


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระสุตตันตปฏก 
เลม ๑ 

ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

๑. พรหมชาลสูตร 
เร่ืองสุปปยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ 

      [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค เสด็จดําเนินทางไกลระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาฬันทา 
 พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป แมสุปปยปริพาชกก็ไดเดินทางไกลระหวางกรุง 
 ราชคฤหกับเมืองนาฬันทา พรอมดวยพรหมทัตตมาณพผูอันเตวาสิก. ไดยนิวาในระหวางทางนั้น. 
 สุปปยปริพาชก กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวน 
 พรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชม 
 พระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองน้ัน มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรง 
 ฉะนี้ เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จ 
 เขาไปประทับแรมราตรีหน่ึง ณ พระตําหนักหลวง ในพระราชอุทยาน อัมพลัฏฐิกาพรอมดวย 
 ภิกษุสงฆ แมสุปปยปริพาชก ก็ไดเขาพักแรมราตรีหน่ึง ใกลพระตําหนักหลวงในพระราชอุทยาน 
 อัมพลัฏฐิกา กับพรหมทัตตมาณพผูอันเตวาสิก ไดยินวาแม ณ ที่นั้น สุปปยปริพาชก ก็กลาว 
 ติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆโดยอเนกปริยาย สวนพรหมทัตตมาณพ อันเตวาสิก 
 ของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย 
 อาจารยและอนัเตวาสิกทั้งสองคนน้ัน มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรงฉะนี้ (เดินตาม 
 พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ) ๑- คร้ังนั้น ภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกลรุง นั่ง 
 ประชุมกันอยู ณ ศาลานั่งเลน เกิดสนทนากันวา ทานทั้งหลาย เทาที่พระผูมพีระภาคผูรูเห็น 
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ทรงทราบความที่หมูสัตวมีอัธยาศัยตางๆ กันได 
 เปนอยางดีนี้ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริงสุปปยปริพาชกผูนี้ กลาวติพระพุทธเจา 
 ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวนพรหมทัตตนาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก 
 กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารยและอันเตวาสิก 
 ทั้งสองน้ี มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรงฉะน้ี เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไป 
 ขางหลังๆ 
      ลําดับน้ันแล พระผูมีพระภาค ทรงทราบคําสนทนาของภิกษุเหลานั้นแลวเสด็จไปยัง 
 ศาลานั่งเลน ประทับ ณ อาสนะที่เขาจัดถวาย แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บัดน้ีเธอทั้งหลายน่ังประชุมสนทนาอะไรกัน และเร่ืองอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อตรัสอยางนี ้
 แลว ภิกษุเหลาน้ันไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา พระพุทธเจาขา ณ ที่นี้ เมื่อพวกขา 
 พระพุทธเจาลุกขึ้น ณ เวลาใกลรุง นั่งประชุมกันอยูที่ศาลานัง่เลน เกิดสนทนากันขึ้นวา ทาน 



 ทั้งหลาย เทาทีพ่ระผูมีพระภาคผูรูเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบ 
 ความที่หมูสัตวมีอัธยาศัยตางๆ กันไดเปนอยางดีนี้ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมมีา ความจริง 
 สุปปยปริพาชกน้ี กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย สวน 
 พรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ 
 โดยอเนกปริยาย อาจารยและอนัเตวาสิกทั้งสองนี้ มีถอยคําเปนขาศึกแกกันโดยตรง ฉะนี ้
 เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลังๆ พระพุทธเจาขา เร่ืองนี้แลที่พวกขาพระพุทธเจา 
 พูดคางไว พอดีพระองคเสดจ็มาถึง. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม 
 ติพระสงฆ ก็ตาม เธอทั้งหลายไมควรอาฆาต ไมควรโทมนัสนอยใจ ไมควรแคนใจในคนเหลานั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ถาเธอทั้งหลายจักขุนเคือง 
 @๑. คําในวงเล็บน้ีบาลีเดิมนาจะเปนคําติดปาก 
 หรือจักโทมนัสนอยใจในคนเหลานั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเปนแน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ถาเธอทั้งหลายจักขุนเคือง 
 หรือจักโทมนัสนอยใจในคนเหลานั้น เธอทั้งหลายจะพึงรูคําที่เขาพูดถูก หรือคําที่เขาพูดผดิได 
 ละหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขอนั้นเปนไปไมไดทเีดียว พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม 
 ติพระสงฆ ในคําที่เขากลาวตินั้น คําที่ไมจริง เธอทั้งหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริงวา 
 นั่นไมจริง แมเพราะเหตุนี้ นั่นไมแท แมเพราะเหตุนี้ แมนั่นก็ไมมีในเราทั้งหลาย และคํานัน้ 
 จะหาไมไดในเราทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม 
 ชมพระสงฆ เธอทั้งหลายไมควรเบิกบานใจ ไมควรดีใจ ไมควรกระเหิมใจในคําชมน้ัน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ถาเธอทั้งหลายจักเบิกบานใจ จักดีใจ จักกระเหิมใจในคําชมนั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย 
 เพราะเหตุนั้นเปนแน ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม หรือ 
 ชมพระสงฆ ในคําชมน้ัน คําที่จริง เธอทั้งหลายควรปฏิญาณใหเห็นโดยความเปนจริงวา นั่นจริง 
 แมเพราะเหตุนี้ นั่นแท แมเพราะเหตุนี้ แมคํานั้นก็มีในเราทัง้หลาย และคําน้ันจะหาไดใน 
 เราทั้งหลาย. 
                             จุลศีล 
      [๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ปุถุชนกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด 
 นั่นมีประมาณนอยนักแล ยังตํ่านัก เปนเพียงศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปุถุชนกลาวชมตถาคต 
 จะพึงกลาวดวยประการใด ซ่ึงมีประมาณนอย ยังตํ่านัก เปนเพียงศีลนั้น เปนไฉน? 
      [๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปถุุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา- 
          ๑. พระสมณโคดม ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสตัว วางทัณฑะ วางศาสตรา 



 มีความละอาย มีความเอ็นดู มคีวามกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู. 
          ๒. พระสมณโคดม ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให 
 ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู. 
          ๓. พระสมณโคดม ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ 
 หางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. 
      [๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา- 
          ๔. พระสมณโคดม ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย 
 มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก. 
          ๕. พระสมณโคดม ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไป 
 บอกขางโนน  เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน  แลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือให 
 คนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง 
 ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน 
 กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน. 
          ๖. พระสมณโคดม ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ 
 เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมอืง คนสวนมากรักใครพอใจ. 
          ๗. พระสมณโคดม ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคํา 
 ที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐานมีที่อาง มีที่กําหนด 
 ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร. 
      [๕] ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม ๑- 
      [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. 
 @๑. พืชคาม ไดแกพืชพรรณที่พรากจากที่แลวยังเปนไดอีก ภูตคาม ไดแกพืชพรรณที่ขึ้นอยูกับที่. 
      [๗] ๑๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
          ๑๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
          ๑๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสตรีและกุมาร. 
          ๑๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
          ๑๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
          ๑๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไกและสุกร. 



          ๒๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
          ๒๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
      [๘] ๒๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช. 
          ๒๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
          ๒๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม 
              และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด. 
          ๒๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวงและการตลบตะแลง. 
          ๒๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน 
              และการกรรโชก. 
                             จบจุลศีล. 
                             มัชฌิมศีล 
       [๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา- 
           ๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคาม 
 และภูตคาม เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด 
 พืชเกิดแตเมลด็ เปนที่ครบหา. 
      [๑๐] ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชน อยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของ 
 ที่ทําการสะสมไวเห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน 
 สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิษ. 
      [๑๑] ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอัน 
 เปนขาศึกแกกศุลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน 
 การเลานิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม 
 การเลนของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค 
 ชนแพะ ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 
 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ. 
      [๑๒] ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการขวนขวายเลนพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความ 
 ประมาท เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยงั 
 ขวนขวายเลนการพนัน อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละ 
 แปดตา แถวละสิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง 
 เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย 
 เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ. 



      [๑๓] ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอัน 
 สูงใหญเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ 
 เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงิน 
 แกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด 
 หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขน 
 ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมหีมอนขาง. 
      [๑๔] ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปน 
 ฐานแหงการแตงตัว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา 
 แลว ยังขวนขวายประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้ 
 คือ อบตัว ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอมนวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว 
 ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมอื สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม 
 สวมรองเทา ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย. 
                          ติรัจฉานกถา 
      [๑๕] ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ือง 
 พระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา 
 เร่ืองผา เร่ืองทีน่อน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม 
 เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา 
 เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่ม 
 ดวยประการนัน้ๆ. 
      [๑๖] ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่ 
 สมณพราหมณเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน 
 เห็นปานนี้ เชนวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได 
 อยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูกถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปน 
 ประโยชน คําทีค่วรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลบั 
 กลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจา 
 ขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ. 
      [๑๗] ๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรม 
 และการรับใชเห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี 



 และกุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ใน 
 ที่โนนมา ดังนี้. 
      [๑๘] ๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูด 
 เลียบเคียง พูดหวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
                          ติรัจฉานวิชา 
      [๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต พึงกลาวเชนนี้วา- 
      ๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา ๑- เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ๒- ทํานายฝน ทํานายลักษณะ 
 ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทาํพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรํา 
 บูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา 
 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 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผิด 
 ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลกัษณะไมพลอง ทายลักษณะผา 
 ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ 
 ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส 
 ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลกัษณะกระบือ ทายลกัษณะโคอุสภะ 
 @๑. หมายเอาวิชาที่ขวางทางสวรรคทางนิพพาน ซ่ึงไมเปนประโยชนแกธรรมปฏิบัติ. 
 @๒. คือสิ่งที่ตกจากเบ้ืองบน เชนอสนีบาตเปนตน. 
 ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา 
 ทายลักษณะเห้ีย ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค. 
      [๒๑] ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผิด 
 ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก 
 พระราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด 
 พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมชีัย พระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอก 



 จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองคนี้จักมีชัย พระราชาพระองคนี้จักปราชัย 
 เพราะเหตุนี้ๆ. 
      [๒๒] ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผิด 
 ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
 ดาวนักษัตรจักเดินผดิทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต 
 จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้. 
      [๒๓] ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผิด 
 ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย 
 จักมีภิกษาหาไดยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือ 
 นับคะแนนคํานวณ นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร ๑- 
      [๒๔] ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผิด 
 ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน 
 ดูฤกษหยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ 
 รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง 
 เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวง 
 ทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ. 
      [๒๕] ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผิด 
 ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน 
 บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธี 
 บวงสรวงพ้ืนที่ พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษ 



 เบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัดรักษาเด็ก ใสยา ชะแผล 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปุถุชนกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด ซ่ึงมีประมาณ 
 นอย ยังตํ่านัก เปนเพียงศีลนัน้เทานี้แล. 
                           จบมหาศีล. 
 @๑. ตําราวาดวยเร่ืองราวเกีย่วกับโลกชวนใหต่ืนเตนอันไมนาเชื่อ เปนศาสตรๆ หน่ึงของเดียรถีย ถา
อาศัยตําราน้ีแลว 
 @ก็ไมยังจิตคดิทําบุญใหเกิดขึ้น. 
                            ทิฏฐิ ๖๒ 
      [๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังมีธรรมอยางอืน่อีกแลที่ลึกซ้ึงเห็นไดยาก รูตามไดยาก 
 สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญา 
 อันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหลานั้นเปนไฉน? 
                       ก. ปุพพันตกัปปกาทิฏฐิ ๑๘ 
      [๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น 
 ไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๑๘ ประการ 
 ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน อาศัยอะไรปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น 
 ไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๑๘ ประการ. 
                          สัสสตทิฏฐิ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก 
 วาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการ? 
                        ปุพเพนิวาสานุสสติ 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียรเคร่ือง 
 เผากิเลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย 
 มนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย 
 อยูในกาลกอนไดหลายประการคือ ตามระลึกชาติได หน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติ 
 บาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพ 
 โนน แมในภพน้ันเราก็ไดมีชือ่อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น  คร้ันจุติจากภพน้ัน แลวไดมาบังเกิด 



 ในภพน้ี ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเทีย่ง คงที่ ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา 
 ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเทีย่วไป ยอมจุติ ยอมเกิด 
 แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียร 
 เคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท 
 อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธ 
 ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คอื ตามระลึกชาติไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง 
 สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง 
 หลายแสนชาติบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น 
 มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้น 
 แลวไดไปเกดิในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น 
 มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้น 
 แลวไดมาบังเกดิในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ 
 พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่อัตตา 
 และโลกเที่ยง คงที่ ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น 
 ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกดิแตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเที่ยง 
 ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง. 
                          สัสสตทิฏฐิ ๔ 
      [๒๘] ๒. อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิ 
 วาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
 อาศัยความเพียรเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ 
 ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมัน่แหงจิต ตามระลึก 
 ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธทีเ่คยอาศัยอยูในกาลกอน 
 ไดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบาง วาในกัปโนน เรามีชือ่ 
 อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากน้ันแลวไดไปเกดิในกปัโนน แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากน้ันแลวไดมาบังเกิดในกัปน้ี ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยู 
 ในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา อัตตาและ 
 โลกเทีย่ง คงที่ ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมัน่ดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป 
 ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมอียูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 



 เหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่น 
 แหงจิต ตามระลึกถึงขันธทีเ่คยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคย 
 อาศัยอยูในกาลกอนไดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบาง 
 วาในกัปโนน เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากน้ันแลวไดไปเกดิในกปัโนน 
 แมในกัปน้ันเราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
 เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน คร้ันจุติจากนั้นแลวไดมาบังเกิดในกัปน้ี ยอม 
 ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ 
 ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่อัตตาและโลกเทีย่ง คงที่ ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา 
 ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเทีย่วไป ยอมจุติ ยอมเกิด 
 แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหน่ึง 
 อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ง. 
      [๒๙] ๓. อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี 
 ทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคน 
 ในโลกนี้ อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่น 
 แหงจิต ตามระลึกถึงขันธทีเ่คยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคย 
 อาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง วาในกัปโนน 
 เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุขเสวยทกุข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากน้ันแลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปน้ัน 
 เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากน้ันแลวไดมาบังเกิดในกัปนี้ ยอมตามระลกึ 
 ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขาจึง 
 กลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด 
 สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งทีเ่ที่ยงเสมอ 
 คงมีอยูแท ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส 
 อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ 
 โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ อันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใน 
 กาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิกัฏฏกัป 
 บาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง วาในกัปโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากน้ันแลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปน้ันเราก็มชีื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มี 



 ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ 
 คร้ันจุติจากน้ันแลวไดมาบังเกิดในกัปน้ี ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนได 
 หลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้ ดวยการไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรู 
 อาการที่อัตตาและโลกเทีย่ง คงที่ ต้ังอยูมั่นดจุยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น 
 ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกดิ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้เปนฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวาเที่ยง ยอม 
 บัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ง. 
      [๓๐] ๔. อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี 
 ทิฏฐิวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคน 
 ในโลกนี้ เปนนกัตรึก เปนนักคนคิด กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่คนคิด 
 ไดอยางนี้วา อตัตาและโลกเทีย่ง คงที่ต้ังอยูมัน่ดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลา 
 สัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเท่ียวไป ยอมจติุ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมี 
 ทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกน้ัน 
 มีทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการ นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง ที่มีทิฏฐิวาเที่ยง จะบัญญัติอัตตา 
 และโลกวาเที่ยง สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น 
 หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากน้ีไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลาน้ี อันบุคคลถือไว 
 อยางนั้นแลว ยดึไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอม 
 รูเหตุนั้นชัด ทั้งรูชัดยิ่งกวานัน้ ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยึดมัน่ก็ทราบความเกิดขึ้น 
 ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น 
 ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                        จบภาณวารที่หน่ึง. 
                       เอกัจจสัสสติกทฏิฐิ ๔ 
      [๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีทิฏฐิวาบางอยางเทีย่ง บางอยาง 
 ไมเที่ยง จึงบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเท่ียง บางอยางไมเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการ 
 ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเทีย่ง บางอยาง 
 ไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยางไมเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ? 
      ๕. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางคร้ังบางคราว โดยระยะกาลยดืยาวชานาน 



 ที่โลกนี้พินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศอยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตว 
 เหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ 
 อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพน้ัน สิ้นกาลยืดยาวชานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางคร้ัง 
 บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชานาน ที่โลกนี้กลับเจริญ เมือ่โลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหม 
 ปรากฏวาวางเปลา คร้ังนั้น สัตวผูใดผูหน่ึงจุติจากชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะ 
 สิ้นบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหมที่วางเปลา แมสัตวผูนั้นก็ไดสาํเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร 
 มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพน้ัน 
 สิ้นกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวผูนั้นอยูในวิมานนั้นแตผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความกระสัน 
 ความดิ้นรนขึ้นวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ตอมาสัตวเหลาอื่นก็จุติจาก 
 ชั้นอาภัสสรพรหม เพราะส้ินอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหม เปนสหายของสัตว 
 ผูนั้น แมสัตวพวกน้ันก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเองสญัจร 
 ไปไดในอากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพน้ันสิ้นกาลยืดยาวชานาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บรรดาสัตวจําพวกน้ัน ผูใดเกดิกอน ผูนั้นยอมมีความคิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เราเปน 
 มหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ  เปนอิสระ เปนผูสราง 
 เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว 
 และกําลังเปน สัตวเหลานี้เรานิรมิต ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา เราไดมีความคิดอยางนี้ 
 กอนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง ความต้ังใจของเราเปนเชนนี้ และ 
 สัตวเหลานี้ก็ไดมาเปนอยางนีแ้ลว แมพวกสัตวที่เกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา 
 ทานผูเจริญน้ีแลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกมุอํานาจ 
 เปนอิสระ เปนผูสราง เปนผูนริมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดา 
 ของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พวกเราอันพระพรหมผูเจริญน้ีนิรมิตแลว ขอนั้น เพราะ 
 เหตุไร เพราะเหตุวา พวกเราไดเห็นพระพรหมผูเจริญน้ีเกดิในที่นี้กอน สวนพวกเราเกิดภายหลัง 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวจําพวกน้ัน ผูใดเกิดกอน ผูนัน้มีอายุยืนกวา มีผิวพรรณกวา 
 มีศักดิ์มากกวา สวนผูที่เกิดภายหลังมีอายุนอยกวา มีผิวพรรณทรามกวา มศัีกดิ์นอยกวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมไีดแล ทีส่ัตวผูใดผูหน่ึงจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้ 
 เมื่อมาเปนอยางนี้แลวก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปน 
 เคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท 
 อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคย 
 อาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจึงไดกลาวอยางนีว้า ทานผูใดแลเปน 
 พรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิสระ 
 เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตว 
 ผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญใดท่ีนิรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญน้ันเปนผูเทีย่ง 
 ยั่งยืน คงทน มอีันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นทเีดียว สวนพวกเรา 



 ที่พระพรหมผูเจริญน้ันนิรมิตแลวน้ันเปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยนื มีอายุนอย ยงัตองจุติมาเปนอยางนี ้
 เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว 
 จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง 
 บางอยางไมเทีย่ง. 
      [๓๒] ๖. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยาง 
 ไมเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะมีอยู พวกน้ันพากันหมกมุนอยูแต 
 ในความร่ืนรมย คือ การสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกน้ันพากันหมกมุน 
 อยูแตในความร่ืนรมย คือ การสรวลเสและการเลนหัวจนเกนิเวลา สติก็ยอมหลงลืม เพราะสติ 
 หลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมไีดแล ที่สัตวผูใดผูหน่ึง 
 จุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปน 
 เคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลงัแตนั้นไประลึกไมได 
 เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไมพากันหมกมุนอยูแตใน 
 ความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกน้ันไมพากันหมกมุนอยูแต 
 ในความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอมไมหลงลืม เพราะสติ 
 ไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากชั้นนั้น เปนผูเทีย่ง ยั่งยนื คงทน มีอันไมแปรผัน 
 เปนธรรมดา จักต้ังอยูเทีย่งเสมอไปเชนนั้นทเีดียว สวนพวกเราเหลาขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน 
 อยูแตในความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกนิเวลา เมื่อพวกเราน้ันพากันหมกมุน 
 อยูแตในความร่ืนรมย คือ การสรวลเส และการเลนหัวจนเกนิเวลา สติยอมหลงลืม เพราะสติ 
 หลงลืม พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยนื มีอายุนอย ยงัตองจุติมาเปนอยางนี ้
 เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว 
 จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง 
 บางอยางไมเทีย่ง. 
      [๓๓] ๗. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยาง 
 ไมเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวามโนปโทสิกะมีอยู พวกน้ันมกัเพงโทษกันและกัน 
 เกินควร เมื่อมวัเพงโทษกันเกนิควร ยอมคิดมุงรายกันและกนั เมื่อตางคิดมุงรายกันและกัน 
 จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่สตัว 
 ผูใดผูหน่ึงจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมือ่มาเปนอยางนีแ้ลว ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่น 



 แหงจิต ตามระลึกถึงขันธทีเ่คยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได เขาจงึกลาว 
 อยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมใิชเหลามโนปโทสิกะ ยอมไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร 
 เมื่อไมมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็ไมคิดมุงรายกันและกนั เมื่อตางไมคดิมุงรายกันและกัน 
 แลว ก็ไมลําบากกาย ไมลําบากใจ พวกน้ันจึงไมจุติจากชั้นนั้น เปนผูเทีย่ง ยั่งยืน คงที่ มีอัน 
 ไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเทีย่งเสมอไปเชนนั้นทีเดียว สวนพวกเราไดเปนพวก 
 มโนปโทสิกะ มัวเพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ก็คิดมุงราย 
 กันและกัน เมือ่ตางคิดมุงรายกันและกัน ก็พากันลําบากกาย ลําบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจาก 
 ชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยนื มีอายุนอย ยงัตองจุติมาเปนอยางนี้ เชนนี้ ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้เปนฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง 
 บางอยางไมเทีย่ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง. 
      [๓๔] ๘. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยาง 
 ไมเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี เปนนักตรึก เปนนักคนคิด 
 กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่คนคิดได อยางนี้วา สิ่งที่เรียกวาจักษุก็ดี โสตะก็ด ี
 ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายกด็ี นี้ไดชื่อวาอัตตา เปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอัน 
 แปรผันเปนธรรมดา สวนส่ิงที่เรียกวาจิตหรือใจหรือวิญญาณ นี้ชื่อวาอัตตา เปนของเทีย่ง 
 ยั่งยืน คงทน มอีันไมแปรผันเปนธรรมดา จักต้ังอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นทเีดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง 
 บางอยางไมเทีย่ง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา บางอยางเทีย่ง บางอยางไมเที่ยง 
 ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยางไมเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งมีทิฏฐิวา บางอยางเทีย่ง 
 บางอยางไมเทีย่ง จะบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยางไมเทีย่ง สมณพราหมณ 
 เหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจาก 
 นี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถือไวอยางนัน้ 
 แลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
 ชัด ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยดึมั่นความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น 
 ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น 
 ตามความเปนจริง จึงทราบความดับเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 



                        อันตานันติกทิฏฐิ ๔ 
      [๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุด 
 มิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกน้ัน 
 อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกมีที่สดุและ 
 หาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ. 
      ๙. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียร 
 เปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท 
 อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต ยอมมีความสําคัญ 
 ในโลกวามีที่สดุ เขากลาวอยางนี้วา โลกนี้มีทีสุ่ด กลมโดยรอบ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา 
 ขาพเจาอาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ 
 อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต 
 จึงมีความสําคัญในโลกวามีทีสุ่ด. ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนี้มีทีสุ่ด กลม 
 โดยรอบ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภ 
 แลว มีทิฏฐิวา โลกมีที่สดุและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได. 
      [๓๖] ๑๐. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมไิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น 
 อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต 
 สมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต จึงมีความสําคัญในโลกวาไมมีที่สุด เขากลาวอยางนี้วา โลกน้ี 
 ไมมีที่สุด หาทีสุ่ดรอบมิได สมณพราหมณพวกที่พูดวา โลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบน้ันเท็จ 
 โลกนี้ไมมีที่สดุ หาที่สุดรอบมิได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียร 
 เปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรเปนที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม 
 ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต จึงมีความ 
 สําคัญในโลกวาหาที่สุดมิได ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนี้ไมมทีี่สุด หาที่ 
 สุดรอบมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว 
 ปรารภแลวมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมไิด ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได. 
      [๓๗] ๑๑. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมไิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น 
 อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโต 
 สมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต จึงมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีที่สุด ดานขวาง 
 หาที่สุดมิได เขากลาวอยางนี้วา โลกนี้ทั้งมีที่สดุทั้งไมมทีี่สุด สมณพราหมณพวกท่ีกลาววา 
 โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นัน้เท็จ ถึงสมณพราหมณพวกที่กลาววา โลกนี้ไมมีที่สุดหาทีสุ่ด 



 รอบมิได นั้นก็เท็จ โลกนีท้ั้งมทีี่สุดทั้งไมมีที่สดุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ขาพเจา 
 อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัย 
 ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ อันเปนเคร่ืองต้ังมั่นแหงจิต 
 ยอมมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีที่สุด ดานขวางไมมีที่สุด ดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ 
 ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไมมีทีสุ่ด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณ- 
 *พราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา 
 โลกมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได. 
      [๓๘] ๑๒. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได บัญญัติวา โลกนี้มีที่สุดและหาที่สดุมิได? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี เปนนักตรึก เปนนักคนคิด กลาวแสดงปฏิญาณของตน 
 ตามที่ตรึกได ตามที่คนคิดไดอยางนี้วา โลกนี้มีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดกม็ิใช สมณพราหมณพวก 
 ที่กลาววา โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมณพราหมณพวกท่ีกลาววา โลกนี้ไมมีทีสุ่ด 
 หาที่สุดรอบมิได นั้นก็เท็จ ทั้งสมณพราหมณพวกท่ีกลาววา โลกนี้ทั้งมีทีสุ่ดทั้งไมมีที่สดุ 
 นั้นเท็จ โลกนีม้ีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช ดกูรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณ 
 พราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา 
 โลกมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้นมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ยอม 
 บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหา 
 ที่สุดมิได จะบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาที่สดุมิได สมณพราหมณพวกน้ันทั้งหมด ยอมบัญญัติ 
 ดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากน้ีไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถือไวอยางนัน้ 
 แลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
 ทั้งรูชัดยิ่งกวาน้ัน ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยดึมั่นก็ทราบความเกิดน้ัน ความดับไป 
 คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง 
 จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                        อมราวิกเขปกทฏิฐิ ๔ 
      [๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง มีทิฏฐิ ดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูก 
 ถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณ 
 ผูเจริญพวกน้ัน อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ 



 ยอมกลาววาจา ดิ้นไดไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการ? 
      ๑๓. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี ไมรูชัดตามความเปน 
 จริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล เขามีความเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา 
 นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึง 
 พยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล คําพยากรณนั้นของเราจะพึงเปนคาํเท็จ คําเท็จของ 
 เรานั้นจะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ความเดือดรอนของเรานั้นจะพึงเปนอันตรายแกเรา 
 เพราะฉะน้ัน เขาจึงไมกลาพยากรณวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล เพราะกลัวแตการกลาวเท็จ 
 เพราะเกลียดการกลาวเท็จ เมือ่ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็น 
 ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิ 
 ดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
      [๔๐] ๑๔. (๒) อนึ่งในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิ ดิ้นไดไมตายตัว เมือ่ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา ดิน้ไดไมตายตัว? 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณบางคนในโลกน้ี ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปน 
 อกุศล เขามีความคิดเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล 
 ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึงพยากรณวา นี้เปนกุศล 
 นี้เปนอกุศล ความพอใจ ความติดใจ หรือความเคืองใจ ความขัดใจในขอนัน้ พึงมีแกเรา 
 ขอที่มีความพอใจ ความติดใจหรือความเคืองใจ ความขัดใจนั้น จะพึงเปนอปุาทานของเรา 
 อุปาทานของเรานั้นจะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ความเดือดรอนของเรานั้นจะพึงเปนอันตราย 
 แกเรา เพราะฉะน้ันเขาจึงไมกลาพยากรณวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล เพราะกลัวแตอุปาทาน 
 เพราะเกลียดอปุาทาน เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัววา ความเห็น 
 ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิ 
 ดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
      [๔๑] ๑๕. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมือ่ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว? ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปน 
 อกุศล เขามีความคิดเห็นอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล 
 ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล จะพึงพยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล 
 ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิต มีปญญาละเอียด ชํานาญการโตวาทะเปนดุจคนแมนธนูมีอยูแล 
 แมวาสมณพราหมณเหลานั้นเที่ยวทําลายทิฏฐิดวยปญญา เขาจะพึงซักไซไลเลยีงสอบสวนเราใน 
 ขอนั้น เราไมอาจโตตอบเขาได การที่โตตอบเขาไมไดนั้น จะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา 
 ความเดือดรอนของเรานั้น จะพึงเปนอันตรายแกเรา เพราะฉะน้ันเขาจึงไมกลาพยากรณวา 



 นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล เพราะกลัวแตการซักถาม เพราะเกลียดแตการซักถาม เมื่อถูกถาม 
 ปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัววา ความเห็นของเราอยางนี้ก็มิใช อยางนัน้ 
 ก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชกม็ิใช มิใชไมใชกม็ิใช ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๓ 
 ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา 
 ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
      [๔๒] ๑๖. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมือ่ถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว? 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรอืพราหมณบางคนในโลกนี้เปนคนเขลา งมงาย เพราะเขลา เพราะ 
 งมงาย เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ เขาจึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ถาทานถามเราอยางนี้วา 
 โลกหนามีหรือ ถาเรามีความเห็นวา โลกหนามี เราก็จะพึงพยากรณวา โลกหนามี แตความ 
 เห็นของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช 
 ถาทานถามเราวา โลกหนาไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวาไมมี ... 
 ถาทานถามเราวา โลกหนามีดวย ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเห็นวามีดวย ไมมีดวย เราก็จะ 
 พึงพยากรณวามีดวย ไมมดีวย ... ถาทานถามเราวา โลกหนามีก็มิใช ไมมกี็มใิชหรือ ถาเรามี 
 ความเห็นวา โลกหนามีก็มิใช ไมมีก็มิใช เราพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีกม็ิใช ... ถาทาน 
 ถามเราวา สัตวผูผุดเกิดขึ้นมหีรือ ถาเรามีความเห็นวามี เราก็จะพึงพยากรณวามี ... ถาทานถามเราวา 
 สัตวผูผุดเกดิขึน้ไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวาไมมี ... ถาทานถามเราวา 
 สัตวผูผุดเกดิขึน้ มีดวย ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเห็นวามีดวย ไมมีดวย เราก็จะพึงพยากรณ 
 วามีดวย ไมมดีวย ... ถาทานถามเราวา สัตวผูผุดเกิดขึ้นมีกม็ิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามี 
 ความเห็นวามีก็มิใช ไมมีกม็ิใช เราก็จะพึงพยากรณวามีก็มิใช ไมมีก็มิใช ... ถาทานถามเราวา 
 ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชัว่มีหรือ ถาเรามีความเห็นวามี เราก็จะพึงพยากรณวามี ... ถาทาน 
 ถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวา 
 ไมมี ... ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่ว มดีวย ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเห็น 
 วา มีดวย ไมมดีวย เราก็จะพึงพยากรณวามีดวย ไมมีดวย ... ถาทานถามเราวา ผลวิบาก 
 แหงกรรมที่ทําดีทําชั่ว มีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามีความเห็นวามีก็มิใช ไมมีก็มิใช เราก ็
 จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ... ถาทานถามเราวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายมีอยูหรือ 
 ถาเรามีความเห็นวามีอยู เราก็จะพึงพยากรณวามีอยู ... ถาทานถามเราวา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
 ไมมีอยูหรือ ถาเรามีความเห็นวาไมมีอยู เราก็จะพึงพยากรณวาไมมีอยู ... ถาทานถามเราวา 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายมีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีอยูดวย ไมมีอยูดวย 
 เราก็จะพึงพยากรณวา มีอยูดวย ไมมีอยูดวย ... ถาทานถามเราวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายมีอยู 
 ก็มิใช ไมมีอยูกม็ิใชหรือ ถาเรามีความเห็นวามอียูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวา 
 มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช แตความเห็นของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช 
 ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช ดกูรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง 



 อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจา 
 ดิ้นไดไมตายตัว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา 
 ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในขอนั้นๆ 
 ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาววาจาดิ้นได 
 ไมตายตัวดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหน่ึง นอกจากนี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
 ทั้งรูชัดยิ่งกวาน้ัน ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยดึมั่น ก็ทราบความเกิดขึน้ ความดับไป 
 คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้นตามความเปนจริง 
 จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                       อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ ๒ 
      [๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
 ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกน้ัน 
 อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก 
 วาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ? 
      ๑๗. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวาอสัญญีสัตวมีอยู ก็และเทวดาเหลานั้น 
 ยอมจุติจากชั้นนั้น เพราะความเกิดขึน้แหงสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล 
 ที่สัตวผูใดผูหน่ึงจุติจากชั้นนั้น แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว ออกบวชเปนบรรพชิต 
 เมื่อบวชแลว อาศัยความเพียรเปนเคร่ืองเผากเิลส อาศัยความเพียรที่ต้ังมั่น อาศัยความประกอบ 
 เนืองๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิอันเปนเคร่ืองต้ังมั่น 
 แหงจิต ยอมตามระลึกถึงความเกิดขึน้แหงสัญญาได เบ้ืองหนาแตนั้นไประลึกมิได เขากลาว 
 อยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดขึน้ลอยๆ. ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะขาพเจาเมื่อกอนไมไดมแีลว 
 เดี๋ยวนี้ขาพเจาน้ันมี. เพราะมิไดนอมไปเพ่ือความเปนผูสงบแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะ 
 ที่ ๑ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหน่ึงอาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
 ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ. 
      [๔๔] ๑๘. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร 
 จึงมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกดิขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี เปนนักตรึก เปนนักคนคดิ เขากลาวแสดง 



 ปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่คนคิดไดอยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดขึน้ลอยๆ. ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย นี้เปนฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีทิฏฐิวา 
 อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึน้ลอยๆ ยอมบัญญัติ 
 อัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ 
 พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก 
 วาเกิดขึ้นลอยๆ สมณพราหมณพวกน้ันทั้งหมดยอมบัญญัติดวยเหตุ ๒ ประการนี้เทานั้น หรือแต 
 อยางใดอยางหนึ่งนอกจากนี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
 ทั้งรูชัดยิ่งกวาน้ัน ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยดึมั่น ก็ทราบความเกิดขึน้ ความดับไป 
 คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนา เหลานั้นตามความ 
 เปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตามขันธ 
 สวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุทั้ง ๑๘ ประการนี้แล. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น 
 ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด สมณะหรือพราหมณ 
 เหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวยืนยัน ดวยเหตุ ๑๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง 
 นอกจากนี้ไมม.ี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
 ทั้งรูชัดยิ่งกวาน้ัน ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยดึมั่น ก็ทราบความเกิดขึน้ ความดับไป 
 คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้นตามความเปนจริง 
 จึงทราบความดับไดเฉพาะตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                       อปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔ 
      [๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น 
 ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๔๔ ประการ 



 ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอนาคต มีความ 
 เห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ 
 ประการ? 
                          สัญญีทิฏฐิ ๑๖ 
      [๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหน่ึงมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการ 
 ตายมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ. 
 ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ? 
 สมณพราหมณเหลานั้นยอมบัญญัติวา เบ้ืองหนาแตตาย. 
      ๑๙. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๐. (๒) อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๑. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๒. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๓. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๔. (๖) อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๕. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีที่สดุ ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๖. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งที่ไมมทีี่สุดก็มิใช ยั่งยนื มีสัญญา. 
      ๒๗. (๙) อัตตาที่มีสัญญาอยางเดียวกัน ยัง่ยืน มีสัญญา. 
      ๒๘. (๑๐) อัตตาที่มีสัญญาตางกัน ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๒๙. (๑๑) อัตตาที่มีสัญญายอมเยา ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๓๐. (๑๒) อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๓๑. (๑๓) อัตตาที่มีสุขอยางเดียว ยั่งยืน มสีัญญา. 
      ๓๒. (๑๔) อัตตาที่มีทุกขอยางเดยีว ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๓๓. (๑๕) อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ๓๔. (๑๖) อัตตาที่มีทุกขก็มใิช สุขก็มิใช ยั่งยืน มีสัญญา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการนี้แล. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด 
 ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๑๖ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูชัดยิ่งกวานั้น 
 ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยึดมั่นก็ทราบความเกดิขึ้น ความดับไป คุณและโทษของ 



 เวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง จึงทราบ 
 ความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                          อสัญญีทิฏฐิ ๘ 
      [๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการ 
 ตายไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ 
 ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจาก 
 การตายไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ? 
 สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติวา เบ้ืองหนาแตตาย 
      ๓๕. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๓๖. (๒) อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๓๗. (๓) อตัตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๓๘. (๔) อตัตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๓๙. (๕) อตัตาที่มีที่สุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๔๐. (๖) อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๔๑. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีที่สดุ ยั่งยืน ไมมีสัญญา. 
      ๔๒. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งที่ไมมทีี่สุดก็มิใช ยั่งยนื ไมมีสัญญา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญาดวยเหตุ ๘ ประการนี้แล 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา สมณพราหมณเหลานั้น 
 ทั้งหมดยอมบัญญัติดวยเหตุ ๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด ทั้งรูชัดยิ่ง 
 กวานั้น ทั้งไมยึดมั่นความรูชดัน้ันดวย เมื่อไมยึดมั่นกท็ราบความเกิดขึ้น ความดับไป คุณและ 
 โทษของเวทนาทั้งหลายกับทัง้อุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริงจึงทราบ 
 ความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                       เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ ๘ 



      [๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจาก 
 การตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสญัญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ ประการ ก็สมณพราหมณเหลานั้น อาศัยอะไร 
 ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสญัญาก็มิใช 
 ยอมบัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยเหตุ ๘ 
 ประการ? สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติวา เบ้ืองหนาแตตาย 
      ๔๓. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. 
      ๔๔. (๒) อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. 
      ๔๕. (๓) อตัตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มใิช ไมมีสัญญาก็มิใช. 
      ๔๖. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยั่งยืน มสีัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา 
            ก็มิใช. 
      ๔๗. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. 
      ๔๘. (๖) อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช. 
      ๔๙. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งไมมีที่สุด ยัง่ยืน มีสัญญาก็มิใช ไมสัญญาก็มิใช. 
      ๕๐. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งที่ไมมทีี่สุดก็มิใช ยั่งยนื มีสัญญาก็มิใช ไมม ี
            สัญญาก็มิใช. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช 
 ไมมีสัญญาก็มใิช ดวยเหตุ ๘ ประการนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรอืพราหมณพวกใด 
 พวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา 
 อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวย 
 เหตุ ๘ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหน่ึง นอกจากนี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
 ทั้งรูชัดยิ่งกวาน้ัน ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยดึมั่น ก็ทราบความเกิดขึน้ 
 ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น 
 ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                          อุจเฉททิฏฐิ ๗ 
      [๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหน่ึง มีทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความ 
 ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ ก็สมณพราหมณ 



 ผูเจริญเหลานัน้ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวา ขาดสูญยอมบัญญัติความขาดสูญ ความ 
 พินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๗ ประการ? 
      ๕๑. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี มีวาทะอยางนี ้
 มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตาน้ีมีรูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปน 
 แดนเกิด เพราะกายแตก ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลกิเกิดฉะน้ัน 
 อัตตาน้ีจึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ 
 เลิกเกดิ ของสตัวผูปรากฏอยูอยางนี้. 
      ๕๒. (๒) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้นอยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้นขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะขาดสูญอยางเดด็ขาด ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เปนทิพย 
 มีรูป เปนกามาพจร บริโภคกวฬิงการาหาร ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู 
 ขาพเจาเห็นอัตตาน้ันทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตาน้ันแลยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนา 
 แตตาย ยอมเลกิเกิด อัตตาน้ีจึงเปนอันขาดสูญอยางเดด็ขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ 
 ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๕๓. (๓) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะขาดสูญอยางเดด็ขาด ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นอีกที่เปน 
 ทิพย มีรูป สําเร็จดวยใจ มีอวยัวะใหญนอยครบครัน มีอินทรียไมบกพรอง ทานยังไมรู 
 ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตาน้ัน ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตาน้ี 
 จึงเปนอันขาดสูญอยางเดด็ขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด 
 ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้. 
      ๕๔. (๔) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะขาดสูญอยางเดด็ขาด ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึง 
 ชั้นอากาสานัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา 
 เพราะไมใสใจในนานัตตสัญญาโดยประการทัง้ปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู 
 ขาพเจาเห็นอัตตาน้ัน ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตาน้ันแล ยอมขาดสญู ยอมพินาศ 
 เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตาน้ี จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติ 
 ความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๕๕. (๕) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะขาดสูญอยางเดด็ขาด ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึงชั้น 
 วิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานญัจายตนะไดโดยประการ 



 ทั้งปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตาน้ัน ทานผูเจริญ 
 เพราะกายแตก อัตตาน้ันแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด 
 อัตตาน้ี จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ 
 เลิกเกดิ ของสตัวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๕๖. (๖) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะขาดสูญอยางเดด็ขาด ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึง 
 ชั้นอากิญจัญญายตนะ มีอารมณ วาไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง 
 ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารูขาพเจาเห็นอัตตาน้ัน ทานผูเจริญ เพราะกายแตก 
 อัตตาน้ันแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบ้ืองหนาแตตาย ยอมเลิกเกิด อัตตาน้ี จึงเปน 
 อันขาดสูญอยางเด็ดขาด พวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด 
 ของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๕๗. (๗) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะขาดสูญอยางเดด็ขาด ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหามิได ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึง 
 ชั้นนวสัญญานาสัญญายตนะ (มีอารมณวา นั่นละเอยีด นั่นประณีต ๑-) เพราะลวงอากิญ- 
 *จัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง ทานยังไมรู ทานยังไมเห็นอัตตาใด ขาพเจารู ขาพเจาเห็น 
 อัตตาน้ัน ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตาน้ันแล ยอมขาดสญู ยอมพินาศ เบ้ืองหนา 
 แตตาย ยอมเลกิเกิด อัตตาน้ี จึงเปนอันขาดสูญอยางเดด็ขาด พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ 
 ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยูอยางนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวา ขาดสูญยอมบัญญัติความ 
 ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการนี้แล ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ 
 ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติ 
 ดวยเหตุ ๗ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากน้ีไมม?ี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้น 
 แลว ยึดอยางนัน้แลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
 ทั้งรูชัดยิ่งกวาน้ัน ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยดึมั่นก็ทราบความเกิดขึน้ ความดับไป 
 @๑ คําในวงเล็บไมมีในบาลี แตเดิมเขามาเพ่ือใหเต็มตามรูปของฌาน ฯ 
 คุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง 
 จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 



 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                      ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕ 
      [๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหน่ึง มีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน 
 ยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ 
 ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบันบัญญัติวา 
 นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ? 
      ๕๘. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี มีวาทะอยางนี ้
 มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตาน้ี เอิบอิ่ม พร่ังพรอม เพลิดเพลินอยูดวยกามคุณหา 
 ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง. พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพาน 
 ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๕๙. (๒) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได. ขอนั้นเพราะเหตุ 
 อะไร เพราะเหตุวา กามทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะ 
 กามทั้งหลายแปรปรวนเปนอยางอื่น จึงเกดิความโศก ความรํ่าไร ความทุกข โทมนัส และ 
 ความคับใจ ทานผูเจริญ เพราะอัตตาน้ีสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
 มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู ฉะน้ัน จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบัน อันเปน 
 ธรรมอยางยิ่ง พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู 
 อยางนี้. 
      ๖๐. (๓) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เพราะเหตุวาปฐมฌานนั้น ทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีวิตกและวิจารอยู ทานผูเจริญ เพราะ 
 อัตตาน้ีบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดขึน้เพราะวิตก 
 วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธอิยู ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพาน 
 ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว 
 ผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๖๑. (๔) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เพราะเหตุวา ทุติยฌานนั้น ทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีปติเปนเหตุใหจิตกระเหิมอยู เพราะ 
 อัตตาน้ีมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสขุดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน 
 ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา มีสติเสวยสขุอยู ฉะน้ัน จึงเปนอัน 



 บรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบัน เปนธรรม 
 อยางยิ่งของสตัวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ๖๒. (๕) สมณะหรือพราหมณพวกอ่ืน กลาวกะสมณะหรือพราหมณพวกนั้น อยางนี้วา 
 ทานผูเจริญ มอียูจริง อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตาน้ี 
 ใชจะบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้หามิได ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
 เพราะเหตุวา ตติยฌานนั้น ทานกลาววาหยาบ ดวยจิตยังคํานึงถึงสุขอยู เพราะอัตตาน้ีบรรลุ 
 จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ เพราะละสุข ละทุกข และ 
 ดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได ฉะนั้น จึงเปนอนับรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง 
 พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู อยางนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบัน ยอมบัญญัติวา 
 นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตว 
 ผูปรากฏอยู สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยเหตุ ๕ ประการนี้เทานั้น 
 หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากน้ีไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็นตาม 
 ขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ ประการ 
 นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอนาคต 
 มีความเห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด 
 สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๔๔ ประการนี้เทานั้น หรือแตอยางใด 
 อยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี ...? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธ 
 สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต 
 ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด ดวยเหตุ 
 ๖๒ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวน 
 อดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดตีทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็น 
 ตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดตีทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิ 
 หลายชนิด สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๖๒ ประการนี้เทานั้น หรือแต 
 อยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ไมมี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลานี้ บุคคลถืออยาง 
 นั้นแลว ยึดอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบ้ืองหนาอยางนั้น และตถาคตยอมรูเหตุ 
 นั้นชัด ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย เมื่อไมยึดมั่น กท็ราบความเกิดขึ้น 
 ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากเวทนาเหลานั้น 
 ตามความเปนจริง จึงทราบความดับไดเฉพาะตน เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต 
 จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ซ่ึงตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 แลวสอนผูอื่นใหรูแจง ที่เปนเหตุใหกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
                          จบทิฏฐิ ๖๒. 
                        ฐานะของผูถือทิฏฐิ 
      [๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด 
 มีทิฏฐิวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการ ขอนั้นเปนความเขาใจ 
 ของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหา 
 เทานั้น. 
      [๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง 
 ไมเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการ 
 แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็นเปนความแสหา 
 เปนความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 
      [๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได 
 ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้นเปนความเขาใจของ 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรน ของคนมี 
 ตัณหาเหมือนกัน. 
      [๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิน้ไดไมตายตัว เมื่อถูกถาม 
 ปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้นก็เปนความ 
 เขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรน 
 ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 
      [๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
 ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของ 
 สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรน ของคนมี 
 ตัณหาเหมือนกัน. 
      [๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็น 
 ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ 
 แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา 
 เปนความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 
      [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 
 เปนความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 
      [๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิใช 
 ไมมีสัญญาก็มใิช ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนั้น ก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญ 
 เหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรน 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 นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ 
 แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา 
 เปนความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 
      [๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น 
 ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ ประการ 
 แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา 
 เปนความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 
      [๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตกด็ี กําหนดขันธ 
 สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต 
 ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด ดวยเหตุ 
 ๖๒ ประการ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปน 
 ความแสหา เปนความดิ้นรน ของคนมีตัณหา เหมือนกัน. 
      [๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ 
 วาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ ขอนั้นเพราะผัสสะเปนปจจยั. 
      [๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง 
 ไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเทีย่ง บางอยางไมเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ 
 แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
      [๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได 
 มิได บัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย. 



      [๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นได ไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา 
 ในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาดิ้นได ไมตายตัว ดวยเหตุ ๕ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย. 
      [๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
 บัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึน้ลอยๆ 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 บัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสญัญา ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนั้น 
 ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
      [๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช บัญญัติวาอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสญัญาก็มิใช ไมมี 
 สัญญาก็ไมใช ดวยเหตุ ๘ ประการ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
      [๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ บัญญัติความขาดสูญ 
 ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย. 
      [๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน บัญญัติวา 
 นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๕ ประการ แมขอนั้นก็เพราะ 
 ผัสสะเปนปจจยั. 
      [๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น 
 ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ 
 ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจยั. 
      [๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตกด็ี กําหนดขันธ 
 สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต 
 ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด ดวยเหตุ 
 ๖๒ ประการ แมขอนั้น ก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
      [๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ 
 วาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานัน้เวนผัสสะแลว 
 จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีมิได. 



      [๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง บางอยาง 
 ไมเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเทีย่ง ดวยเหตุ ๔ ประการ 
 เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได 
 ยอมบัญญัติวา โลกมีที่สุดและหาท่ีสุดมิได ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานัน้เวนผัสสะแลว 
 จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิดิ้นได ไมตายตัว เมื่อถูกถาม 
 ปญหาในขอนั้นๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะ 
 แลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
 ยอมบัญญัติวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ดวยเหตุ ๒ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลว 
 จะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตมีความเห็นตาม 
 ขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๑๘ ประการ 
 เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ดวยเหตุ ๑๖ ประการ เขาเหลานั้น 
 เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 ไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมีสัญญา ดวยเหตุ ๘ ประการ 
 เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
      [๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
 มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช 
 ไมมีสัญญาก็มใิช ดวยเหตุ ๘ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะ 
 ที่จะมีได. 
      [๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความ 
 ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตวผูปรากฏอยู ดวยเหตุ ๗ ประการ เขาเหลานั้น 
 เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิวา นิพพานในปจจุบัน ยอม 
 บัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวผูปรากฏอยูดวยเหตุ ๕ ประการ เขาเหลานั้น 
 เวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็น 
 ตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด ดวยเหตุ ๔๔ 



 ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานที่จะมีได. 
      [๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตกด็ี กําหนดขันธ 
 สวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีต 
 ทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด ดวยเหตุ 
 ๖๒ ประการ เขาเหลานั้นเวนผัสสะแลวจะรูสึกได นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดมีทิฏฐิ 
 วาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการพวกที่มีทิฏฐิวา บางอยางเที่ยง 
 บางอยางไมเทีย่ง ... พวกท่ีมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุดและหาที่สุดมไิด ... พวกท่ีมีทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว ... 
 พวกท่ีมีทิฏฐิวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ... พวกท่ีกําหนดขันธสวนอดีต ... พวกท่ีมีทิฏฐิวา 
 อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไมมี 
 สัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิวา อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสญัญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ... 
 พวกท่ีมีทิฏฐิวาขาดสูญ ... พวกที่มีทิฏฐิวานิพพานในปจจุบัน ... พวกท่ีกําหนดขันธสวนอนาคต ... 
 พวกท่ีกําหนดขันธสวนอดีตกด็ี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทัง้สวนอดีตทั้งสวน 
 อนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวน 
 อนาคต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยเหตุ ๖๒ ประการ สมณพราหมณเหลานั้นทุกจําพวก 
 ถูกตองๆ แลวดวยผัสสายตนะทั้ง ๖ ยอมเสวยเวทนา เพราะเวทนาของสมณพราหมณเหลานั้น 
 เปนปจจัยจึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกดิอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ 
 เพราะภพเปนปจจัยจึงเกดิชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกดิ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุขะ 
 โทมนัส อุปายาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด ความดับ 
 คุณและโทษ แหงผัสสายตนะทั้ง ๖ กับทั้งอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากผสัสายตนะเหลานั้น 
 เมื่อนั้น ภิกษุนี้ยอมรูชัดยิ่งกวาสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรอื 
 พราหมณพวกใดพวกหนึ่ง กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธ 
 ทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธ 
 ทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงทฏิฐิหลายชนิด สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด 
 ถูกทิฏฐิ ๖๒ อยางเหลานี้แหละเปนดุจขายปกคลุมไว อยูในขายนี้เอง เมื่อผดุก็ผุดอยูในขายน้ี 
 ติดอยูในขายนีถู้กขายปกคลุมไว เมื่อผดุก็ผดุอยูในขายนี้ เปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือ 
 ชาวประมงผูฉลาด ใชแหตาถ่ีทอดลงยงัหนองนํ้าอันเล็ก เขาคิดอยางนี้วา บรรดาสัตวตัวใหญๆ 
 ในหนองน้ีทั้งหมด ถูกแหครอบไว อยูในแห เมื่อผดุก็ผดุอยูในแห ติดอยูในแห ถูกแหครอบไว 
 เมื่อผุดก็ผุดอยูในแห ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย. สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง ก็ฉันนั้น 
 ที่กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต 
 ก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดตีทั้งสวนอนาคต 
 กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ถูกทิฏฐิ ๖๒ เหลานี้แหละเปน 
 ดุจขายปกคลุมไว อยูในขายนีเ้อง เมื่อผดุก็ผดุอยูในขายนี้ ติดอยูในขายนี้ ถูกขายปกคลุมไว 



 เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคต มีตัณหาอันจะนําไปสูภพขาดแลวยงัดํารงอยู เทวดา 
 และมนุษยทั้งหลายจักเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดํารงอยู เมื่อกายแตกส้ินชีพแลว 
 เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นตถาคต เปรียบเหมือนพวงมะมวง เมือ่ขาดจากขั้วแลว 
 ผลใดผลหนึ่งติดขั้วอยู ยอมติดขั้วไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพ 
 ขาดแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังดํารงอยู เทวดาและมนุษยทัง้หลายจักเห็นตถาคตไดก็ชั่วเวลา 
 ที่กายของตถาคตยังดํารงอยู เมื่อกายแตกสิ้นชีพแลว เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นตถาคต. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา 
 นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร พระเจาขา. 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา เพราะฉะน้ันแหละ อานนท เธอจงจําธรรมบรรยายนี้วา อรรถชาละก็ได 
 วาธรรมชาละก็ได วาพรหมชาละก็ได วาทิฏฐิชาละก็ได วาพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมก็ได. 
      คร้ันพระผูมีพระภาค ตรัสพระสูตรนี้จบแลว ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น มีใจชื่นชม 
 เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็และเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู หมื่น 
 โลกธาตุไดหว่ันไหวแลวแล. 
                       จบพรหมชาลสูตรที่ ๑. 
                          --------- 
                         ๒. สามัญญผลสูตร 
                          ---------- 
                      เร่ืองพระเจาอชาตศัตรู 
      [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ ใกล 
 พระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป วันนั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา 
 เปนวันครบ ๔ เดือน ฤดดูอกโกมุทบาน ในราตรีเพ็ญพระจันทรเต็มดวง พระเจาแผนดินมคธ 
 พระนามวา อชาตศัตรูเวเทหีบุตร แวดลอมดวยราชอํามาตยประทับน่ัง ณ พระมหาปราสาทชั้นบน. 
 ขณะนั้น ทาวเธอทรงเปลงพระอุทานวา ดูกรอํามาตย ราตรีมีดวงเดอืนแจมกระจาง นาร่ืนรมย 
 หนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง ชางงามจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาชมจริงหนอ 
 ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง นาเบิกบานจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจมกระจาง เขาลักษณะ 
 จริงหนอ วันนี้เราควรจะเขาไปหาสมณะหรือพราหมณผูใดดีหนอ ซ่ึงจิตของเราผูเขาไปหาพึง 
 เลื่อมใสได. คร้ันทาวเธอดํารัสอยางนี้แลว อํามาตยผูหน่ึงจึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานปูรณะ 
 กัสสป ปรากฏวาเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสยีง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธ ิ
 ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ 
 เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณะ กัสสปน้ันเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จ 
 เขาไปหาทานปูรณะ กัสสป พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออํามาตยผูนั้น กราบทูลอยางนี้แลว 



 ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
      อํามาตยอีกคนหน่ึง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานมักขลิ โคศาล ปรากฏวาเปนเจาหมู 
 เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสยีง มีเกยีรติยศ เปนเจาลทัธิ ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคน 
 เกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทาน 
 มักขลิ โคศาลนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมือ่พระองคเสด็จเขาไปหาทานมกัขลิ โคศาล 
 พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
      อํามาตยอีกคนหน่ึง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานอชิต เกสกัมพล ปรากฏวาเปน 
 เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มเีกยีรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาด ี
 เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดบั เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา 
 ทานอชิต เกสกมัพล นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานอชิต เกสกัมพล 
 พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
      อํามาตยอีกคนหน่ึง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานปกุธะ กจัจายนะ ปรากฏวาเปนเจาหมู 
 เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสยีง มีเกยีรติยศ เปนเจาลทัธิ ชนสวนมากยกยองวาดี เปนคน 
 เกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ เชิญพระองคเสด็จเขาไปหาทานปกุธะ 
 กัจจายนะน้ันเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานปกุธะ กัจจายนะ พระหฤทัย 
 พึงเลื่อมใส. เมือ่อํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
      อํามาตยอีกคนหน่ึง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานสญชัย เวลัฏฐบุตร ปรากฏวาเปน 
 เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มเีกยีรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาด ี
 เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดบั เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา 
 ทานสญชัย เวลัฏฐบุตร นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานสญชัย 
 เวลัฏฐบุตร พระหฤทัยพึงเลือ่มใส. เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอกท็รงนิ่งอยู. 
      อํามาตยอีกคนหน่ึง จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ทานนิครนถ นาฏบุตร ปรากฏวาเปน 
 เจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มเีกยีรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาด ี
 เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดบั เชิญพระองคเสด็จเขาไปหา 
 ทานนิครนถ นาฏบุตร นั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานนิครนถ 
 นาฏบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
                       กถาปรารภพระพุทธคุณ 
      [๙๒] สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจจ นั่งนิ่งอยูในที่ไมไกลพระเจาแผนดนิมคธ 
 พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร. ทาวเธอจึงมีพระราชดํารัสกะหมอชีวก โกมารภัจจ วา 
 ชีวกผูสหาย เธอทําไมจึงนิ่งเสยีเลา, หมอชีวก โกมารภัจจ กราบทูลวา ขอเดชะ พระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ สวนอัมพวันของขาพระพุทธเจา พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป พระเกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะ 
 เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา 



 และจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา 
 ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรมดังนี้ เชิญพระองค 
 เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาค พระฤทัยพึงเลื่อมใส ทาวเธอจึงมีพระราชดํารัสวา ชีวกผูสหาย ถาอยางนั้น 
 ทานจงส่ังใหเตรียมหัตถียานไว. หมอชีวก โกมารภัจจ รับสนองพระราชโองการแลว สั่งให 
 เตรียมชางพังประมาณ ๕๐๐ เชือก และชางพระท่ีนั่งเสร็จแลวจึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขา 
 พระพุทธเจาสั่งใหเตรียมหัตถียานพรอมแลว เชิญใตฝาละอองธุลีพระบาทเสด็จไดพระเจาขา. 
 ลําดับน้ัน ทาวเธอโปรดใหพวกสตรีขึ้นชางพัง ๕๐๐ เชือกๆ ละนาง แลวจึงทรงชางพระท่ีนั่ง 
 มีผูถือคบเพลิง เสด็จออกจากพระนครราชคฤห ดวยพระราชานุภาพอยางยิง่ใหญ เสด็จไปสวน 
 อัมพวันของหมอชีวก โกมารภัจจ. พอใกลจะถึง ทาวเธอเกดิทรงหวาดหวั่นคร่ันคราม และ 
 ทรงมีความสยดสยองขึ้น คร้ันทาวเธอทรงกลัว ทรงหวาดหว่ัน มีพระโลมชาตชูชันแลว จึงตรัส 
 กับหมอชีวก โกมารภัจจวา ชีวกผูสหาย ทานไมไดลวงเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมได 
 หลอกเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมไดลอเรามาใหศัตรูหรือ เหตุไฉนเลา ภิกษุสงฆหมูใหญ 
 ต้ัง ๑๒๕๐ รูป จึงไมมีเสยีงจาม เสียงกระแอม เสียงพึมพําเลย หมอชีวก โกมารภัจจกราบทูล 
 วา ขอพระองคอยาไดทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลยพระเจาขา ขาพระพุทธเจาไมไดลวงพระองค 
 ไมไดหลอกพระองค ไมไดลอพระองคมาใหศัตรูเลย พระเจาขา ขอเดชะ เชญิพระองคเสดจ็ 
 เขาไปเถิดๆ นั่นประทีปที่โรงกลมยังตามอยู. ลําดับน้ัน ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวน 
 ชางพระท่ีนั่งไปจนสุดทาง เสด็จลงทรงพระดําเนินเขาประตูโรงกลม แลวจึงรับสั่งกะหมอชีวก 
 โกมารภัจจวา ชีวกผูสหาย ไหนพระผูมีพระภาค. หมอชีวก โกมารภัจจ กราบทูลวา ขอเดชะ 
 นั่นพระผูมีพระภาค ประทับน่ังพิงเสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ภิกษุสงฆแวดลอมอยู. 
 ลําดับน้ัน ทาวเธอเสด็จเขาไปเฝา. พระผูมีพระภาค ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว 
 ทรงชําเลืองเห็นภิกษุสงฆนิ่งสงบเหมือนหวงนํ้าใส ทรงเปลงพระอุทานวา ขอใหอุทยภัททกุมาร 
 ของเราจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวนี้. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร พระองค 
 เสด็จมาทั้งความรัก. แลวทาวเธอทูลรับวา พระเจาขา อทุยภัททกุมารเปนทีรั่กของหมอมฉนั 
 ขอใหอุทยภัททกุมารของหมอมฉันจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวนีเ้ถิด. 
      [๙๓] ลําดับน้ัน ทาวเธอทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวทรงประนมอัญชลีแกภิกษุสงฆ 
 ประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้กะพระผูมพีระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ หมอมฉันจะขอทูลถามปญหาบางเร่ืองสักเล็กนอย 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 



 เคร่ืองสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ 
 พวกนับคะแนน (นักการบัญชี) หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอื่นใดท่ีมีคติเหมือนอยางนี้ 
 คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป- 
 *ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตรอํามาตยใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ 
 บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค 
 ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉนัใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็น 
 ประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดบางหรือไม? 
      พ. มหาบพิตร ทรงจําไดหรือไมวา ปญหาขอนี้ มหาบพิตรไดตรัสถามสมณพราหมณ 
 พวกอ่ืนแลว. 
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ จําไดอยู ปญหาขอนี้ หมอมฉันไดถามสมณพราหมณพวก 
 อื่นแลว. 
      พ. ดูกรมหาบพิตร สมณพราหมณเหลานั้นพยากรณอยางไร ถามหาบพิตรไมหนัก 
 พระทัย ก็ตรัสเถิด. 
      อ. ณ ที่ที่พระผูมีพระภาคหรือทานผูเปรียบดังพระผูมีพระภาค ประทับน่ังอยู หมอมฉนั 
 ไมหนักใจ พระเจาขา. 
      พ. ถาอยางนั้น มหาบพิตรตรัสเถิด. 
                    วาทะของศาสดาปูรณะ กัสสป 
      [๙๔] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูปูรณะ 
 กัสสป ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับปูรณะ กัสสป คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวหมอมฉนัไดกลาวคํานีก้ะปูรณะ กัสสปวา ทานกัสสป 
 ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลาน้ี คือพลชาง พลมา พลรบ พลธนู พนักงานเชญิธง พนักงาน 
 จัดกระบวนทัพ พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวม 
 เกราะหนัง พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนักงานเคร่ืองสรง พวกพอครัว ชาง 
 ดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ พวกนับคะแนน (นักการบัญชี) 
 หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอื่นใดท่ีมีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหง 
 ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน 
 มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมผีล 
 อยางสูง เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย 
 ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจกัษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉัน 
 กลาวอยางนี้ ครูปูรณะ กัสสป ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา ดกูรมหาบพิตร เมื่อบุคคลทําเอง 
 ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอื่นใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง 
 ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาให 
 ดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที ่



 ทางเปลี่ยว ทําชูภริยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมชื่อวาทําบาป แมหาผูใดจะใชจักรซ่ึงมีคมโดยรอบ 
 เหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ ใหเปนลาน เปนกองมังสะอันเดยีวกัน บาปที่มี 
 การทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหง 
 แมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอื่นใหเบียดเบียน 
 บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซาย 
 แหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ 
 ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมาน อินทรีย การสํารวมศีล 
 การกลาวคําสัตย บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ขาแต 
 พระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉนัถามถึงสามัญผลที่เห็นประจกัษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึง 
 การที่ทําแลวไมเปนอันทํา ฉะนี้ (ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็น 
 ประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลบัตอบถึงการที่ทําแลวไมเปนอนัทํา ฉะนี้) ขาแตพระองคผูเจริญ 
 หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการที่ทําแลวไมเปนอันทํา 
 เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง 
 ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใน 
 ราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของครูปูรณะ กัสสป ไมพอใจ แตก็มิได 
 เปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจาน้ัน ลุกจากที่นั่งหลกีไป. 
                    วาทะของศาสดามักขลิ โคศาล 
      [๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูมักขลิ 
 โคศาลถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานโคศาล ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง ... คนเหลานั้น 
 ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษ เลี้ยงชีพในปจจบัุน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น 
 เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญ 
 ทักษิณาทานอนัมีผลอยางสูง เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสขุเปนผล ใหเกดิในสวรรค ใน 
 สมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยาง 
 นั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูมักขลิ โคศาล ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา 
 ดูกรมหาบพิตร ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพ่ือความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย 
 หาสาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมเศราหมอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตว 
 ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาสาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมบริสุทธิ์ ไมมีการกระทําของตนเอง 
 ไมมีการกระทาํของผูอื่น ไมมกีารกระทําของบุรุษ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร ไมมีเร่ียวแรงของ 
 บุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ลวน 
 ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ 
 ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทกุขในอภิชาติทั้งหก ๑- เทานั้น หน่ึง กําเนิดทีเ่ปนประธาน 
 ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๑๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ 
 อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ 



 นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ ๗ นิคัณฐีครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ 
 ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ ปวุฏะ ๗๐๐ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ 
 จุลมหากัป ๘,๐๐๐,๐๐๐ เหลานี้ ที่พาลและบัณฑิตเรรอน ทองเที่ยวไป แลวจักทําที่สุดทกุขได 
 ความสมหวังวาเราจักอบรมกรรมที่ยังไมอํานวยผล ใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมที่ 
 อํานวยผลแลว จักทําใหสุดส้ินดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมีใน 
 ที่นั้น สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสดุได เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสาร 
 ดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเสื่อมความเจริญ ไมมีการเลือ่นขึ้นเลื่อนลง พาลและบัณฑิต 
 เรรอน ทองเทีย่วไป จักทําที่สดุทุกขไดเอง เหมือนกลุมดายทีบุ่คคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง 
 ฉะนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูมักขลิ โคศาล 
 กลับพยากรณถึงความบริสุทธิ์ดวยการเวยีนวาย ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึง 
 สามัญผลที่เห็นประจักษ ครูมักขลิ โคศาล กลับพยากรณ ถึงความบริสุทธิ์ ดวยการเวยีนวาย 
 เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง 
 ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูใน 
 ราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของครู มักขลิ โคศาล ไมพอใจ แตก็มิได 
 เปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจาน้ัน ลุกจากที่นั่งหลกีไป. 
                   วาทะของศาสดาอชิตะ เกสกัมพล 
      [๙๖] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูอชิตะ 
 เกสกัมพล ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานอชิต ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลาน้ี คือพลชาง ... 
 คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษ เลี้ยงชีพในปจจุบันดวยผลแหงศิลป- 
 *ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ 
 @๑. อภิชาติ คือ กําเนิดทั้งหก ๑. กําเนิดดํา ๒. กําเนิดเขียว ๓. กําเนิดแดง ๔. กําเนิดเหลือง ๕. กําเนิด 
 @ขาว ๖. กําเนิดขาวจัด. อ.ป ๒๐๒ ฯ 
 บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค 
 ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉนัใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยาง 
 นั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูอชิตะ เกสกัมพล ไดกลาวคํานีก้ะหมอมฉันวา 
 ดูกรมหาบพิตร ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําด ี
 ทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผูเกดิผุดขึ้นไมมี สมณพราหมณ 
 ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงกระทําโลกน้ีและโลกหนาใหแจงดวยปญญาอนัยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น 
 ใหรูแจง ไมมีในโลก คนเรานี้ เปนแตประชุมมหาภูตทั้งสี่ เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดินไปตามธาตุดิน 
 ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลายยอมเล่ือนลอย 
 ไปในอากาศ คนทั้งหลายมีเตียงเปนที่ ๕ จะหามเขาไป รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปน 
 กระดูกมีสีดุจสีนกพิลาบ การเซนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนี ้คนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวก 
 พูดวา มีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสญู 



 พินาศสิ้น เบ้ืองหนาแตตายยอมไมเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผล 
 ที่เห็นประจักษ ครูอชิตะ เกสกมัพล กลับตอบถึงความขาดสูญ ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูอชิตะ เกสกัมพล กลับตอบถึงความขาดสูญ เปรียบ 
 เหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะน้ัน 
 หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต 
 ดังนี้ แลวไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของครูอชิตะ เกสกัมพล ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจาแสดง 
 ความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจาน้ัน ลุกจากที่นั่งหลกีไป. 
                   วาทะของศาสดาปกุธะ กัจจายนะ 
      [๙๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูปกุธะ 
 กัจจายนะ ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานกัจจานะ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานั้น คือพลชาง ... คนเหลา 
 นั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น 
 เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทาน 
 อันมีผลอยางสงู เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มสีุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณ 
 ทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม 
 เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูปกุธะ กัจจายนะ ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา ดูกรมหาบพิตร 
 สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต 
 เปนสภาพยั่งยืน ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานั้น 
 ไมหว่ันไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทกุข หรือทั้งสุข 
 และทุกขแกกันและกัน สภาวะ ๗ กอง เปนไฉน คือกองดิน กองนํ้า กองไฟ กองลม 
 สุข ทุกข ชีวะเปนที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต 
 ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาพยั่งยืน ต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง 
 เหลานั้น ไมหว่ันไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือทั้งสุข 
 ทั้งทุกข แกกันและกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยินก็ดี ผูเขาใจความ 
 ก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมใีนสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะวาบุคคลจะเอาศาสตราอยางคมตัด 
 ศีรษะกัน ไมชื่อวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแตศาสตราสอดไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กอง 
 เทานั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปกุธะ 
 กัจจายนะ กลบัเอาเร่ืองอื่นมาพยากรณ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญผลทีเ่ห็น 
 ประจักษ ครูปกุธะ กัจจายนะ กลับเอาเร่ืองอืน่มาพยากรณ เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง 
 ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา 
 ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิดี 
 ไมคัดคานภาษิตของครูปกุธะ กัจจายนะ ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจา แสดงความไมพอใจ 
 ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจาน้ัน ลุกจากที่นั่งหลกีไป. 
                   วาทะของศาสดานิครนถ นาฏบุตร 



      [๙๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉันเขาไปหาครูนิครนถ 
 นาฏบุตร ถึงที่อยู ... ไดกลาววา ทานอัคคิเวสนะ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง... 
 คนเหลานั้น ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป- 
 *ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ 
 บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค 
 ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉนัใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือน 
 อยางนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูนิครนถ นาฏบุตร ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา 
 ดูกรมหาบพิตร นิครนถในโลกนี้ เปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ นิครนถเปนผูสังวรแลว 
 ดวยสังวร ๔ ประการ เปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร นิครนถในโลกนี้เปนผูหามน้ําทั้งปวง ๑ เปน 
 ผูประกอบดวยน้ําทั้งปวง ๑ เปนผูกําจัดดวยนํ้าทั้งปวง ๑ เปนผูประพรมดวยน้ําทั้งปวง ๑ 
 นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ อยางนี้แล มหาบพิตร เพราะเหตุที่นิครนถเปนผู 
 สังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา เปนผูมีตนถึงที่สุดแลว มีตนสํารวมแลว 
 มีตนต้ังมั่นแลว ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉัน ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ 
 ครูนิครนถ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ ฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน 
 ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจกัษ ครูนิครนถ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ เปรียบเหมือน 
 เขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง ฉะน้ัน 
 หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต 
 ดังนี้ แลวไมยนิดี ไมคัดคานภาษิตของครูนิครนถ นาฏบุตร ไมพอใจ แตก็มิไดเปลงวาจา 
 แสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจาน้ัน ลุกจากทีน่ั่งหลีกไป. 
                   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 เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค 
 ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉนัใด ทานอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบันเหมือน 
 อยางนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉัน 
 วา ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกหนามีอยูหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึง 
 ทูลตอบวามี ความเห็นอาตมภาพวาอยางนี้ก็มิใช อยางนั้นกม็ิใช อยางอื่นกม็ิใช ไมใชก็มิใช 
 มิใชไมใชก็มิใช ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกหนาไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็น 
 วาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา โลกหนามีดวยไมมีดวยหรือ ถา 
 อาตมภาพมีความเห็นวา มีดวยไมมีดวย ก็จะพึงทูลตอบวามีดวยไมมีดวย ... ถามหาบพิตรตรัส 
 ถามวา โลกหนามีก็มิใชไมมีกม็ิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ก็จะพึง 



 ทูลตอบวามีก็มิใชไมมีกม็ิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึ้นมหีรือ ถาอาตมภาพ 
 มีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวาสัตวผูเกิดผุดขึ้นไมมีหรือ 
 ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิด 
 ผุดขึ้นมีดวยไมมีดวยหรือ ... ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีดวยไมมีดวย ก็จะพึงทูลตอบวา 
 มีดวยไมมดีวย ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผดุขึ้นมีก็มิใชไมมีก็มใิชหรือ ถาอาตมภาพ 
 มีความเห็นวามีก็มิใชไมมีก็มใิช ก็จะพึงทูลตอบวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา 
 ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชัว่มีอยูหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี... 
 ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี 
 ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีดวยไมมีดวย 
 หรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามีดวยไมมดีวย ก็จะพึงทูลตอบวามีดวยไมมีดวย ... ถามหาบพิตร 
 ตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วกม็ิใชไมมีกม็ิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี 
 ก็มิใชไมมีกม็ิใช ก็จะพึงทูลตอบวามีก็มิใชไมมีก็มิใช ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายเกิดอีกหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาเกิดอีก ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดอีก ... ถามหาบพิตร 
 ตรัสถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไมเกิดหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมเกิด ก็จะพึงทลูตอบวา 
 ไมเกิด ... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายเกิดดวยไมเกิดดวยหรือ ถาอาตมภาพ 
 มีความเห็นวาเกิดดวยไมเกดิดวย ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดดวยไมเกิดดวย ... ถามหาบพิตรตรัสถาม 
 วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายเกิดกม็ิใชไมเกิดก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาเกิดก็มใิชไมเกิด 
 ก็มิใช ก็จะพึงทูลตอบวาเกิดกม็ิใชไมเกิดก็มิใช ... อาตมภาพมีความเห็นวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้น 
 ก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชกม็ิใช มิใชไมใชกม็ิใช ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉัน 
 ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจกัษ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบสายไป ฉะนี้ ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบสายไป 
 เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง 
 ฉะนั้น หมอมฉันมีความดําริวา บรรดาสมณพราหมณเหลานี้ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร นี้โงกวา 
 เขาทั้งหมด งมงายกวาเขาทั้งหมด เพราะเม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญผลทีเ่ห็นประจักษ อยางไร 
 จึงกลับตอบสายไป หมอมฉันมีความดําริวา ไฉน คนอยางเรา จะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ 
 ผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคดัคานภาษิตของครูสญชัย เวลฏัฐบุตร ไมพอใจ 
 แตก็มิไดเปลงวาจา แสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมใสใจถึงวาจาน้ัน ลุกจากที่นั่งหลีกไป. 
                      สันทิฏฐิกสามัญญผลปุจฉา 
      [๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลถามพระผูมีพระภาคบางวา ศิลปศาสตร 
 เปนอันมากเหลานี้ คือพลชาง พลมา พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดขบวนทัพ 
 พนักงานจัดสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวมเกราะหนัง 
 พวกบุตรทาส ชางทําขนม ชางกัลบก พนักงานเคร่ืองสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม 
 ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ นักนับคะแนน หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก 



 แมอยางอื่นใดที่มีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลาน้ัน ยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษ 
 เลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร 
 อํามาตย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพ่ือใหไดอารมณด ี
 มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉนัใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค 
 อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนอยางนั้นไดหรือไม พระเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ อาตมภาพจะขอยอนถาม 
 มหาบพิตรกอน โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน 
 สมมติวา มหาบพิตรพึงมีบุรุษผูเปนทาสกรรมกรมีปกติต่ืนกอน นอนทีหลงัคอยฟงพระบัญชาวา 
 จะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ คอยเฝาสังเกตพระพักตร เขาจะม ี
 ความคิดเห็นอยางนี้วา คติของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง 
 พระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรพระองคนี้เปนมนุษย แมเราก็เปนมนุษย 
 แตพระองคทานทรงเอิบอิ่มพร่ังพรอมบําเรออยูดวยเบญจกามคุณดุจเทพเจา สวนเราสิเปนทาส 
 รับใชของพระองคทาน ตองต่ืนกอนนอนทีหลัง ตองคอยฟงพระบัญชาวาโปรดใหทําอะไร 
 ตองประพฤติใหถูกพระทัย ตองกราบทูลไพเราะ ตองคอยเฝาสังเกตพระพักตร เราพึงทําบุญ 
 จะไดเปนเหมอืนพระองคทาน ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวช 
 เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
 เมื่อบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สนัโดษดวยความมีเพียงอาหารและ 
 ผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิง่ในความสงัด ถาพวกราชบุรุษพึงกราบทูลถึงพฤติการณของเขา 
 อยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนทาสกรรมของพระองคผูต่ืนกอน 
 นอนทีหลัง คอยฟงพระบัญชาวาจะโปรดใหทาํอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ 
 คอยเฝาสังเกตพระพักตรอยูนั้น เขาปลงผมและหนวดนุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
 เมื่อบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สนัโดษดวยความมีเพียงอาหาร 
 และผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิ่งในความสงดั มหาบพิตรจะพึงตรัสอยางนี้เทียวหรือวา เฮย 
 คนน้ัน จงมาสําหรับขา จงมาเปนทาสและกรรมกรของขา จงต่ืนกอนนอนทีหลัง จงคอยฟงบัญชา 
 วาจะใหทําอะไร ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะ คอยเฝาสังเกตดูหนาอีกตามเดิม. 
      พระเจาอชาตศัตรูทูลวา จะเปนเชนนั้นไมไดเลย พระเจาขา อันที่จริงหมอมฉันเสยีอีก 
 ควรจะไหวเขา ควรจะลุกรับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม. 
      มหาบพิตร จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมือ่เปนเชนนั้น สามัญผลที่เห็น 
 ประจักษจะมีหรือไม? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น สามัญผลที่เห็นประจักษมีอยูอยางแนแท. 
      ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซ่ึงอาตมภาพบัญญัติถวาย 
 มหาบพิตรเปนขอแรก. 



                      สันทิฏฐิกสามัญญผลเทศนา 
      [๑๐๑] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน 
 แมขออื่น ใหเหมือนอยางนั้นไดหรือไม? 
      อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ อาตมภาพจะขอยอนถามมหาบพิตรกอน โปรดตรัส 
 ตอบตามที่พอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน สมมติวา มหาบพิตรพึงมี 
 บุรุษเปนชาวนา เปนคหบดี ซ่ึงเสียคาอากรเพ่ิมพูนพระราชทรัพยอยูคนหนึ่ง เขาจะมีความคิด 
 เห็นอยางนี้วา คติของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริง พระเจาแผนดิน 
 มคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรพระองคนี้ เปนมนุษย แมเราก็เปนมนุษย แตพระองค 
 ทานทรงเอิบอิ่มพร่ังพรอมบําเรออยูดวยเบญจกามคุณดุจเทพเจา สวนเราสิเปนชาวนา เปนคหบดี 
 ตองเสียคาอากรเพ่ิมพูนพระราชทรัพย เราพึงทําบุญ จะไดเปนเหมือนพระองคทาน ถากระไร 
 เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละ 
 กองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อยูสันโดษ 
 ดวยความมีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิง่ในความสงัด ถาพวกราชบุรุษพึงกราบทูล 
 พฤติการณของเขาอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนชาวนา เปนคฤหบดี 
 ซ่ึงเสียคาอากรเพ่ิมพูนพระราชทรัพยของพระองคอยูนั้น เขาปลงผมและหนวด นุงหมผา 
 กาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เขาเปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวม 
 ใจอยู สันโดษดวยความมีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด มหาบพิตร 
 จะพึงตรัสอยางนี้เทียว หรือวา เฮย เจาคนนัน้ เจาจงมา จงเปนชาวนา เปนคหบดีเสียคาอากร 
 เพ่ิมพูนทรัพยตามเดิม. 
      จะเปนเชนนั้นไมไดเลย พระเจาขา อันที่จริงหมอมฉันเสยีอีกควรจะไหวเขา ควรจะลุก 
 รับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต เสนานะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม. 
      มหาบพิตร จะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมือ่เปนเชนนั้น สามัญผลที่เห็น 
 ประจักษ จะมีหรือไม? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น สามัญผลที่เห็นประจักษมีอยูอยางแนแท. 
      ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซ่ึงอาตมภาพบัญญัติถวาย 
 มหาบพิตรเปนขอที่สอง. 
      [๑๐๒] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน 
 แมขออื่น ทั้งดยีิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษเหลานี้ไดหรือไม? 
      อาจอยู มหาบพิตร ถาอยางน้ัน มหาบพิตรจงคอยสดับ จงต้ังพระทัยใหดี อาตมภาพ 
 จักแสดง. 
      คร้ันพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทูลสนองพระพุทธพจนแลว 



 พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ 
 เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ี พรอมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชดัดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
 พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทาม 
 กลาง งามในทีสุ่ด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 
 คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึงยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ได 
 ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี 
 บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์ 
 โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผม 
 และหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติ- 
 *โมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเลก็นอย สมาทานศึกษา 
 อยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอม 
 ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล 
      [๑๐๓] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
      ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา 
 มีความละอาย มีความเอ็นดู มคีวามกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้เปนศีลของ 
 เธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่ 
 เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ ประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนนแตก 
 ราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม 
 เพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 



 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง 
 อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. เธอเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
      ๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรีและดูการเลน อันเปนขาศึกแกกุศล 
      ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
      ๑๒. เธอเวนขาดจากการนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
      ๑๓. เธอเวนขาดจากการรบัทองและเงิน. 
      ๑๔. เธอเวนขาดจากการรบัธัญญาหารดิบ. 
      ๑๕. เธอเวนขาดจากการรบัเนื้อดิบ. 
      ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
      ๑๗. เธอเวนขาดจากการรบัทาสีและทาส. 
      ๑๘. เธอเวนขาดจากการรบัแพะและแกะ. 
      ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
      ๒๐. เธอเวนขาดจากการรบัชาง โค มา และลา. 
      ๒๑. เธอเวนขาดจากการรบัไรนาและที่ดนิ. 
      ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
      ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
      ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
          ตวงวัด. 
      ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
      ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
          แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                            จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
      [๑๐๔] ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม 
 เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมลด็ 
 เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๐๕] ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณ 



 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๐๖] ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอนัเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางที่สมณ- 
 *พราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว 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 รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 
 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๐๗] ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอนัเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 เลนการพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
 สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน 
 ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลยีนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      [๑๐๘] ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอนัสูงใหญ เชน อยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอน 
 อันสูงใหญเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทาํเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ 
 เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและ 
 เงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงนิ เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด 
 หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขน 
 ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมหีมอนขาง 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๐๙] ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการ 
 แตงตัว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยัง 
 ขวนขวายประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้ คือ อบตัว 
 ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผดัหนา 
 ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกีย้ว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา 
 ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี ้



 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๐] ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก 
 ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา 
 เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา 
 เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
 เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับ 
 ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๑] ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคาํแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกนัเห็น 
 ปานนี้ เชน วาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานรูจักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร 
 ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูกถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน 
 คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลบักลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน 
 ขอที่ทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว 
 ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๒] ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณ- 
 *พราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและ 
 การรับใชเห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี 
 และกุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี ้
 ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๓] ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูด 
 เลียบเคียง พูดหวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
      [๑๑๔] ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยาง 
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ 
 ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทาํพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัด 
 รําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามนับูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา 
 บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ 
 ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ 



 เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา 
 เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสตัว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      [๑๑๕] ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว เลี้ยงชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะผา ทายลักษณะไมพลอง 
 ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ 
 ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส 
 ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลกัษณะกระบือ ทายลกัษณะโคอุสภะ 
 ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา 
 ทายลักษณะเห้ีย ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      [๑๑๖]  ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก 
 พระราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด 
 พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมชีัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก 
 จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุ 
 นี้ๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๗] ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
 ดาวนักษัตรจักเดินผดิทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติย และดาวนักษัตรจักกระจาง 
 จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ 
 มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ 
 ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง 
 จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมผีลเปนอยางนี้ แมขอนี้ 



 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๘] ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษา 
 หาไดยาก จักมคีวามเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน 
 คํานวณ นับประมวลแตงกาพย โลกายศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๑๙] ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษ 
 หยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนต 
 ใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอ 
 ทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม 
 รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๒๐] ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน 
 บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธี 
 บวงสรวงพ้ืนที่ พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยา 
 ถายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา 
 ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      [๑๒๑] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย 
 เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมหาบพิตร ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว 
 ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข 
 อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึง 
 พรอมดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร 
      [๑๒๒] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย? 
 ดูกรมหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ 
 เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขนุทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก 
 คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 



 ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
 รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย 
 ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา 
 รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ 
 เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานี้ 
 แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
                          สติสัมปชัญญะ 
      [๑๒๓] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกร 
 มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล 
 ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน 
 การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทาํความรูสึกตัวในการเดิน การยนื 
 การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล 
 ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
                            สันโดษ 
      [๑๒๔] ดูกรมหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ? ดูกรมหาบพิตร ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง 
 เธอจะไปทางทสิาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรมหาบพิตร นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ 
 ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ือง 
 บริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง 
 ดูกรมหาบพิตร ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
      [๑๒๕] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อนิทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอัน 
 เปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะ อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า 
 ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก 
 ต้ังกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทษุรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท 
 มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ 
 พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง 
 มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะไดละอุทธัจจะกกุกุจจะแลว เปนผูไม 
 ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว 
 เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความคลางแคลงในกศุลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
 วิจิกิจฉาได. 
                           อุปมานิวรณ 
      [๑๒๖] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงาน 



 ของเขาจะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขา 
 จะพึงมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบ 
 การงาน บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และ 
 ทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมเีหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ 
 โสมนัส มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมยัตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได 
 และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได 
 และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคน้ัน 
 เปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
 เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน 
 เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเราไมตอง 
 เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา 
 นั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหน 
 ตามความพอใจไมได สมยัตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส 
 พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจากความเปนทาสน้ัน 
 แลว พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได 
 ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
 เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น 
 บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ 
 โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมหาบพิตร ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตนเหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
                           รูปฌาน ๔ 



      [๑๒๗] เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย 
 เมื่อปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข 
 เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
 มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู เธอทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกดิแต 
 วิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกดิแตวิเวกจะไมถูกตอง 
 ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด 
 จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงยาง 
 ซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายน้ีแหละให 
 ชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกดิแตวิเวก ไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว 
 ที่ปติและสุขเกดิแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา 
 ทั้งประณีตกวาสามัญผลทีเ่ห็นประจักษขอกอนๆ. 
      [๑๒๘] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ เพราะวิตก วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายน้ีแหละ ใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซาน ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธ ิ
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกดิแตสมาธิจะไมถูกตอง. ดูกร 
 มหาบพิตร เปรียบเหมือนหวงนํ้าลึกมีน้ําปนปวน ไมมีทางทีน่้ําจะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก 
 ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ  ทั้งฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเยน็พุขึ้นจากหวง 
 น้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงนํ้านั้นแหละใหชุมชืน่เอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงหวงนํ้านั้นทั้งหมด ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละ 
 ใหชุมชื่นเอิบอิม่ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ 
 ทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ 
 ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ. 
      [๑๒๙] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มสีติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข 
 ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ 
 เปนผูมีอเุบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนี้ใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ 
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวทีสุ่ขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร 
 เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง 
 หรือดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในน้ํา เจริญในนํ้า ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว 
 ดอกบัวเหลานั้น ชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ทั่วทุกสวน ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด 
 ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ 
 ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ 
 สามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจกัษขอกอนๆ. 



      [๑๓๐]  ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
 เธอนั่งแผไปทัว่กายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ 
 ทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง  ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่ง 
 คลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะไม 
 ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมหาบพิตร 
 นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจกัษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลทีเ่ห็นประจักษขอกอนๆ. 
                            วิชชา ๘ 
                          วิปสสนาญาณ 
      [๑๓๑] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ ๑- เธอ 
 ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๒- ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโต 
 ขึ้นดวยขาวสุกและขนมสดไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน 
 ธรรมดาและวิญญาณของเราน้ี ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือน 
 แกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใสแวววาว 
 สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ 
 แกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกดิเองอยางบริสุทธิ ์
 แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขยีวเหลืองแดง 
 ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนั้นฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนม 
 นอมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แลมีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ 
 เกิดแตมารดาบิดา เติบโตดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย 
 กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี 
 ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลทีเ่ห็น 
 ประจักษขอกอนๆ. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      [๑๓๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนริมิต รูปอันเกิด 
 แตใจ คือนิรมิตรกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า 
 นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก 



 @๑. ญาณทัสสนะ เปนชื่อของญาณช้ันสูง คือมรรคญาณ ผลญาณ สัพพัญุตญาณ ปจจ- 
 @   เวกขณญาณ และวิปสนาญาณ ฯ 
 @๒. ไดแกธาตุ ๔ คือ ดิน, น้ํา, ไฟ, ลม ฯ 
 ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง กแ็ตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง 
 ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ เธอยอม 
 โนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คอืนิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ 
 นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ 
 ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      [๑๓๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออทิธิวิธี เธอบรรลุ 
 อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏ 
 ก็ได ทําใหหายก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลง 
 แมในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดนิบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ 
 ผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนดิใดๆ พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงา 
 ชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ 
 ของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
 ชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว 
 ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงไปได ไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได 
 ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป 
 ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได 
 ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งด ี
 ยิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลท่ีเห็นประจักษขอกอนๆ. 
                          ทิพยโสตญาณ 
      [๑๓๔] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอม 



 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือเสียงทพิยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทพิยโสตธาตุ อัน 
 บริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิเสียง 
 กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสยีงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึง 
 เขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง 
 เสียงเปงมางดงันี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสยีงมนุษย ทั้งที่อยูไกล 
 และใกลดวยทพิยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที ่
 เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ. 
                          เจโตปริยญาณ 
      [๑๓๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ 
 เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิต 
 ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมโีมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจาก 
 โมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรรคต ก็รูวาจิตเปน 
 มหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น 
 ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธ ิ
 ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน 
 ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตน 
 ในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนา 
 ไมมีไฝ ก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุกฉ็ันนั้นแล เมื่อจติเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ 
 ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ 
 หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจติปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก 
 โมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน 
 จิตเปนมหรรคต ก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอื่น 
 ยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธ ิ
 ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน 
 หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ 
 ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ. 
                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 



      [๑๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ 
 ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
 วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก 
 บานตนไปบานอื่น แลวจากบานนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม 
 เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยืนอยางนัน้ 
 ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน แมในบาน 
 นั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น 
 มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี ้ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่นไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได 
 หน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
 ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมาก 
 บางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ 
 เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน 
 แมในภพน้ันเราก็มีชื่อนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
 ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอม 
 ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร 
 นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจกัษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลทีเ่ห็นประจักษ ขอกอนๆ. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      [๑๓๗] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของ 
 สัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลงัอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 



 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาท 
 ต้ังอยู ณ ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชน 
 กําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง 
 ๓ แพรงทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลาน้ีออกจากเรือน 
 เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ 
 ก็ฉันนั้นแล เมือ่จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแก 
 การงานต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย 
 เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี
 ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดัซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน 
 พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดกูรมหาบพิตร นี้แหละ 
 สามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลที่เห็นประจกัษขอกอนๆ. 
                          อาสวักขยญาณ 
      [๑๓๘] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา  เหลานี้ 
 อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม 
 หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวา 
 หลุดพนแลว. รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาด ไมขุนมัว 
 บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระน้ัน จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและ 
 กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้า เขาจะพึงคิดอยางนี้วา 
 สระนํ้านี้ใสสะอาด ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง 



 ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น ดังนี้ฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้น 
 แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน 
 ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชดัตามความเปนจริงวา 
 นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
 นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมือ่เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ 
 แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญีาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติ 
 สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดม ี
 ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญผลทีเ่ห็น 
 ประจักษขอกอนๆ ดูกรมหาบพิตร ก็สามัญผลที่เห็นประจักษขออื่น ทั้งดียิง่กวา ทั้งประณตีกวา 
 สามัญผลที่เห็นประจักษขอนี้ ยอมไมมี. 
               พระเจาอชาตศัตรูแสดงพระองคเปนอุบาสก 
      [๑๓๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา 
 อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ไดกราบทูลพระดํารัสนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบ 
 เหมือนหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดืดวยคิดวา 
 ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉนันั้น 
 เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระสงฆวา 
 เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอบุาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแต 
 วันนี้เปนตนไป โทษไดครอบงําหมอมฉัน ซ่ึงเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด หมอมฉัน 
 ไดปลงพระชนมชีพ พระบิดาผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแหงความเปนใหญ 
 ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหมอมฉันโดยเปนความผดิจริง เพ่ือสํารวมตอไป. 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา จริง จริง ความผิดไดครอบงํามหาบพิตรซ่ึงเปนคนเขลา คนหลง 
 ไมฉลาด มหาบพิตรไดปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เพราะเหตุ 
 แหงความเปนใหญ แตเพราะมหาบพิตรทรงเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริงแลว ทรงสารภาพ 
 ตามเปนจริง ฉะนั้น อาตมภาพ ขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร ก็การท่ีบุคคลเห็นความผิด 
 โดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริงรับสังวรตอไป นี้เปนความชอบในวินัยของ 
 พระอริยเจาแล. 
      [๑๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาวเธอไดกราบทูลลาวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ถาเชนนั้นหมอมฉันขอทูลลาไปในบัดน้ี หมอมฉันมกีิจมาก มีกรณยีะมาก พระผูมพีระภาค 
 ตรัสวา ขอมหาบพิตรทรงสําคัญเวลา ณ บัดน้ีเถิด. คร้ังนั้นแล พระเจาแผนดินมคธพระนามวา 
 อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงเพลิดเพลินยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จลุกจากอาสนะ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณแลวเสดจ็ไป. เมื่อทาวเธอเสด็จไปไมนาน 
 พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว 



 พระราชาพระองคนี้ถูกขจัดเสียแลว  หากทาวเธอจักไมปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารงธรรม เปน 
 พระราชาโดยธรรมไซร ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน จักเกดิขึ้นแกทาวเธอ ณ ที ่
 ประทับน้ีทีเดียว. พระผูมีพระภาคไดตรัสคําเปนไวยากรณนีแ้ลว. ภิกษุเหลาน้ันชื่นชมยินดภีาษิต 
 ของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                       จบสามัญญผลสูตร ที่ ๒. 
                          ---------- 
                         ๓. อัมพัฏฐสูตร 
      [๑๔๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุหมูใหญประมาณ 
 ๕๐๐ รูป บรรลุถึงพราหมณคาม แหงชาวโกศล ชื่ออิจฉานังคลคาม. ไดยินวา สมัยนั้นพระองค 
 ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม. 
      [๑๔๒] ก็สมัยนั้น พราหมณโปกขรสาติอยูครองนครอุกกัฏฐะ ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชน 
 และหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร  ซ่ึงเปนราชสมบัติ 
 อันพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย. 
      พราหมณโปกขรสาติไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกลุ 
 แลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานัง- 
 *คลคามโดยลาํดับ ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน เขตอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพท 
 อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแลวอยางนีว้า 
      แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
 ใหรูตามพระองคทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในทีสุ่ด ทรงประกาศ 
 พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต 
 ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล. 
                        เร่ืองอัมพัฏฐมาณพ 
      [๑๔๓] สมัยนั้นแล อัมพัฏฐมาณพ ศิษยของพราหมณโปกขรสาติ เปนผูเลาเรียน 
 ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ ๑- คัมภีรเกตุภะ ๒- พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร 
 อิติหาสเปนที่ ๕ ๓- เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ ๔- และ 
 มหาปุริสลักษณะ อันอาจารยยกยองและรับรองในลัทธิปาพจน คือ ไตรวิทยา อันเปนของอาจารย 
 ของตนวา ฉันรูสิ่งใด เธอรูสิ่งนั้น เธอรูสิ่งใด ฉันรูสิ่งนั้น. 
      คร้ังนั้นแล พราหมณโปกขรสาติ เรียกอัมพัฏฐมาณพมาเลาวา พออัมพัฏฐะ พระสมณะ 



 โคดมศากยบุตร พระองคนี้ทรงผนวชจากศากยสกุล แลวเสดจ็จาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย 
 ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานังคลคาม โดยลําดับ ประทับอยู ณ ราวปา 
 อิจฉานังคลวันใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไป 
 อยางนี้วา 
      แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ี พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
 ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในทีสุ่ด ทรงประกาศ 
 พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต 
 ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล. 
 @๑. เปนคัมภีรที่วาดวยชื่อของส่ิงตางๆ มีตนไมเปนตน 
 @๒. เปนคัมภีรที่วาดวยกิริยา เปนประโยชนแกกวี 
 @๓. เปนคัมภีรที่กลาวถึงพงศาวดารมีภารตยุทธเปนตน ซ่ึงประพันธไวแตบุราณกาลนับเปนคัมภีรที่ 
๕ คือนับ 
 @คัมภีรอิรุพเพทเปนที่ ๑ คัมภีรยชุพเพทเปนที่ ๒ คัมภีรสามเพทเปนที่ ๓ คัมภีรอาถรรพณเพทเปนที่ 
๔ 
 @คัมภีรอิติหาสน้ีเปนที่ ๕ 
 @๔. เปนคัมภีรที่วาดวยเร่ืองไมนาเชื่อตางๆ 
      พออัมพัฏฐะ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวจงรูวาเกียรติศัพทของ 
 ทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามน้ันหรือไม ทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงคุณ 
 เชนนั้นจริงหรือไม เราทั้งหลายจะไดรูจักทานพระโคดมพระองคนั้นไว โดยประการนั้น. 
      อัมพัฏฐมาณพถามวา ทาน ก็ไฉนเลา ขาพเจาจึงไดรูวาเกียรติศัพทของทานพระโคดม 
 พระองคนั้นที่ขจรไป จริงอยางนั้นหรือไม ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนั้นจริงหรือไม? 
      พราหมณโปกขรสาติตอบวา พออัมพัฏฐะ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการมาแลวใน 
 มนตของเรา ซ่ึงพระมหาบุรุษประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทานั้นไมเปนอยางอื่น 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 เราเปนผูสอนมนต พอเปนผูเรียนมนต. 
      อัมพัฏฐมาณพรับคําพราหมณโปกขรสาติแลว ลุกจากทีน่ั่ง ไหวพราหมณโปกขรสาติ 
 กระทําประทักษิณ แลวขึ้นรถมาพรอมดวยมาณพหลายคน ขับตรงไปยังราวปาอิจฉานังคลวัน 
 ตลอดภูมิประเทศเทาที่รถจะไปได ลงจากรถเดินตรงไปยังพระอาราม. 
      [๑๔๔] สมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังจงกรมอยูกลางแจง. 
      ลําดับน้ัน อัมพัฏฐมาณพเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่จงกรม คร้ันแลวไดกลาวคํานี้ 
 กะภิกษุเหลานั้นวา ทานผูเจริญ เวลานี้ทานพระโคดมพระองคนั้นประทับอยูที่ไหน พวกขาพเจา 
 พากันเขามาทีน่ี่ เพ่ือจะเฝาพระองคทาน. 
      คร้ังนั้นแล ภิกษุเหลานั้นคิดเห็นรวมกันเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูนี้เปนคนเกิดในสกลุ 
 ที่มีชื่อเสยีง ทั้งเปนศิษยของพราหมณโปกขรสาติผูมีชื่อเสยีงอันการสนทนาปราศรัยกับพวก 
 กุลบุตร เห็นปานนี้ ยอมไมเปนการหนักพระทัยแกพระผูมีพระภาคเลย ดังนี้แลวจึงตอบอัมพัฏฐ- 
 *มาณพวา อัมพัฏฐะ นั่นพระวิหารมีประตูปดอยู ทานจงสงบเสียงเขาไปทางพระวิหารนั้น 
 คอยๆ เขาไปที่เฉลียง กระแอมไอแลว เคาะบานประตูเถิด พระผูมีพระภาคจกัทรงเปดประตู 
 รับทาน. 
      ลําดับน้ัน อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง เขาไปทางพระวิหารซ่ึงมีประตูปดอยูนั้น คอยๆ 
 เขาไปยังเฉลยีง กระแอมไอแลว เคาะบานประตู พระผูมีพระภาคทรงเปดประตู อัมพัฏฐมาณพ 
 เขาไปแลว แมพวกมาณพก็พากันเขาไปปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๑๔๕] ฝายอัมพัฏฐมาณพ เดินปราศรัยบาง ยืนปราศรัยบาง กับพระผูมีพระภาค 
 ผูประทับน่ังอยู พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อัมพัฏฐะ เธอเคยสนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณ 
 ผูเฒาผูแกผูเปนอาจารยและปาจารยเหมือนดงัเธอ เดินบางยนืบาง สนทนาปราศรัยกับเราผูนั่งอยู 
 เชนนี้หรือ? 
      อ. ขอนี้หามิได พระโคดมผูเจริญ เพราะวาพราหมณผูเดนิก็ควรเจรจากับพราหมณ 
 ผูเดิน พราหมณผูยืนก็ควรเจรจากับพราหมณผูยืน พราหมณผูนั่งก็ควรเจรจากับพราหมณผูนั่ง 
 พราหมณผูนอนก็ควรเจรจากับพราหมณผูนอน. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ แตผูใดเปนสมณะโลน เปนคฤหบดีเชื้อสายกัณหโคตร เกิดจาก 
 พระบาทของทาวมหาพรหม ขาพเจายอมสนทนาปราศรัยกับผูนั้น เหมือนกับที่สนทนาปราศรัย 
 กับพระโคดมผูเจริญน้ี. 
      อัมพัฏฐะ ก็เธอมีธุระจึงไดมาที่นี้ ก็พวกเธอมาเพ่ือประโยชนอันใดแล พึงใสใจถึง 
 ประโยชนนั้นแหละไวใหดี ก็อมัพัฏฐมาณพ ยังไมไดรับการศึกษาเลย สําคัญตัววาไดรับการศึกษา 
 ดีแลว จะมีอะไรอีกเลา นอกจากไมไดรับการศึกษา. 
      ลําดับน้ัน อัมพัฏฐมาณพถูกพระผูมีพระภาคตรัสตําหนิดวยพระวาจาวา เปนคนไมได 



 รับการศึกษา โกรธ ขัดใจ เมื่อจะดาขมวากลาวพระผูมีพระภาค คิดวาเราจักตองใหพระสมณโคดม 
 ไดรับความเสียหาย ไดกลาวคํานี้กะพระผูมพีระภาควา 
      ทานโคดม พวกชาติศากยะดุราย หยาบชา มีใจเบา พูดพลาม เปนแตพวกคฤหบดี 
 แทๆ ยังไมสักการะพวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชา 
 พวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ 
      ทานโคดม การที่พวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ 
 ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ 
 นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย. 
      อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ นี้เปนคร้ังแรกดวยประการ 
 ฉะนี้. 
      [๑๔๖] อัมพัฏฐะ ก็พวกศากยะไดทําผดิตอเธออยางไร?. 
      ทานโคดม คร้ังหนึ่ง ขาพเจาไดไปยังนครกบิลพัสดุ ดวยกรณียกิจบางอยางของ 
 พราหมณโปกขรสาติผูอาจารย ไดเดินเขาไปยังสัณฐาคารของพวกศากยะ เวลาน้ันพวกศากยะ 
 และศากยกุมารมากดวยกัน นัง่เหนืออาสนะสูงๆ ในสัณฐาคารเอานิ้วมือสะกิดกันและกันเฮฮาอยู 
 เห็นทีจะหัวเราะเยาะขาพเจาเปนแน ไมมีใครเชื้อเชิญใหขาพเจานั่งเลย. 
      ทานโคดม ขอที่พวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ 
 ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ 
 นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย. 
      อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ นี้เปนคร้ังที่สอง ดวยประการ 
 ฉะนี้. 
      [๑๔๗] อัมพัฏฐะ แมนางนกไสก็ยังเปนสัตวพูดไดตามความปรารถนาในรังของตน 
 ก็พระนครกบิลพัสดุเปนถ่ินของพวกศากยะ อัมพัฏฐะไมควรจะของใจ เพราะการหัวเราะเยาะ 
 เพียงเล็กนอยนี้เลย. 
      ทานโคดม วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ เวสส ศูทร บรรดาวรรณะ 
 ๔ เหลานี้ ๓ วรรณะ คือ กษัตริย เวสส ศูทร เปนคนบําเรอของพราหมณพวกเดียวโดยแท. 
      ทานโคดม ขอที่พวกศากยะเปนแตพวกคฤหบดีแทๆ แตไมสักการะพวกพราหมณ 
 ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ 
 นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย. 
      อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ นี้เปนคร้ังที่สาม ดวยประการ 
 ฉะนี้. 
      [๑๔๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงพระดําริเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูนี้ กลาว 
 เหยียบย่ําพวกศากยะอยางหนัก โดยเรียกวา เปนแตพวกคฤหบดีแทๆ ถากระไร เราจะพึง 
 ถามถึงโคตรเธอดูบาง 



      แลวพระผูมีพระภาค ไดตรัสพระพุทธพจนนี้กับอัมพัฏฐมาณพวา 
      อัมพัฏฐะ เธอมีโคตรวาอยางไร? 
      กัณหายนโคตร ทานโคดม. 
      อัมพัฏฐะ ก็เธอระลกึถึงโคตรเกาแกอันเปนของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเปนลูกเจา 
 เธอเปนลกูนางทาสีของพวกศากยะ ก็พวกศากยะเขาพากันอางถึงพระเจาอุกกากราชวาเปน 
 บรรพบุรุษ. 
                         วาดวยศากยวงศ 
      [๑๔๙] อัมพัฏฐะ เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจาอุกกากราชทรงพระประสงคจะพระราชทาน 
 สมบัติใหแกพระโอรสของพระมเหสีผูทีท่รงรักใครโปรดปราน จึงทรงรับส่ังใหพระเชฏฐกุมาร 
 คือพระอุกกามขุราชกุมาร พระกรกัณฑุราชกมุาร พระหัตถินีกราชกุมาร และพระสีนิปุระราชกุมาร 
 ออกจากพระราชอาณาเขต พระกุมารเหลานัน้ เสด็จออกจากพระราชอาณาเขตแลว จึงไปตั้งสํานัก 
 อาศัยอยู ณ ราวปาไมสากะใหญริมฝงสระโปกขรณีขางภูเขาหิมพานต พระราชกุมารเหลานั้น 
 ทรงสําเร็จการอยูรวมกับพวกพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน. 
      อัมพัฏฐะ ตอมาพระเจาอุกกากราชตรัสถามหมูอํามาตยราชบริษัทวา บัดน้ีพวกกุมาร 
 อยูกัน ณ ที่ไหน?. 
      พวกอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ มีราวปาไมสากะใหญอยูริมฝงสระโบกขรณีขางภูเขา 
 หิมพานต บัดน้ี พระราชกุมารทั้งหลายอยู ณ ที่นั้น พระราชกุมารเหลานั้นทรงสําเร็จการอยู 
 รวมกับพวกพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน. 
      อัมพัฏฐะ ทีนั้นพระเจาอกุกากราชทรงเปลงพระอุทานวา ทานทั้งหลาย พวกกุมาร 
 สามารถหนอ พวกกุมารสามารถยอดเยีย่มหนอ. 
      อัมพัฏฐะ ก็พวกท่ีชื่อวาศากยะปรากฏต้ังแตกาลคร้ังนั้นเปนตนมา และพระเจาอุกกากราช 
 พระองคนั้น เปนบรรพบุรุษของพวกศากยะ 
      และพระเจาอุกกากราชมีนางทาสีคนหนึ่งชื่อทิสา นางคลอดบุตรคนหนึ่ง ชื่อกัณหะ 
 กัณหะพอเกิดมาก็พูดไดวา แมจงชําระฉัน จงใหฉันอาบนํ้า แมจา ขอแมจงปลดเปลื้องฉัน 
 จากส่ิงโสโครกนี้ ฉันเกิดมาเพ่ือประโยชนแกแม. 
      อัมพัฏฐะ มนุษยสมัยนี้เรียกปศาจวา ปศาจ ฉันใด มนุษยสมัยนั้นกฉ็ันนัน้ เรียกปศาจ 
 วา คนดํา มนุษยเหลานั้นจึงกลาวกันเชนนี้วา ทารกนี้พอเกิดมาก็พูดได คนดําเกิดแลว 
 ปศาจเกิดแลว. อัมพัฏฐะ ก็พวกที่ชื่อวากัณหายนะ ปรากฏต้ังแตกาลคร้ังนั้นเปนตนมา และ 
 กัณหะน้ันเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 
      อัมพัฏฐะ เธอระลึกถึงโคตรเกาแกอันเปนของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเปนลูกเจา 
 เธอเปนลกูทาสีของพวกศากยะ ดวยประการฉะนี้แล. 
                     วาดวยวงศของอมัพัฏฐมาณพ 
      [๑๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาณพเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 



 พระโคดมผูเจริญ ขอพระองคอยาทรงเหยยีดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยพระวาทะวาเปนลูกทาสีให 
 หนักนักเลย 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูต เจรจา 
 ไพเราะ เปนบัณฑิต และเธอสามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระโคดมผูเจริญได. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมาณพเหลานั้นวา ถาพวกเธอคิดเชนนี้วา อัมพัฏฐ- 
 *มาณพมีชาติทราม มิใชบุตรผูมีสกุล มีสุตะนอย เจรจาไมไพเราะ มีปญญาทราม และไมสามารถ 
 จะโตตอบในคํานี้กับพระสมณโคดมได อัมพัฏฐมาณพจงหยุดเสียเถิด พวกเธอจงโตตอบกับเรา 
 ในคํานี้ 
      ก็ถาพวกเธอคิดเชนนี้วา อมัพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูตร เจรจา 
 ไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระสมณโคดมได พวกเธอจงหยดุเสียเถิด 
 อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับเราในคํานี้. 
      มาณพเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล 
 เปนพหูสูตร เจรจาไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระโคดมได พวก 
 ขาพเจาจักน่ิงละ อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับพระโคดมในคํานี้เถิด. 
      [๑๕๑] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ ปญหา ประกอบ 
 ดวยเหตุนี้แล มาถึงเธอเขาแลว ถึงแมจะไมปรารถนา เธอก็ตองแก ถาเธอจักไมแกก็ด ี
 จักกลบเกลื่อนดวยคําอื่นเสียกด็ี จักนิ่งเสียก็ดี หรือจักหลีกไปเสียกด็ี ศีรษะของเธอจักแตก 
 เปนเจ็ดเส่ียง ณ ที่นี้แหละ 
      อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปน 
 อาจารยและปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษ 
 ของพวกกันหายนะ. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสเชนนี้แลว อัมพัฏฐมาณพไดนิ่งเสีย. พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม 
 อัมพัฏฐมาณพแมเปนคร้ังที่สองวา อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เธอไดยิน 
 พวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปนอาจารยและเปนปาจารยเลากนัมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมา 
 จากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 
      แมคร้ังที่สอง อัมพัฏฐมาณพก็ไดนิ่งเสยี. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ เธอจงแกเดี๋ยวนี้ บัดน้ี 
 ไมใชเวลาของเธอจะน่ิง อัมพัฏฐะ เพราะผูใดถูกตถาคตถามปญหาอันประกอบดวยเหตุถึงสามคร้ัง 
 แลวไมแก ศีรษะของผูนั้นจะแตกเปนเจ็ดเส่ียง ณ ที่นี่แหละ. 
      [๑๕๒] สมัยนั้น ยักษวชิรปาณีถือคอนเหล็กใหญลุกโพลงโชติชวงยืนอยูในอากาศ 
 เบ้ืองบนอัมพัฏฐมาณพ คิดวา ถาอัมพัฏฐมาณพน้ีถูกพระผูมีพระภาคตรัสถามปญหาที่ประกอบดวย 
 เหตุถึงสามคร้ังแลว แตไมแก เราจักตอยศีรษะของเขาใหแตกเปนเจด็เสี่ยง ณ ที่นี้แหละ. 
      พระผูมีพระภาคและอัมพัฏฐมาณพเทานั้นเห็นยักษวชิรปาณีนั้น. 



      คร้ังนั้นอัมพัฏฐมาณพตกใจกลัวขนพองสยองเกลา ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนั่นเองเปน 
 ที่ตานทาน ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนั่นเองเปนที่เรน ทูลขอใหพระผูมีพระภาคนั่นเองเปนที่พ่ึง 
 กระเถิบเขาไปนั่งใกลๆ แลวกราบทูลวา 
      พระโคดมผูเจริญ ไดตรัสคําอะไรนั่น ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดตรัสอีกคร้ังเถิด. 
      อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณผูเฒาผูแกผูเปน 
 อาจารยและปาจารยเลากันมาวาอยางไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษ 
 ของพวกกัณหายนะ?. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไดยินมาเหมือนอยางที่พระโคดมผูเจริญตรัสนั่นแหละ 
 พวกกัณหายนะเกิดมาจากกณัหะน้ันกอน และก็กัณหะน้ันเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 
      [๑๕๓] เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวเชนนี้แลว มาณพเหลานั้นสงเสียงอือ้อึงเกรียวกราววา 
 ทานผูเจริญ ไดยินวาอัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใชบุตรผูมีสกุล เปนลูกทาสีของพวกศากยะ 
 ทานผูเจริญ ไดยินวาพวกศากยะเปนโอรสของเจานายอมัพัฏฐมาณพ พวกเราไพลไปสําคัญเสียวา 
 พระสมณโคดม ผูธรรมวาทพีระองคเดียว ควรจะถูกรุกรานเสียได. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงตําหนิเชนนี้วา มาณพเหลานี้พากันเหยียดหยามอัมพัฏฐ- 
 *มาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีหนักนัก ถากระไรเราพึงชวยปลดเปลื้องให. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะมาณพเหลานั้นวา ดูกรมาณพ 
 พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนักนัก เพราะกัณหะน้ัน 
 ไดเปนฤาษีคนสําคัญ เธอไปยงัทักษิณาชนบทเรียนมนตอันประเสริฐ แลวเขาไปเฝาพระอกุกากราช 
 ทูลขอพระราชธิดาพระนามวามัททรูป พระเจาอุกกากราชทรงพระพิโรธขัดพระทัยแกพระฤาษีนั้นวา 
 บังอาจอยางนี้เจียวหนอ ฤาษีเปนลูกทาสีของเราแทๆ ยังมาขอธิดาชื่อวามทัทรูป แลวทรงขึ้น 
 พระแสงศร ทาวเธอไมอาจจะทรงแผลง และไมอาจจะทรงลดลง. 
      [๑๕๔] ดูกรมาณพ คร้ังนั้น หมูอํามาตยราชบริษัทพากันเขาไปหากัณหฤาษีแลวไดกลาว 
 คํานี้กะกัณหฤาษีวา ขาแตทานผูเจริญ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตพระราชา ขอความสวัสดจีงมี 
 แดพระราชา ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแดพระราชา แตวาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศร 
 ลงไปเบ้ืองตํ่า แผนดินจักทรุดตลอดพระราชอาณาเขต อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ 
 ขอความสวัสดจีงมีแดพระราชา ขอความสวสัดีจงมีแกชนบท ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแด 
 พระราชา ความสวัสดีจักมีแกชนบท แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศรขึ้นไปเบ้ืองบน 
 ฝนจักไมตกทัว่พระราชอาณาเขตถึงเจ็ดป อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอความสวัสดี 
 จงมีแดพระราชา ขอความสวสัดีจงมีแกชนบท ขอฝนจงตกเถิด ฤาษีตอบวา ความสวัสดี 
 จักมีแดพระราชา ความสวัสดจีักมีแกชนบท ฝนจักตก แตพระราชาตองทรงวางพระแสงศรไวที่ 
 พระราชกุมารพระองคใหญ ดวยทรงพระดาํริวา พระราชกุมารจักเปนผูมคีวามสวัสดี หายสยด 
 สยองดังนี้. 
      ดูกรมาณพ ลําดับน้ันพระเจาอุกกากราช ไดทรงวางพระแสงศรไวที่พระราชกุมาร 



 พระองคใหญ ดวยทรงพระดาํริวา พระราชกุมารจักเปนผูมคีวามสวัสดี หายสยดสยอง ดังนี้ 
 คร้ันทาวเธอทรงวางพระแสงศรไวที่พระราชกุมารพระองคใหญแลว พระราชกุมารก็เปนผูมีความ 
 สวัสดี หายสยดสยอง พระเจาอุกกากราชทรงกลัวถูกขูดวยพรหมทัณฑ จึงไดพระราชทาน 
 พระนางมัททรูปราชธิดาแกฤาษีนั้น. 
      ดูกรมาณพ พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนัก 
 นักเลย กัณหะนั้นไดเปนฤาษีสําคัญแลว. 
      [๑๕๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะอัมพัฏฐมาณพวา ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลกน้ีพึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณกัญญา เพราะ 
 อาศัยการอยูรวมกันของคนทัง้สองน้ัน พึงเกิดบุตรขึ้น บุตรผูเกิดแตนางพราหมณกัญญากับ 
 ขัตติยกุมารนั้น จะควรไดที่นัง่หรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม? 
      ควรได พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณจะควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพ่ือผูตาย ในการเลีย้งเพ่ือการมงคล 
 ในการเลี้ยงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพ่ือแขกบางหรือไม? 
      ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณจะควรบอกมนตใหเขาหรือไม? 
      ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ. 
      เขาควรจะถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม? 
      เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม? 
      ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      เพราะเหตุอะไร? 
      เพราะเขาไมบริสุทธิ์ขางฝายมารดา. 
      [๑๕๖] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณกุมารในโลกน้ี 
 พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางขัตติยกัญญา เพราะอาศัยการอยูรวมของคนทัง้สองน้ัน พึงเกิดบุตรขึ้น 
 บุตรผูเกิดแตขัตติยกัญญากับพราหมณกุมาร จะควรไดที่นั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม? 
      ควรได พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณจะควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพ่ือผูตาย ในการเลีย้งเพ่ือการมงคล 
 ในการเลี้ยงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพ่ือแขกไดบางหรือไม? 
      ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม? 
      ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ. 
      เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม? 
      เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ. 



      เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม? 
      ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      เพราะเหตุอะไร? 
      เพราะเขาไมบริสุทธิ์ฝายบิดา. 
      [๑๕๗] ดูกรอัมพัฏฐะ เมื่อเทียบหญิงกับหญิงก็ดี เมื่อเทียบชายกับชายกด็ี กษัตริย 
 พวกเดียวประเสริฐ พวกพราหมณเลว ดูกรอมัพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 พราหมณทั้งหลาย ในโลกนี้ พึงโกนศีรษะพราหมณคนหนึ่ง มอมดวยเถา เนรเทศเสียจาก 
 แวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง เขาจะควรไดทีน่ั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม? 
      ไมควรไดเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพ่ือผูตาย ในการเลี้ยงเพ่ือการมงคล 
 ในการเลี้ยงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพ่ือแขกไดบางหรือไม? 
      ไมควรเชิญเขาใหบริโภคเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม? 
      ไมควรบอกใหเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม? 
      เขาควรถูกหามทีเดียว พระโคดมผูเจริญ. 
      [๑๕๘] อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนัน้เปนไฉน กษัตริยทั้งหลาย ในโลกนี ้
 พึงปลงเกศากษัตริยองคหน่ึง มอมดวยเถา แลวเนรเทศเสยีจากแวนแควนหรือจากเมืองเพราะ 
 โทษบางอยาง เขาจะควรไดทีน่ั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม? 
      ควรได พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเล้ียงเพ่ือผูตาย ในการเลี้ยงเพ่ือการมงคล 
 ในการเลี้ยงเพ่ือยัญพิธี หรือในการเล้ียงเพ่ือแขกไดบางหรือไม? 
      ควรเชิญใหเขาบริโภคได พระโคดมผูเจริญ. 
      พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาหรือไม? 
      ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ. 
      เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม? 
      เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ กษัตริยยอมถึงความเปนผูเลวอยางยิ่ง เพราะเหตุที่ถูกกษัตริยดวยกัน 
 ปลงพระเกศา มอมดวยเถา แลวเนรเทศเสยีจากแวนแควนหรือจากเมือง ดูกรอัมพัฏฐะ 
 แมในเมื่อกษัตริยถึงความเปนคนเลวอยางยิ่งเชนนี้ พวกกษัตริยก็ยังประเสริฐ พวกพราหมณเลว 
 ดวยประการฉะนี้. 
      สมจริงดังคาถาที่สนังกุมารพรหมไดภาษิตไว ดังนี้ 
                       คาถาสินังกุมารพรหม 



      [๑๕๙] กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด 
      ในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร 
      ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐที่สดุ 
      ในหมูเทวดาและมนุษย. 
      [๑๖๐] ดูกรอัมพัฏฐะ ก็คาถาน้ีนั้น สนังกุมารพรหมขับถูกไมผิด ภาษิตไวถูก ไมผิด 
 ประกอบดวยประโยชน ไมใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็นดวย ดูกรอัมพัฏฐะ ถึงเรา 
 ก็กลาวเชนนี้วา 
      [๑๖๑] กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด 
     ในหมูชนผูรังเกียจดวยโคตร 
     ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐที่สุด 
     ในหมูเทวดาและมนุษย. 
                         จบ ภาณวารที่หน่ึง 
                         วิชชาจรณสัมปทา 
      [๑๖๒] อัมพัฏฐมาณพทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็จรณะนั้นเปนไฉน วิชชา 
 นั้นเปนไฉน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอัมพัฏฐะ ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ 
 ยอดเยี่ยม เขาไมพูดอางชาติอางโคตรหรืออางมานะวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา 
 อาวาหมงคล วิวาหมงคล หรืออาวาหวิวาหมงคล มีในที่ใด ในที่นั้นเขาจึงจะพูดอางชาติบาง 
 อางโคตรบาง หรืออางมานะบางวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา ชนเหลาใดยัง 
 เกี่ยวของดวยการอางชาติ ยังเกี่ยวของดวยการอางโคตร ยังเกี่ยวของดวยการอางมานะ หรือยัง 
 เกี่ยวของดวยอาวาหวิวาหมงคล ชนเหลานั้น ชื่อวายังหางไกลจากวิชชาสมบัติ และจรณสมบัติ 
 อันเปนคุณยอดเยีย่ม การทําใหแจงซ่ึงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ อันเปนคุณยอดเยีย่มยอมมีได 
 เพราะละการเกี่ยวของดวยการอางชาติ ความเกี่ยวของดวยการอางโคตร ความเกี่ยวของดวยการ 
 อางมานะ และความเกี่ยวของดวยอาวาหวิวาหมงคล. 
      [๑๖๓] ขาแตพระโคดมผูเจริญ จรณะนั้นเปนไฉน วิชชานั้นเปนไฉนเลา. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ี พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
 ใหรูตามทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด 
 เฉพาะในตระกลูใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต 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 
 ถึงพรอมดวยศีลคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสนัโดษ. 
                             จุลศีล 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้ 
 เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตยมีถอยคํา 
 เปนหลักฐานควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราว 
 กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง 
 กัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคน 
 พรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบกลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      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 อนัเปนขาศึก 
 แกกุศล. 



      ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
      ๑๒. เธอเวนขาดจากการนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
      ๑๓. เธอเวนขาดจากการรบัทองและเงิน. 
      ๑๔. เธอเวนขาดจากการรบัธัญญาหารดิบ. 
      ๑๕. เธอเวนขาดจากการรบัเนื้อดิบ. 
      ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
      ๑๗. เธอเวนขาดจากการรบัทาสีและทาส. 
      ๑๘. เธอเวนขาดจากการรบัแพะและแกะ. 
      ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
      ๒๐. เธอเวนขาดจากการรบัชาง โค มา และลา. 
      ๒๑. เธอเวนขาดจากการรบัไรนาและที่ดนิ. 
      ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
      ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
      ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด. 
      ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
      ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิงการปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
 คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่ครบหา 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไวปานนี้ 
 คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ืองประเทืองผิว 
 สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เห็น 
 ปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย การเลน 
 ปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล 



 การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก 
 รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
 กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตา 
 เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธน ู
 นอยๆ เลนเขยีนทายกัน เลนทายใจ เลนเรียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เห็น 
 ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด 
 ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสัณฐานเปน 
 ชอดอกไม เคร่ืองลาดทีย่ัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน 
 เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม 
 เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงนิ เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
 เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสตัวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม 
 เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก 
 ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ 
 วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองมหา- 
 *อํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม 
 เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ 
 เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ือง 
 ทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 



 จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน เห็นปานนี้ เชนวา ทาน 
 ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด 
 ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว 
 กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยชํ่าชอง 
 มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
 เสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา 
 ทานจงไปในทีน่ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา ดังนี้ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน 
 ลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธี 
 เติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน 
 ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู 
 เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอ 
 ทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปน 
 ศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ 
 ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะ 
 กุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลกัษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา 
 ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ 
 ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลกัษณะเห้ีย ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา 
 ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชาเห็น 
 ปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายในจัก 
 ยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายในจัก 
 ถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา 
 ภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ก็เปน 
 ศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก 
 เดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทติย 
 และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ 
 ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลเปน 
 อยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย 
 เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผดิทางจักมผีลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตร 
 เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมผีลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปน 
 อยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร 
 ตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือพยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวลแตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง ดูฤกษ 
 จายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง 
 รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว 
 เปนหมอทรงเจาบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน ทํากระเทย 
 ใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทาํพิธีบวงสรวงพ้ืนที่ พนน้ํามนต 
 รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง 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 ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขนัธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
 ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล 
                           จบมหาศีล. 
                           -------- 
                          อินทรียสังวร 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย? ดูกรอัมพัฏฐะ 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือ 
 สํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสาํรวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌา และ 
 โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวย 
 โสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้นรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ 
 ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสาํรวมแลว 
 จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย 
 ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได 
 เสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวา 
 เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกรอัมพัฏฐะ 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว 
 ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว 
 การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ 
 การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบ 
 ดวยสติสัมปชัญญะ. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสนัโดษ? ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง 



 ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรอัมพัฏฐะ นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัว 
 เปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรอัมพัฏฐะ 
 ดวยประการดงักลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขนัธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ อันเปนอริยะ 
 เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ 
 ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทษุราย คือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได 
 ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอทุธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ 
 ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
                       วาดวยอุปมานวิรณ ๕ 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
 สําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขา จะพึงมี 
 เหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบการงาน 
 บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพย 
 ที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ 
 โสมนัส มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมไดและไมมกีาํลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได และ 
 มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมอีาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมไดและไมมกีาํลังกาย บัดน้ีเราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได และม ี
 กําลังกายเปนปรกติ ดังนี้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคน้ันเปนเหตุ 
 ฉันใด. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
 เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน 
 เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเราไมตอง 
 เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก 
 เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหน 



 ตามความพอใจไมได สมยัตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมคีวามคิดเห็นอยางนี้วา 
 เมื่อกอนเราเปนทาส พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพน 
 จากความเปนทาสน้ันแลว พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ 
 ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
 เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น บรรลุ 
 ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส 
 มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
                           รูปฌาน ๔ 
      ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
      เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตนยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย 
 แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวกอยู แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู 
 แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา 
 มีสติอยูเปนสขุ แมขอนี้ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง 
      ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุข 
 ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู แมขอนี้ก็เปน 
 จรณะของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ แมนี้แลคือจรณะนั้น. 
                            วิชชา ๘ 
                          วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ เธอยอมรูชดัอยางนี้วา กายของเราน้ีแล 
 มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง 



 ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานีก้็อาศัย 
 อยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยาง 
 บริสุทธิ์แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สกุใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว 
 เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้น วางไวในมือ 
 แลวพิจารณาเห็นวาแกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว 
 สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขยีวเหลือง แดง ขาวหรือ นวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล ยอมนอมโนมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรา 
 นี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิด แตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด 
 ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรา 
 นี้ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คอื นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี 
 มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือน 
 บุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้หญาปลอง นี้ไสหญาปลอง 
 อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหน่ึง ฝกอยางหนึ่ง 
 ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึง 
 คิดเห็นอยางนีว้า นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจาก 
 กายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง แมขอนี้ก็เปนวิชชา 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว 
 เปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพง 
 ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผดุขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบน 
 น้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมอืนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร 
 พระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามอืก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
 ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เมือ่นวดดินดีแลว 
 ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา 
 หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิด 
 นั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เมื่อ 
 หลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คอื 



 คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได 
 ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผดุขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได 
 เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลําพระจันทร 
 พระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามอืก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
 แมขอนี้ก็เปนวชิชาของเธอประการหนึ่ง. 
                          ทิพยโสตญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนดิ คือ เสียง 
 ทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกร 
 อัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสยีงกลองบาง เสยีงตะโพนบาง 
 เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนี้บาง 
 เสียงตะโพนดงันี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด 
 ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ 
 เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย 
 แมขอนี้ก็เปนวชิชาของเธอประการหนึ่ง. 
                          เจโตปริยญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกาํหนดรูใจของสัตวอื่นของ 
 บุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมี 
 โทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ 
 หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจติปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิต 
 ฟุงซาน จิตเปนมหรรคตก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต 
 จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 จิตเปนสมาธิกรู็วาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจติไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิต 
 หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม 
 ที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอันใส 
 หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
 ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ 
 คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิต 
 มีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมโีมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิต 
 ปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน 
 จิตเปนมหรรคตก็รูวาจิตเปนมหรรคต หรือจิตไมเปนมหรรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรรคต จิตมีจิตอื่น 
 ยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่กวา จิตเปนสมาธิ 
 ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน 
 หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน แมขอนี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 



                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนได 
 เปนอันมาก คอื ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง 
 สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง 
 ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ 
 อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มกีําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติ 
 จากภพน้ันแลวไดไปเกดิในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมชีื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น 
 แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได 
 อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น 
 ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน แมในบานนั้น เราก็ไดยนื 
 อยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิง่อยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบาน 
 ของตนตามเดิม ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ 
 บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป 
 เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียง 
 เทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็มีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลกึถึงชาติกอนไดเปน 
 อันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปนวชิชาของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตว 
 ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุ 
 อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ 
 ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย 
 อํานาจมิจฉาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน 



 สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
 ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง 
 ๓ แพรงทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือน 
 บาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลาง 
 พระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานีอ้อกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถว 
 ในถนน เหลาน้ีนั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนม 
 นอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุ อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม วาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต 
 มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย 
 กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวย 
 อํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ 
 เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรมดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปนวชิชาของเธอประการหนึ่ง. 
                          อาสวักขยญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชดัตามความเปนจริงวา นี้ทุกข 
 นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีทุ้กขนิโรธคามนิีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ 
 นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมือ่เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบ 
 เหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระน้ัน จะพึงเห็น 
 หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง 
 หยุดอยูบางในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา สระนํ้านี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและ 
 หอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุด 
 อยูบาง ในสระน้ัน ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว 



 กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี แมขอนี้กเ็ปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ นี้แล 
 คือวิชชานั้น. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุผูปฏิบัติเชนนี้เรียกวาผูถึงพรอมดวยวิชชาบาง ผูถึงพรอมดวยจรณะ 
 บาง ผูถึงพรอมดวยทั้งวิชชาและจรณะบาง อันวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอยางอื่น ซ่ึงดียิง่กวา 
 หรือประณีตกวานี้ไมมี. 
                     ทางเส่ือมวิชชาและจรณะ ๔ 
      ดูกรอัมพัฏฐะ วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แล มีทางเส่ือมอยู 
 ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน? 
      ๑. ดูกรอัมพัฏฐะ สมณพราหมณบางคนในโลกน้ี เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติ และ 
 จรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ หาบบริขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา จักบริโภคผลไม 
 ที่หลน สมณพราหมณนั้นตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปน 
 ทางเส่ือมขอทีห่น่ึง. 
      [๑๖๔] ๒. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหน่ึง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมือ่ไมบรรลุ 
 วิชชาสมบัติ และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได 
 ถือเสียมและตะกราเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา จักบริโภคเหงาไมรากไมและผลไม สมณพราหมณ 
 นั้นตองเปนคนบําเรอทานทีถึ่งพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเส่ือมขอที่สอง. 
      [๑๖๕] ๓. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหน่ึง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมือ่ไมบรรลุ 
 วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม ไมสามารถที่จะหาผลไมที่หลนบริโภคได และ 
 ไมสามารถจะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟไวใกลบาน หรือนิคมแลว 
 บําเรอไฟอยู สมณพราหมณนั้น ตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท 
 นี้เปนทางเส่ือมขอที่สาม. 
      [๑๖๖] ๔. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกขอหน่ึง สมณพราหมณบางคนในโลกนี้ เมือ่ไมบรรลุ 
 วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม ไมสามารถจะหาผลไมทีห่ลนบริโภคได 
 ไมสามารถจะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสรางเรือน 
 มีประตูสี่ดานไวที่หนทางใหญสี่แพรง แลวสํานักอยูดวยต้ังใจวาผูใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเปน 
 สมณะหรือพราหมณก็ตาม เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกําลัง สมณพราหมณนั้นตองเปนคนบําเรอ 
 ทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเส่ือมขอที่สี่. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ ทางเส่ือมแหงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้มีอยู 
 ๔ ประการดังนี้. 
      [๑๖๗] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยยอมปรากฏ 
 ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้บางหรือไม? 
      ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากับอาจารยเปนอะไร วิชชาสมบัติและจรณสมบัติ 
 อันเปนคุณยอดเยีย่มเปนอะไร ขาพเจากับอาจารย ยังหางไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ 



 อันเปนคุณยอดเยีย่มนี้. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
 และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้แหละ หาบบริกขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา จัก 
 บริโภคผลไมที่หลน บางหรือไม? 
      ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
 และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ และไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได จึงถือเสยีม 
 และตะกราเขาไปสูราวปา ดวยต้ังใจวา จักบริโภคเหงาไมรากไมและผลไมบางหรือไม? 
      ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
 และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได และไมสามารถ 
 จะหาเหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟไวใกลๆ บานหรือนิคม แลวบําเรอไฟ 
 อยู บางหรือไม? 
      ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติ 
 และจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่มนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได ไมสามารถจะหา 
 เหงาไมรากไมและผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสรางเรือนไฟที่มีประตู 
 สี่ดานไวที่หนทางใหญสี่แพรง แลวสํานักอยูดวยต้ังใจวา ผูใดที่มาจากทิศทัง้ ๔ นี้ จะเปนสมณะ 
 หรือพราหมณก็ตาม เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกําลัง บางหรือไม? 
      ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยเสื่อมจากวชิชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ม 
 นี้ดวย และคลาดจากทางเส่ือมของวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยีย่ม ๔ ประการ 
 นี้ดวย. 
      [๑๖๘] ดูกรอัมพัฏฐะ ก็พราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอไดพูดวา สมณะโลน 
 บางเหลาเปนเชื้อสายคฤหบด ีกัณหโคตร เกิดแตบาทของพรหม ประโยชนอะไรที่พวกพราหมณ 
 ผูทรงไตรวิชาจะสนทนาดวย ดังนี้ แมแตทางเส่ือม ตนก็ยังไมไดบําเพ็ญ ดูกรอัมพัฏฐะ 
 ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอน้ีเพียงใด ถึงพราหมณโปกขรสาติกินเมอืงที่ 
 พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน พระองคยังไมทรงพระราชทานพระวโรกาสใหเขาเฝาหนาพระ- 
 *ที่นั่ง เวลาจะทรงปรึกษาดวย ก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตร ดูกรอัมพัฏฐะ ไฉนเลาจึงไม 
 พระราชทานการเขาเฝาตอหนาพระที่นั่งแกเขาผูรับภิกษาที่ชอบธรรม ซ่ึงพระราชทานให ดูเถิด 
 อัมพัฏฐะ ความคิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด. 
      [๑๖๙] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทโิกศลทรงชาง 
 พระท่ีนั่งหรือรถพระที่นั่ง จะทรงปรึกษาราชกิจบางเร่ืองกับมหาอํามาตย หรือพระราชวงศานุวงศ 



 แลวเสด็จไปประทับอยู ณ ที่แหงหนึ่งจากที่นั้น ภายหลังคนชั้นศูทรหรือทาสของศูทรพึงมา ณ 
 ที่นั้นแลวพูดอางวา พระเจาปเสนทิโกศล ตรัสอยางนี้ๆ เพียงเขาพูดไดเหมือนพระราชาตรัส 
 หรือปรึกษาไดเหมือนพระราชาทรงปรึกษา จะจัดวาเปนพระราชาหรือราชมหาอํามาตยไดหรือไม? 
      ขอนี้เปนไมได พระโคดมผูเจริญ. 
                         บุรพฤาษี ๙ ตน 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอก็เชนนัน้เหมือนกัน บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ 
 คือฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส 
 ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ในปจจุบันน้ี 
 พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ทีท่านขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว 
 กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว เพียงคิดวาเรากบัอาจารยเรียนมนต 
 ของทานเหลาน้ัน เธอจักเปนฤาษีหรือปฏิบัติเพ่ือเปนฤาษีได ดังนี้ นั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เธอไดฟงพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปน 
 อาจารยและเปนปาจารยเลากนัมาวาอยางไร บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณคือฤาษี 
 อัฏฐะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามติร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ 
 ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ในปจจุบันน้ี พวกพราหมณ 
 ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตของเกานี้ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวได 
 ถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลาน้ันอาบนํ้า ทาตัวเรียบรอย 
 แตงผม แตงหนวด สวมพวงดอกไมและเคร่ืองอาภรณ นุงผาขาว อิ่มเอิบ พร่ังพรอม 
 บําเรออยูดวยกามคุณหา เหมือนเธอกับอาจารยในบัดน้ีหรือไม? 
      ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ... 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน ฤาษีเหลานั้นบริโภค ขาวสาลีที่เก็บ 
 กากแลว มีแกงและกับหลายอยาง เหมือนเธอกับอาจารยในบัดน้ีหรือไม? 
      ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ... 
      ดูกรอัมพัฏฐะ ... ฤาษีเหลาน้ันบําเรออยูดวยเหลานารีผูมีรางกระชดกระชอย เหมือนเธอ 
 กับอาจารยในบัดน้ีหรือไม? 
      ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ... 
      ดูกรอัมพัฏฐะ ... ฤาษีเหลาน้ันใชรถเทียมมาหางตัด แทงดวยปฏักดามยาวเหมือนเธอ 
 กับอาจารยในบัดน้ีหรือไม? 
      ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ... 
      ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบ่ีใหรักษาเชิงเทินแหงนคร ที่มีคูลอมรอบลงลิ่ม เหมือนเธอ 
 กับอาจารยในบัดน้ีหรือไม? 
      ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ... 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย ทั้งมไิดปฏิบัติเพ่ือเปนฤาษีดวยประการ 



 ฉะนี้แล ดูกรอมัพัฏฐะ ผูใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรา ผูนั้นจงถามเราดวยปญหา 
 เราจักชําระใหดวยการพยากรณ. 
      [๑๗๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารจงกรมแลว. แมอัมพัฏฐมาณพ 
 ก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรมแลว. ขณะที่อมัพัฏฐมาณพเดินจงกรมตามพระผูมีพระภาคอยูนั้น 
 ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ 
 ๓๒ ประการโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือพระคุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยัง 
 เคลือบแคลงสงสัย ไมเชือ่ ไมเลื่อมใสอยู ลําดบัน้ัน พระผูมีพระภาคทรงดําริวา อัมพัฏฐมาณพ 
 นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ 
 ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไมเชือ่ไมเลื่อมใสอยู ทนัใดน้ัน จึงทรงบันดาล 
 อิทธาภิสังขาร ใหอัมพัฏฐมาณพไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอด 
 เขาชองพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา สอดเขาชองพระนาสิกทัง้ ๒ กลับไปมา แผปดจนมิดมณฑล 
 พระนลาต. 
      [๑๗๑] คร้ังนั้น อัมพัฏฐมาณพคิดวา พระสมณโคดมประกอบดวยมหาปริุสลักษณะ 
 ๓๒ ประการบริบูรณไมบกพรอง ดังนี้แลวจึงไดทูลลาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ขาพเจาขอทูลลาไป ณ บัดน้ี ขาพเจามีกิจมาก มีธุระมาก. 
      ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจงสําคญักาลอันควรบัดน้ี แลวอัมพัฏฐมาณพก็ขึ้นรถมากลับไป. 
                        โปกขรสาติพราหมณ 
      [๑๗๒] สมัยนั้น พราหมณโปกขรสาติลุกออกมานั่งคอยรับอัมพัฏฐมาณพอยู ณ อาราม 
 ของตน พรอมดวยพราหมณหมูใหญ ฝายอัมพัฏฐมาณพขับรถไปอารามของตนจนสุดทางที่รถ 
 ไปได แลวลงเดินเขาไปหาพราหมณโปกขรสาติ ไหวแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
 พราหมณโปกขรสาติถามวา พออัมพัฏฐะ พอไดเห็นพระโคดมผูเจริญพระองคนั้นแลวหรือ? 
      ไดเห็นแลว ทาน. 
      ก็เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามน้ัน ไมเปนอยางอื่นหรือ 
 ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนั้นจริง ไมเปนอยางอืน่หรือ. 
      เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามน้ัน ไมเปนอยางอื่นเลย 
 ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนั้นจริง ไมเปนอยางอืน่เลย และประกอบดวยมหาปริุส- 
 *ลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณไมบกพรอง. 
      พอไดสนทนาปราศรัยอะไร ดวยหรือไม? 
      ไดสนทนาปราศรัยดวยทีเดียว. 
      พอไดสนทนาปราศรัยอยางไรบาง? 
      ทันใดน้ันอัมพัฏฐมาณพไดเลาเร่ืองเทาทีต่นไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ให 
 พราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ. 
      [๑๗๓] เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวอยางนี้ พราหมณโปกขรสาติไดกลาววา พุทโธเอย 



 พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรงไตรวิชาของเรา ไดยินวา 
 คนเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทาน 
 ผูประพฤติประโยชนเชนนี้ เจาไดพูดกระทบกระเทยีบพระโคดมอยางนี้ๆ แตพระโคดมกลับ 
 ยกเอาพวกเราขึ้นเปนตัวเปรียบเทียบอยางนี้ๆ พุทโธเอย พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย 
 พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรงไตรวิชาของเรา ไดยินวา คนเบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทานผูประพฤติประโยชนเชนนี้. 
      พราหมณโปกขรสาติโกรธ ขัดใจ เอาเทาปดอัมพัฏฐมาณพใหลมลงแลว ใครจะไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคเสียในขณะนั้นทีเดยีว. พวกพราหมณเหลานั้นไดพูดหามวา ทาน วันนี้เกินเวลา 
 ที่จะไปเฝาพระสมณโคดมเสียแลว พรุงนี้คอยไปเถิด. 
      [๑๗๔] คร้ังนั้น พราหมณโปกขรสาติใหจัดแจงของเคีย้วของบริโภคอยางประณีตใน 
 นิเวศนของตนแลวเอาใสรถ เมื่อคบเพลิงยังตามอยู ไดออกจากอุกกัฏฐนคร ขับรถตรงไปยัง 
 ราวปาอิจฉานังคลวัน คร้ันไปสุดทางรถ ลงเดนิเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย 
 กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 แลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพศิษยของขาพเจาไดมาที่นี้หรือ? 
      ไดมา พราหมณ. 
      พระองคไดสนทนาปราศรัยอะไรๆ กับเขาหรือไม? 
      ไดสนทนา พราหมณ 
      พระองคไดสนทนาปราศรัยกับเขา อยางไร? 
      ทันใดน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสเลาเร่ืองเทาที่พระองคไดสนทนาปราศรัยกับอัมพัฏฐ- 
 *มาณพ ใหพราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ. 
      [๑๗๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว พราหมณโปกขรสาติไดทูลวา ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพเปนคนโง ไดโปรดอดโทษใหเขาเถิด. 
      ภ. อัมพัฏฐมาณพจงมีความสุขเถิด พราหมณ. 
      คร้ังนั้น พราหมณโปกขรสาติไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของ 
 พระผูมีพระภาคก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ โดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ พระ- 
 *คุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู ไมเชื่อ ไมเลื่อมใสอยู 
 ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงดําริวา พราหมณโปกขรสาตินี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
 ของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง 
 สงสัย ไมเชื่อ ไมเลื่อมใสอยู ทนัใดน้ัน จึงทรงบันดาลอิทธาภสิังขารใหพราหมณโปกขรสาติ 
 ไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา 
 สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปมา แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต พราหมณโปกขรสาติ 
 คิดวา พระสมณโคดมประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการบริบูรณ ไมบกพรอง ดังนี้ 
 แลวทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหารในวันนี้ 



 พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตดวยอาการนิ่งอยู พราหมณโปกขรสาติทราบวา พระผูมีพระภาค 
 ทรงรับนิมนตแลว จึงทูลภัตตกาลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      [๑๗๖] คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขาไป 
 ยังนิเวศนของพราหมณโปกขรสาติพรอมดวยพระภิกษุสงฆ ประทับน่ังบนอาสนะท่ีจัดถวาย. 
 พราหมณโปกขรสาติไดอังคาสพระผูมีพระภาค ใหทรงอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคีย้วของฉันอัน 
 ประณีต ดวยมือของตน และพวกมาณพก็ไดอังคาสพระภิกษุสงฆ. คร้ันพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ 
 วางพระหัตถจากบาตรแลว พราหมณโปกขรสาติถืออาสนะตํ่านั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุบุพพิกถาแกพราหมณโปกขรสาติ คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา 
 สัคคกถา โทษของกามที่ตํ่าชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบวา 
 พราหมณโปกขรสาติ มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใสแลว 
 จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข 
 สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณโปกขรสาติ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน 
 ไดเกิดขึ้นแลวแกพราหมณโปกขรสาติวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึน้เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล 
 มีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่สะอาด ปราศจากมลทินควรรับนํ้ายอม 
 ดวยดี ฉะนัน้. 
                 พราหมณโปกขรสาติแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๑๗๗] ลําดับน้ัน พราหมณโปกขรสาติ เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบ 
 ธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเชื่อผูอื่นใน 
 สัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
 เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ืด 
 ดวยคิดวา ผูมจีักษุเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศ พระธรรมโดยอเนก 
 ปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้พรอมทั้งบุตรภริยา บริษัทและ 
 อํามาตย ขอถึงพระองค และพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระสมณโคดมผูเจริญ 
 จงทรงจําขาพระองค วาเปนอบุาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองค 
 จงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอื่นๆ ในนครอุกกัฏฐะ เหลา- 
 *มาณพมาณวิกาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือน้ํา จักเลื่อมใส 
 ในพระองค ขอนั้น จักเปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือความสุขแกมาณพมาณวิกาเหลานั้นสิ้นกาลนาน 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ทานกลาวชอบ ดังนี้แล. 
                        จบอัมพัฏฐสูตร ที่ ๓. 
                         ๔. โสณทัณฑสูตร 
      [๑๗๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในอังคชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 



 ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา ไดยินวา สมัยนั้นพระองคประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณี 
 คัคครา ในนครจัมปา. 
                          วาดวยพุทธคุณ 
      [๑๗๙] สมัยนั้น พราหมณโสณทัณฑะ ครองนครจัมปาซ่ึงคับค่ังดวยประชาชนและหมู 
 สัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหารซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดิน 
 มคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย พราหมณ 
 และคฤหบดีชาวนครจัมปาไดสดับขาววาพระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จ 
 จาริกไปในอังคชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา ประทับ 
 อยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคครา ในนครจัมปา เกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น 
 ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง 
 โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก 
 ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 พระธรรม พระองคทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญา 
 อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม 
 ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สดุ ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ 
 พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็นปานนั้น ยอมเปน 
 การดีแล ดังนี้ คร้ังนั้นพรหมณและคฤหบดชีาวนครจัมปา ออกจากนครจมัปา รวมกันเปนหมูๆ 
 พากันไปยังสระโบกขรณีคัคครา. 
                    วาดวยคุณของโสณทัณฑพราหมณ 
      [๑๘๐] สมัยนั้น พราหมณโสณทัณฑะพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทชั้นบน ไดเห็น 
 พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา ออกจากนครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสระโบก 
 ขรณีคัคครา จึงเรียกนักการมาถามวา พอนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปาออกจาก 
 นครจัมปา รวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสระโบกขรณีคัคคราทําไมกัน. 
      นักการ. มีเร่ืองอยู ทานผูเจริญ พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล 
 เสด็จจาริกไปในอังคชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา 
 ประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคครา ในนครจัมปา เกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลว 
 อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพากันไปเฝาทานพระโคดมองคนั้น. 
      โสณทัณฑะ ถาเชนนั้น ทานจงไปหาเขาแลว บอกเขาอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงรอกอน 
 ทานพราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาสมณโคดมดวย. 
      นักการรับคํา แลวไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา แลวบอกตามคําสั่งวา ทาน 



 ทั้งหลาย พราหมณโสณทัณฑะส่ังวา ขอทานทั้งหลายจงรอกอนทานพราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝา 
 ดวย. 
      [๑๘๑] สมัยนั้น พวกพราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ คน มาพักอยูในนครจัมปาดวย 
 กรณียกิจบางอยาง เขาไดทราบวา พราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาพระสมณโคดม จึงพากันเขาไป 
 หาแลวถามวา ไดทราบวาทานจะไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ? 
      โสณทัณฑะ เราคิดวาจะไป. 
      พวกพราหมณ. อยาเลยทานโสณทัณฑะ ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม ถาทานไป 
 ทานจะเสียเกยีรติยศ เกียรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรืองดวยเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควรไป 
 พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหาทาน อนึ่งทานเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา 
 มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชัว่บรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึง 
 ชาติเพราะเหตุนี้ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหา 
 ทาน อนึ่งทานเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมากมีโภคสมบัติมาก ... อนึ่งทานเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต 
 รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะพรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาส เปนที่ ๕ 
 เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ... 
 อนึ่งทานมีรูปงาม นาดูนาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีพรรณคลายพรหม มีรูปราง 
 คลายพรหมนาดูนาชมไมนอย ... อนึ่งทานเปนผูมีศีล มีศีลยัง่ยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ... อนึ่ง 
 ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ มีสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมอืงสละสลวยหาโทษมิได 
 ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชดั ... อนึ่งทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก สอนมนตมาณพ 
 ถึง ๓๐๐ คน มาณพเปนอันมาก ตางทิศตางชนบทผูตองการมนต ใครจะมาเรียนมนตในสํานัก 
 ของทานพากันมา ... อนึ่งทานเปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ สวน 
 พระสมณโคดมเปนคนหนุม และบวชแตยังหนุม ... อนึ่งทานเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ จอม 
 เสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... อนึ่งทานเปนผูอนัพราหมณ 
 โปกขรสาติสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... อนึ่งทานครองนครจัมปา ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชน 
 และหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจา 
 แผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย 
 เพราะเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหา 
 ทานดังนี้. 
                          วาดวยพุทธคุณ 
      [๑๘๒] เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกลาววา ทานทั้งหลาย 
 ถาอยางนั้น ขอพวกทานจงฟงขาพเจาบาง เรานี้แหละควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น ทาน 
 พระโคดมไมควรจะเสด็จมาหา ไดยินวาพระสมณโคดมเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระมารดาและ 
 มีพระครรภ เปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน 
 ไดดวยอางถึงพระชาติ เพราะเหตุนี้แหละ ทานพระโคดมจึงไมควรจะเสดจ็มาหาเรา ที่ถูกเรา 



 นี้แหละควรไปเฝาพระองคทาน ไดยินวาพระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใหญออกทรงผนวช ... 
 ทรงสละเงินทองเปนอันมาก ทั้งที่อยูในพ้ืนดนิ ทั้งที่อยูในอากาศ ออกทรงผนวช ... พระองค 
 กําลังหนุมแนน มีพระเกศาดาํสนิท ทรงพระเจริญดวยปฐมวัย เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ... 
 เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาใหทรงผนวช มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตรทรง 
 กันแสงอยู พระองคทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรง 
 ผนวชเปนบรรพชิต ... พระองคมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยพระฉวีวรรณผุดผอง 
 ยิ่งนัก มีพระพรรณคลายพรหม มีพระรูปคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ... พระองคเปนผูมีศีล 
 มีศีลประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระองคมีพระวาจาไพเราะ มีพระ 
 สําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของเมอืงสละสลวยหาโทษมิได ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชัด ... 
 พระองคเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก ... พระองคสิ้นกามราคแลว เลิกประดับตบแตง 
 แลว ... พระองคเปนกรรมวาท ีเปนกิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระองคทรง 
 ผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริยอันไมเจือปน ... พระองคทรงผนวชจากสกุลมั่งคั่ง มีทรัพย 
 มาก มีโภคสมบัติมาก ... ชนตางรัฐตางชนบทพากันมาทูลถามปญหาพระองค ... เทวดาหลายพัน 
 มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พระเกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนี้วา แม 
 เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย 
 วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปน 
 ศาสดาของเทวดาและมนุษยทัง้หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ ... 
 พระองคประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองคมีปรกติกลาวเชื้อเชิญ เจรจา 
 ผูกไมตรีชางปราศรัย พระพักตรไมสยิว เบิกบาน มีปรกติตรัสกอน ... พระองคเปนผูอัน 
 บริษัท ๔ สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... เทวดาและมนุษยเปนอันมากเล่ือมใสพระองค 
 ยิ่งนัก ... พระองคทรงพํานักอยูในบานหรือนิคมใด ในบานหรือนิคมนั้น อมนุษยไมเบียดเบียน 
 มนุษย ... พระองคทรงเปนเจาหมูเจาคณะ และทรงเปนคณาจารยไดรับยกยองวา เปนยอดของ 
 เจาลัทธิเปนอนัมาก สมณพราหมณเหลานี้รุงเรืองยศดวยประการใดๆ แตพระสมณโคดม 
 ไมอยางนั้นที่แทพระสมณโคดมรุงเรืองพระยศดวยวิชชาและจรณสมบัติอันยอดเยีย่ม ... พระเจา 
 แผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พรอมทั้งพระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัท 
 และอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พระเจาปเสนทิโกศล พรอมทั้งพระโอรส 
 และพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... พราหมณ 
 โปกขรสาติพรอมทั้งบุตรและภริยา ทั้งบริษัทและอํามาตย มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ ... 
 พระองคเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือ 
 บูชานอบนอม ... พระองคเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศล ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... 
 พระองคเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติ สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม ... พระองคเสด็จถึง 
 นครจัมปา ประทับอยู ณ ขอบสระโบกขรณีคัคคราในนครจัมปา ทานทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่งมาสูเขตบานของเรา ทานเหลานั้นจัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกอนัเรา 



 ควรสักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม พระสมณโคดมเสดจ็ถึงนครจัมปา ประทับอยู ณ ขอบสระ 
 โบกขรณีคัคคราในนครจัมปา พระองคก็ทรงเปนแขกของพวกเรา และเปนแขกที่พวกเราควร 
 สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม เพราะเหตุนี้แหละ พระองคจึงไมควรเสด็จมาหาเรา ที่ถูก 
 เราตางหากควรจะไปเฝาพระองคทาน ขาพเจาทราบพระคุณของทานพระโคดมเพียงเทาน้ี แตทาน 
 พระโคดมไมใชมีพระคุณเพียงเทานี้ ความจริงพระองคทานมีพระคุณหาประมาณมิได. 
      [๑๘๓] เมื่อพราหมณโสณทัณฑะกลาวอยางนี้แลว พวกพราหมณเหลานั้นไดกลาววา 
 ทานโสณทัณฑะกลาวชมพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ ถึงหากทานพระโคดมพระองคนั้นจะประทับ 
 อยูไกลจากที่นีต้ั้งรอยโยชน กค็วรแทที่กุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา แมจะตองนําเสบียงไปก็ควร 
 พราหมณโสณทัณฑะกลาววา ทานทั้งหลาย ถาเชนนั้น เราทั้งหมดจักไปเฝาพระสมณโคดม 
 ลําดับน้ันพราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไปถึงสระโบกขรณีคัคครา เมื่อ 
 ผานพนราวปาไปแลว ไดเกดิปริวิตกขึ้นอยางนี้วา ถาเราจะถามปญหากะพระสมณโคดม หาก 
 พระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนั้น ที่ถูกควรจะถาม 
 อยางนี้ ดังนี้ บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราไดดวยเหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา 
 ไมฉลาด ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระสมณโคดมได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ 
 ผูเสื่อมยศก็พึงเส่ือมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถาม 
 ปญหาเรา และเราแกไมถูกพระทัย ถาพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้ 
 ทานไมควรแกอยางนั้น ที่ถูกควรจะแกอยางนี ้ดังนี้ บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราไดดวยเหตุนั้นวา 
 พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได 
 ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ 
 อนึ่ง เราเขามาใกลถึงเพียงนี้แลวยังมิไดเฝาพระสมณโคดมจะกลับเสีย บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเรา 
 ไดดวยเหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด กระดางดวยมานะ เปนคนขลาด 
 ไมอาจเขาเฝาพระสมณโคดมได เขามาใกลถึงเพียงนี้แลว ยงัไมทันเฝาพระสมณโคดม ไฉนจึง 
 กลับเสีย ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศก็พึงเสือ่มโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมี 
 โภคสมบัติ. 
      [๑๘๔] ลําดับน้ัน พราหมณโสณทัณฑะเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย 
 กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา บางพวกก็ถวายอภิวาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ 
 ประนมอัญชลไีปทางพระผูมพีระภาค บางพวกก็ประกาศชือ่และโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตาง 
 ก็นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งๆ ไดยินวา ในขณะน้ัน พราหมณโสณทัณฑะน่ังครุนคิดถึงแตเร่ือง 
 นั้นวา ถาเราจะพึงถามปญหากะพระสมณโคดม หากพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ 
 ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนั้น ที่ถูกควรจะถามอยางนี ้ดังนี้ บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราไดดวย 
 เหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระ- 
 *สมณโคดมได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศ ก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศ 



 เราจึงมีโภคสมบัติ ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา ถาเราแกไมถูกพระทัย ถาพระองค 
 จะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา พราหมณ ปญหาขอนี้ทานไมควรแกอยางนั้น ทีถู่กควรจะแกอยางนี ้
 ดังนี้ บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราไดดวยเหตุนั้นวา พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา ไมฉลาด 
 ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสือ่มยศก็พึง 
 เสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ ถากระไร ขอพระสมณโคดมพึงตรัสถามปญหา 
 เราในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจะพึงแกใหถูกพระทัยของพระองคไดเปนแน. 
      [๑๘๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบความคิดในใจของพราหมณโสณทัณฑะดวย 
 พระหฤทัย แลวทรงดําริวา พราหมณโสณทณัฑะน้ีลําบากใจตัวเองอยู ถากระไร เราพึงถาม 
 ปญหาเขาในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเขา ตอแตนั้น จึงไดตรัสถามพราหมณโสณทณัฑะวา 
 ดูกรพราหมณ บุคคลผูประกอบดวยองคเทาไร พวกพราหมณจึงบัญญัติวาเปนพราหมณ และเมือ่ 
 เขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย พราหมณ 
 โสณทัณฑะดําริวา เราไดประสงคจํานงหมายปรารถนาไวแลววา ถากระไร ขอพระสมณโคดม 
 พึงตรัสถามปญหาเรา ในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจะพึงแกใหถูกพระทัยของพระองค 
 ไดเปนแนนั้น เผอิญพระองคกต็รัสถามปญหาเรา ในเร่ืองไตรวิชาอันเปนของอาจารยเรา เราจัก 
 แกปญหาใหถูกพระทัยไดเปนแนทีเดยีว. 
                          พราหมณบัญญัติ 
      [๑๘๖] ลําดับน้ัน พราหมณโสณทัณฑะจึงเผยอกายขึ้นเหลียวดูบริษัท แลวกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๕ ประการ พวกพราหมณ 
 ยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ และเมือ่เขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ 
 ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย ๕ ประการเปนไฉน? ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลผูเปนพราหมณ 
 ในโลกนี ้
      ๑. เปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด 
 ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ. 
      ๒. เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ 
 พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ 
 ในคัมภีรโลกายตะ และมหาปริุสลักษณะ. 
      ๓. เปนผูมรูีปงาม นาดูนาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีพรรณคลาย 
 พรหม มีรูปรางคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย. 
      ๔. เปนผูมศีีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน. 
      ๕. เปนบัณฑิต มีปญญาเปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล พวกพราหมณยอมบัญญัติ 
 วาเปนพราหมณ และเมือ่เขาจะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึง 
 มุสาวาทดวย. 



      [๑๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองคทั้ง ๕ เหลานี้ ยกเสียองค 
 หน่ึงแลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๔ อาจจะบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเมื่อเขา 
 จะกลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณ 
 โสณทัณฑะทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองคทั้ง ๕ เหลานี้ ยกวรรณะเสียก็ได เพราะ 
 วรรณะจักทําอะไรได ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ 
      ๑. เปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ หมดจดดีตลอด 
 ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ. 
      ๒. เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ 
 พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ 
 ในคัมภีร โลกายตะ และมหาปริุสลักษณะ. 
      ๓. เปนผูมศีีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน. 
      ๔. เปนบัณฑิต มีปญญาเปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหก ผูรับบูชาดวยกัน. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๔ เหลานี้แล พวกพราหมณยอมบัญญัติ 
 วาเปนพราหมณ และเมือ่เขาจะกลาววา เปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตอง 
 มุสาวาทดวย. 
      [๑๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๔ เหลานี้ ยกเสียองคหนึ่ง 
 แลว บุคคลประกอบดวยองคเพียง ๓ อาจบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเมื่อเขาจะ 
 กลาววา เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณโสณทัณฑะ 
 ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองค ๔ เหลานี้ จะยกมนตเสียก็ได เพราะมนตจักทําอะไรได 
 ดวยเหตุวา บุคคลผูเปนพราหมณ. 
      ๑. เปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด 
 ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ. 
      ๒. เปนผูมศีีล 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 ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย? พราหมณโสณทัณฑะ 
 ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ บรรดาองค ๓ เหลานี้ ยกชาติเสยีก็ได เพราะชาติจักทําอะไรได 
 ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ. 
      ๑. เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน. 



      ๒. เปนบัณฑิต มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลประกอบดวยองค ๒ เหลานี้แล พวกพราหมณยอม 
 บัญญัติวาเปนพราหมณ และเมื่อเขาจะกลาววา เราเปนพราหมณก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตอง 
 ถึงมุสาวาทดวย. 
      [๑๙๐] เมื่อพราหมณโสณทัณฑะทูลอยางนี้แลว พราหมณเหลานั้นไดกลาววา ทาน 
 โสณทัณฑะอยาไดกลาวอยางนั้นเลย ทานโสณทัณฑะอยาไดกลาวอยางนัน้เลย ทานโสณทัณฑะ 
 กลาวลบหลูวรรณะ กลาวลบหลูมนต กลาวลบหลูชาติ กลาวคลอยตามวาทะของพระสมณโคดม 
 ถายเดียวเทานัน้. ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณเหลานั้นวา ถาพวกทานคิด 
 อยางนี้วา พราหมณโสณทัณฑะออนการศึกษา พูดไมดี มีปญญาทราม และไมสามารถจะ 
 โตตอบกับพระสมณโคดมในเร่ืองนี้ได พราหมณโสณทัณฑะก็จงหยุดเสยี พวกทานจงพูดกับเรา 
 เถิด แตถาพวกทานคิดอยางนีว้า พราหมณโสณทัณฑะเปนผูพหูสูต พูดดีเปนบัณฑิต และ 
 สามารถจะโตตอบกับพระสมณโคดมในเร่ืองนี้ได พวกทานจงหยุดเสีย พราหมณโสณทัณฑะ 
 จงโตตอบกับเรา. 
      [๑๙๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกราบทูลวา ขอ 
 พระโคดมผูเจริญทรงหยุดเถิด ขอพระโคดมผูเจริญทรงน่ิงเสียเถิด ขาพระองคเองจักโตตอบเขา 
 โดยชอบแกเหตุ แลวจึงกลาวกะพราหมณพวกนั้นวา ทานทั้งหลาย อยาไดกลาวอยางนี้ๆ วา 
 ทานพราหมณโสณทัณฑะ กลาวลบหลูวรรณะ กลาวลบหลูมนต กลาวลบหลูชาติ กลาวคลอยตาม 
 วาทะของพระสมณโคดมถายเดียวอยางนี้เลย ทานทั้งหลาย ขาพเจาไมไดกลาวลบหลูวรรณะ 
 หรือมนตหรือชาติเลย. 
                     วาดวยคุณของมาณพอังคกะ 
      [๑๙๒] สมัยนั้น อังคกะมาณพหลานของพราหมณโสณทัณฑะ นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย 
 พราหมณโสณทัณฑะไดกลาวกะพราหมณพวกน้ันวา ทานทั้งหลาย นี้อังคกะมาณพหลานของ 
 ขาพเจา พวกทานเห็นหรือไม พราหมณเหลานั้นตอบวา เห็นแลวทาน พราหมณโสณทณัฑะ 
 กลาวตอไปวา อังคกะมาณพเปนคนมีรูปงาม นาดูนาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิง่นัก 
 มีพรรณคลายพรหม มีรูปรางคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ในบริษัทนี้ยกพระสมณโคดมเสีย 
 ไมมีใครมีวรรณเสมอ อังคกะมาณพเลย อังคกะมาณพเปนผูเลาเรียน ทรงจาํมนต รูจบไตรเพท 
 พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจ 
 ตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชาํนาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ขาพเจาเปนผู 
 บอกมนตแกเธอ เธอเปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายมารดาบิดามีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดด ี
 ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนได ดวยอางถึงชาติ ขาพเจารูจักมารดาบิดา 
 ของเธอ ถึงอังคกะมาณพจะพึงฆาสัตวบาง จะพึงถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหบาง จะพึง 
 คบหาภริยาของบุคคลอื่นบาง จะพึงกลาวเท็จบาง จะพึงดื่มน้ําเมาบาง ในเวลาน้ี ในฐานะเชนนี้ 
 วรรณะจักทําอะไรได มนตจักทําอะไรได และชาติจักทําอะไรได ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ 



 เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน และเปนบัณฑิต มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ 
 ของปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน บุคคลผูประกอบดวยองค ๒ เหลานี้แล พวกพราหมณจะบัญญัติวา 
 เปนพราหมณก็ได และเมื่อเขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ ก็จะพึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึง 
 มุสาวาทดวย. 
      [๑๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บรรดาองค ๒ นี้ ยกเสียองคหน่ึงแลว 
 บุคคลผูประกอบดวยองคเพียง ๑ อาจจะบัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม และเมือ่เขาจะกลาววา 
 เราเปนพราหมณ ก็พึงกลาวไดโดยชอบ ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย พราหมณโสณทัณฑะทูลวา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอนี้ไมได เพราะวาปญญาอันศีลชําระใหบริสุทธิ์ และศีลอันปญญา 
 ชําระใหบริสุทธิ์ ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีในบุคคลนั้น ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น 
 ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล ศีลเปนของบุคคลผูมีปญญา และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวา 
 เปนยอดในโลก เหมือนบุคคลลางมือดวยมอื หรือลางเทาดวยเทาฉะน้ัน. 
      [๑๙๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนั้น ขอนี้เปนอยางนั้น 
 ปญญาอันศีลชําระใหบริสุทธิ์ ศีลอันปญญาชําระใหบริสุทธิ์ ศีลมีในบุคคลใด ปญญาก็มีใน 
 บุคคลนั้น ปญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล ศีลเปนของ 
 บุคคลผูมีปญญา และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวาเปนยอดในโลก เหมือนบุคคลลางมือ 
 ดวยมือ หรือลางเทาดวยเทาฉะนั้น ดูกรพราหมณ ศีลนั้นเปนไฉน ปญญาน้ันเปนไฉน 
 พราหมณโสณทัณฑะทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคมีความรูเทานี้เอง เมือ่ 
 เนื้อความมีเชนไร ขอเน้ือความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงแดพระโคดมผูเจริญเองเถิด. 
      [๑๙๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาอยางนัน้ทานจงฟง จงต้ังใจใหดี 
 เราจักกลาว พราหมณโสณทณัฑะรับสนองพระพุทธพจนแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธ- 
 *พจนนี้กะพราหมณโสณทัณฑะน้ันวา ดูกรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปน 
 พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชดัดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
 พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง 
 งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ 
 สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น 
 คร้ันฟงแลว 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 คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ 
 เปนผูสันโดษ. 
                       --------------- 
                             จุลศีล 
      ดูกรพราหมณ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาสตรา 
 มีความละอาย มีความเอ็นดู มคีวามกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่ 
 เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุนอันเปน 
 กิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน 
 หลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกมาขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนน 
 แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน 
 ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ 
 ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาล 
 อันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
      ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคนดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 
          แกกุศล. 
      ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
      ๑๒. เธอเวนขาดจากการนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 



      ๑๓. เธอเวนขาดจากการรบัทองและเงิน. 
      ๑๔. เธอเวนขาดจากการรบัธัญญาหารดิบ. 
      ๑๕. เธอเวนขาดจากการรบัเนื้อดิบ. 
      ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
      ๑๗. เธอเวนขาดจากการรบัทาสีและทาส. 
      ๑๘. เธอเวนขาดจากการรบัแพะและแกะ. 
      ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
      ๒๐. เธอเวนขาดจากการรบัชาง โค มา และลา. 
      ๒๑. เธอเวนขาดจากการรบัไรนาและที่ดนิ. 
      ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
      ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
      ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
          เคร่ืองตวงวัด. 
      ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
      ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
          แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                            จบจุลศีล. 
                      ----------------- 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนที ่
 ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เห็น 
 ปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ืองประเทอืงผิว 
 สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพการรําเปนตน การเลานิยาย 
 การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน 
 จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนมา ชนชาง ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ 
 ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 



 กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชนอยาง 
 ที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน 
 อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท เห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน 
 หมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม 
 เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอย เลนเขียน 
 ทายกัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งนอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด 
 ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสัณฐานเปนชอ 
 ดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวราย 
 มีสีหะและเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ือง 
 ลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาด 
 หลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตว ชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางด ี
 ทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว เห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ 
 สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลกัยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา 
 ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร 
 เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทพั เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน 
 เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท 
 เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว เร่ือง 
 เบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เปน 
 ศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกัน เห็นปานนี้ เชนวา ทาน 
 ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานรูจักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด 
 ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว 



 กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอนี้ทานเคยชํ่าชองมา 
 ผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย 
 มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี 
 และกุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี ้
 ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวานลอม 
 พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล 
                          ---------- 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวน เวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทํา 
 พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดลูักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก เปน 
 หมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง 
 เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอาย ุ
 เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ 
 ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา 
 ทายลักษณะเห้ีย ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชาเห็น 



 ปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย พระราชา 
 ภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว 
 นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมอีุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต 
 จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง 
 รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก 
 เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต 
 พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 



 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกระเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธออีกประการหนึ่ง. 
      ดูกรพราหมณ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว 
 ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมได 
 เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ ดวยประการดังกลาวดังนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผู 
 ถึงพรอมดวยศีล แมนี้แหละ คือศีลนั้น. 
                           จบมหาศีล 
                         ----------- 
                       วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุบรรลุปฐมฌาน ... บรรลุทุติยฌาน ... บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌานอยู เธอนัง่ 
 แผไปทั่วกายนีแ้หละ ดวยใจอนับริสุทธิ์ผองแผวไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว 
 ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอด 
 ศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด 
 ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรพราหมณ ภิกษุนั้นเมื่อจิต 
 เปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น 
 ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล 
 มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง 
 ตองอบ ตองนวดฟน มิอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานีก้็อาศัย 
 เนื่องอยูในกายนี้ ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ 
 แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขยีวเหลืองแดง 
 ขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมอืแลวพิจารณาเห็นวา 
 แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว 
 สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น ฉันใด ภิกษุก็ 
 ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแก 
 การงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสะ เธอยอมรูชัด 



 อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย 
 ขาวสุกและขนมสดไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจดักระจายเปนธรรมดา 
 และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญา 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ 
 คือ นิรมิตกายอื่นจากกายน้ีมรูีปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า 
 นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก 
 ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง กแ็ตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง 
 ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ เธอยอม 
 โนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คอื นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ 
 นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
                           อิทธิวิธิญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออิทธิวธิี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
 หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได 
 ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน 
 แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ 
 ผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลวตองการภาชนะชนดิใดๆ พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงา 
 ชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ 
 ของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลวตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
 ชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอม 
 โนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได 



 หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด 
 เหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก 
 เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย 
 ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ 
 แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                          ทิพยโสตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ 
 ลวงโสตของมนุษย ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะไดยินเสยีงกลองบาง 
 เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวาเสียง 
 กลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียงเปงมาง 
 ดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ 
 เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทัง้ที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสต 
 อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                          เจโตปริยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอม 
 กําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
 ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจาก 
 โทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะกรู็วาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา 
 จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
 มหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน 
 สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ 
 เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์ 
 สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงวา 
 หนาไมมีไฝ ฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผวไมมีกิเลส ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโต- 
 *ปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ 
 หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมโีมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ 



 จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือ 
 จิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี 
 จิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา 
 จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ 
 แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธบิริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ 
 บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป 
 เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุ 
 เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ันเราก็ไดมีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
 อันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงจากบานของตนไปบานอื่น แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาบาน 
 ของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราได 
 ยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน 
 แมในบานนั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรา 
 กลับจากบานนั้น มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจติเปนสมาธ ิ
 บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว 
 อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอนัมาก 
 คือระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
 ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสน 
 ชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัป 
 เปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติภพนั้นแลว ไดไปเกิด 
 ในภพโนน แมในภพน้ันเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกดิในภพนี้ 
 เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ 
 ดูกรพราหมณ แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 



                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย 
 เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก 
 ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรมวา สัตว 
 เหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ 
 กระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปน 
 สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู 
 เปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร 
 บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง 
 กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คน 
 เหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ 
 แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติ 
 และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลงัอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณด ี
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยการทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา 
 เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ แมขอนีก้็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง 
                          อาสวักขยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยาน ยอมรูชดัตาม 
 ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ 
 นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้จิตยอมหลุดพน 
 แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จติหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพน 
 แลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปน 



 อยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุ 
 ยืนอยูบนขอบสระน้ัน จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง 
 ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา สระนํ้านี้ 
 ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง 
 เหลานี้ กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดบาง ในสระน้ัน ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิต 
 เปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว 
 อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย 
 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธ 
 คามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก 
 อวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู 
 จบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ดูกรพราหมณ แมขอนี้กเ็ปน 
 ปญญาของเธอประการหนึ่ง ดูกรพราหมณ นี้แลคือปญญาน้ัน. 
                  โสณทัณฑพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๑๙๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณโสณทัณฑะไดกราบทูลคํานี้ 
 กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง 
 แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคดิวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาค 
 ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญขาพระองค 
 ขอถึงพระโคดมผูเจริญทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนที่พึง ขอพระโคดมผูเจริญจงจําขาพระองค 
 วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป และขอพระโคดมผูเจริญทรงรับภัตตาหาร 
 ของขาพระองคเพ่ือเสวยในวนัพรุงนี้ พรอมดวยภิกษุสงฆ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ 
 แลว ลําดับน้ัน พราหมณโสณทัณฑะทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากอาสนะ 
 ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณ แลวกลับไป. 
                     อธิบายของโสณทัณฑพราหมณ 
      [๑๙๗] คร้ันลวงราตรีนั้นแลว พราหมณโสณทัณฑะใหตกแตงของเค้ียวของฉันอัน- 
 *ประณีตในนิเวศนของตนเสร็จแลว ใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุง 
 แลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของพราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยภิกษุสงฆแลว 
 ประทับน่ัง ณ อาสนะทีเ่ขาจัดไว จึงพราหมณโสณทัณฑะไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
 ประมุข ดวยของเคี้ยว ของฉนัอันประณีตใหอิ่มหนําดวยมอืของตนเสร็จแลว. 
      [๑๙๘] คร้ังนั้น พราหมณโสณทัณฑะทราบวาพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว วาง 
 พระหัตถจากบาตรแลว จึงถือเอาอาสนะตํ่ากวา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาท 



 พระโคดมผูเจริญ บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่นขาพระองคดวยเหตุนั้นได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึง 
 เสื่อมยศ ผูเสื่อมยศพึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศ ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ ขาแตพระ 
 โคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึงประคองอัญชล ีขอพระโคดม 
 ผูเจริญจงเขาพระทัยวา แทนการลุกจากอาสนะ ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลางบริษัทจะพึง 
 เปลื้องผาโพกออก ขอพระโคดมผูเจริญจงเขาพระทัยวา แทนการอภิวาทดวยเศียร ถาขาพระองค 
 กําลังไปในยานจะพึงลงจากยานแลวถวายอภิวาทพระโคดม บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่นขาพระองค 
 ดวยเหตุนั้นได ผูที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผูเสื่อมยศ พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะไดยศ 
 ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคกําลังไปในยานจะพึงยกปฏักขึ้น 
 ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงเขาพระทัยวา แทนการลงจากยานของขาพระองค ถาขาพระองคกําลังไป 
 ในยานจะพึงลดรมขอพระโคดมผูเจริญจงทรงพระทัยวา แทนการอภิวาทดวยเศียรของขาพระองค 
 ดังนี้. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงยังพราหมณโสณทัณฑะใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ดังนี้แล. 
                       จบโสณทัณสูตร ที่ ๔. 
                        -------------- 
                         ๕. กูฏทันตสูตร 
                          --------- 
      [๑๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
 ประมาณ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวมคธชือ่ขานุมัตต ไดยนิวา สมัยนั้น 
 พระผูมีพระภาคเสด็จประทบัอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต. สมัยนั้น พราหมณ 
 กูฏทันตะอยูครองบานขานุมัตต อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม 
 ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราชสมบัติ อันพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวา 
 พิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย. 
                     มหายัญของกูฏทนัตพราหมณ 
      [๒๐๐] ก็สมัยนั้น พราหมณกูฏทันตะ ไดเตรียมมหายัญโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ 
 ลูกโคเมยี ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ ถูกนําเขาไปผกูไวทีห่ลักเพ่ือบูชายญั. พราหมณ 
 และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตไดสดับวา พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
 เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานขานุมัตต 
 ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดม 
 พระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา 
                        วาดวยพระพุทธคุณ 
      แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 



 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมม ี
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 
 ใหรูตาม ทรงสอนธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย เห็นปาน 
 นั้น ยอมเปนการดีแล ดังนี้. คร้ังนั้น พราหมณและคฤหบดชีาวบานขานุมัตตออกจากบาน 
 ขานุมัตตเปนหมูๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา. 
      [๒๐๑] สมัยนั้น พราหมณกูฏทันตะ ขึ้นพักกลางวันในปราสาทชั้นบน ไดเห็นพราหมณ 
 และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตออกจากบานขานุมัตตรวมกันเปนหมูๆ พากันไปสวนอัมพลัฏฐิกา 
 จึงเรียกนักการมาถามวา ดูกรนักการ พราหมณและคฤหบดชีาวบานขานุมัตต ออกจากบาน 
 ขานุมัตตรวมกันเปนหมูๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกาทําไมกัน? 
      นักการ. มีเร่ืองอยูทานผูเจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
 เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานขานุมัตต 
 ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต เกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลว 
 อยางนี้วา 
      แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พากันเขาไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น. 
      ลําดับน้ัน พราหมณกูฏทันตะไดเกดิความคิดเชนนี้วา ก็เราไดสดับขาวนีม้าวา พระ- 
 *สมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการซ่ึงมีบริวาร ๑๖ แตเราไมทราบ และเราก็ปรารถนาจะ 
 บูชามหายัญ ผิฉะนั้น เราควรเขาไปเฝาพระสมณโคดม ทลูถามยัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมี 
 บริวาร ๑๖ ลําดับน้ัน พราหมณกูฏทันตะไดเรียกนักการมาสั่งวา ดูกรนักการ ถาเชนนั้น ทานจง 
 ไปหาพราหมณและคฤหบดชีาวบานขานุมัตต แลวบอกเขาอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พราหมณ 
 กูฏทันตะส่ังมาวา ขอใหทานทั้งหลายจงรอกอน แมพราหมณกูฏทันตะ ก็จกัไปเฝาพระสมณโคดม 
 ดวย. 
      นักการรับคําแลวไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตต แลวบอกวาทานทั้งหลาย 
 พราหมณกูฏทันตะส่ังมาวา ขอใหทานทั้งหลายจงรอกอน แมพราหมณกูฏทันตะ ก็จักไปเฝา 
 พระสมณโคดมดวย. 
      [๒๐๒] สมัยนั้น พราหมณหลายรอยคนพักอยูในบานขานุมัตต ดวยหวังวาพวกเรา 
 จักบริโภคมหายัญของพราหมณกูฏทันตะ พราหมณเหลานั้นไดทราบวาพราหมณกูฏทันตะ จักไป 
 เฝาพระสมณโคดม จึงพากันไปหาพราหมณกูฏทันตะแลวถามวา ไดทราบวา ทานจักไปเฝา 



 พระสมณโคดม จริงหรือ? 
      กูฏทันตะ. เราคิดวาจักไปเฝาพระสมณโคดม จริง. 
      พราหมณ. อยาเลย ทานกฏูทันตะ ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม ถาทานไปเฝา 
 ทานจักเสียเกียรติยศ เกียรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรือง ดวยเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควร 
 ไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน อนึ่ง ทานเปนอุภโตสุชาต 
 ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะ 
 คัดคานติเตียนดวยอางถึงชาติได เพราะเหตุนี้ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดม 
 ตางหากควรจะมาหาทาน อนึง่ ทานเปนคนมัง่คั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีเคร่ืองใชสอย 
 อันนาปลื้มใจมาก มีทองและเงนิมาก ... อนึ่ง ทานเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเภท 
 พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจ 
 ตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชาํนาญในคัมภีรโลกายตะและมหาปุริสลักษณะ ... อนึ่ง ทานมี 
 รูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผดุผองยิง่นัก มพีรรณคลายพรหม มีรูปราง 
 คลายพรหม นาดู นาชมไมนอย ... อนึ่ง ทานเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ... 
 อนึ่ง ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ มีสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย 
 หาโทษมิได ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชัด ... อนึ่ง ทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก 
 สอนมนตมาณพถึง ๓๐๐ พวก มาณพเปนอันมาก ตางทิศตางชนบท ผูตองการมนต ใครจะ 
 เรียนมนตในสํานักทานพากันมา ... อนึ่ง ทานเปนผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ 
 สวนพระสมณโคดมเปนคนหนุมและบวชแตยังหนุม ... อนึ่ง ทานเปนผูอันพระเจาแผนดนิ 
 มคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... 
 อนึ่ง ทานเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติสักการะเคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... อนึ่ง 
 ทานครองบานขานุมัตต อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้าํ 
 สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดนิมคธจอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร 
 พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย เพราะเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณ- 
 *โคดม พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน. 
      [๒๐๓] เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณกูฏทันตะจึงไดกลาววา ทาน 
 ทั้งหลาย ถาอยางนั้นขอจงฟงขาพเจาบาง เรานี้แหละ ควรไปเฝาทานพระสมณโคดมพระองคนั้น 
 ทานพระโคดมไมควรจะเสดจ็มาหาเรา เพราะไดยินวา ทานเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายพระมารดาและ 
 พระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชัว่บรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียน 
 ดวยอางถึงพระชาติได เพราะเหตุนี้แหละ ทานพระโคดมจึงไมควรเสด็จมาหาเรา ที่ถูกเรานี้แหละ 
 ควรไปเฝาพระองคทาน ไดยินวา พระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใหญออกผนวชแลว ... 
 พระองคทานทรงสละเงินและทองเปนอันมาก ทั้งที่อยูในพ้ืนดิน ทั้งที่อยูในอากาศออกผนวช ... 
 พระองคทานกําลังรุน มีพระเกศาดําสนิท ยังหนุมแนนอยูในปฐมวัย เสด็จออกผนวชเปน 
 บรรพชิต ... เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาใหผนวช มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตร 



 ทรงกันแสงอยู พระองคทานไดปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออก 
 ทรงผนวชเปนบรรพชิต ... พระองคทานมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยพระฉววีรรณ 
 ผุดผองยิ่งนัก ... มีพระพรรณคลายพรหม มีพระสีรีระคลายพรหม นาดูนาชมมิใชนอย ... 
 พระองคทานเปนผูมีศีล มีศีลประเสริฐ มีศีลเปนกุศล ประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระองคทาน 
 มีพระวาจาไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมอืง สละสลวย หาโทษ 
 มิได ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชัด ... พระองคทานเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก ... 
 พระองคทานสิ้นกามราคะแลว เลิกประดับตกแตง ... พระองคทานเปนกรรมวาที เปนกิริยาวาที 
 ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระองคทานทรงผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริยอันไม 
 เจือปน ... พระองคทานทรงผนวชจากสกุลมัง่คั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... ชนตางรัฐ 
 ตางชนบทพากันมาทูลถามปญหาพระองคทาน ... เทวดาหลายพันมอบชีวิตถึงพระองคทานเปน 
 สรณะ ... เกียรติศัพทอันงามของทานขจรไปแลวอยางนี้วา 
      แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี 
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 พระธรรม ... พระองคทานทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองคทาน 
 มีปรกติกลาวเชื้อเชิญ เจรจาผกูไมตรี ชางปราศรัย มีพระพักตรไมสยิว เบิกบาน มีปรกติ 
 ตรัสกอน ... พระองคทานเปนผูอันบริษัท ๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... 
 เทวดาและมนุษยเปนอันมากเลื่อมใสพระองคทานยิ่งนัก ... พระองคทานทรงพํานักอยูในบาน 
 หรือนิคมใด บานหรือนิคมนั้น อมนุษยไมเบียดเบียนมนุษย ... พระองคทานเปนเจาหมูเจาคณะ 
 และเปนคณาจารย ไดรับยกยองวาเปนยอดของเจาลัทธิเปนอันมาก สมณพราหมณเหลานี้เรืองยศ 
 ดวยประการใดๆ แตพระสมณโคดมไมอยางนั้น ที่แท พระสมณโคดมเรืองยศดวยวิชชา 
 และจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา พระนามวาพิมพิสาร พรอมทั้ง 
 พระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิตถึงพระองคทานเปนสรณะ ... 
 พระเจาปเสนทิโกศลพรอมทัง้พระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอํามาตย ทรงมอบชีวิต 
 ถึงพระองคทานเปนสรณะ ... พราหมณโปกขรสาติ พรอมทั้งบุตรและภรรยา ทั้งบริษัทและอํามาตย 
 มอบชีวิตถึงพระองคทานเปนสรณะ ... พระองคทานเปนผูอนัพระเจาแผนดินมคธ จอมเสนา 
 พระนามวาพิมพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเปนผูอัน 
 พระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเปนผู 
 อันพราหมณโปกขรสาติสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... พระองคทานเสด็จถึงบาน 
 ขานุมัตต ประทับอยูที่สวนอมัพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต ทานสมณะหรอืพราหมณเหลาใด 
 เหลาหน่ึงมาสูเขตบานของเรา ทานเหลานั้นจัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกซ่ึงเราควรสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ... เพราะเหตุที่ทานพระสมณโคดมเสด็จถึงบานขานุมัตต 
 ประทับอยูที่สวนอัมพลัฏฐิกา ใกลบานขานุมัตต จัดวาเปนแขกของเรา และเปนแขกทีเ่ราควร 



 สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม นี้แหละ พระองคทานจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา 
 ที่ถูก เราตางหากควรไปเฝาพระองคทาน ขาพเจาทราบพระคุณของทานพระโคดมเพียงเทานี้ 
 แตทานพระโคดมมิใชมีพระคุณเพียงเทานี้ ความจริงพระองคทานมีพระคุณหาประมาณมิได. 
      [๒๐๔] เมื่อพราหมณกูฏทันตะกลาวอยางนี้แลว พวกพราหมณเหลานั้นไดกลาววา ทาน 
 กูฏทันตะกลาวชมทานพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ ถึงหากพระองคทานจะประทับอยูไกลจากที่นี้ต้ัง 
 ๑๐๐ โยชน ก็ควรแทที่กุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา แมจะตองนําเสบียงไปกค็วร พราหมณ 
 กูฏทันตะกลาววา ทานทั้งหลาย ถาเชนนั้น เราทั้งหมดจักเขาไปเฝาทานพระสมณโคดม. 
      ลําดับน้ัน พราหมณกูฏทันตะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูม-ี 
 *พระภาคที่สวนอัมพลัฏฐิกา ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 ไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตบางพวกก็ถวาย 
 บังคม บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค บางพวกก็ประกาศชื่อ 
 และโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางพากันนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งๆ พราหมณกูฏทันตะ 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค 
 ไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ สวนขาพระองค 
 ไมทราบ แตปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดง 
 ยัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ แกขาพระองค พระเจาขา. 
                       วาดวยยัญของพระเจามหาวิชิตราช 
      [๒๐๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงต้ังใจใหดี 
 เราจักบอก เมือ่พราหมณกูฏทันตะทูลรับแลว จึงตรัสวา ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว 
 พระเจามหาวิชิตราช เปนผูมัง่คั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ือง 
 ใชสอยอันนาปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลอืกมาก มีทองพระคลังและฉางบริบูรณ ดูกร 
 พราหมณ คร้ังนั้น พระเจามหาวิชิตราช ไดเสด็จเขาไปสูที่ลับเรนอยู ไดเกิดพระปริวิตกอยางนี้ 
 วา เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว ไดชํานะปกครองดินแดนมากมาย ถากระไร 
 เราพึงบูชามหายัญ ที่จะเปนประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดูกรพราหมณ พระเจา 
 มหาวิชิตราชรับส่ังใหเรียกพราหมณปุโรหิตมาแลวตรัสวา วันนี้เราไดเขาสูที่ลับเรนอยู ไดเกิด 
 ปริวิตกอยางนี้วา เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว ไดชํานะปกครองดินแดน 
 มากมาย ถากระไร เราพึงบูชามหายัญที่จะเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน 
 ดูกรพราหมณ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชามหายัญ ที่จะเปนประโยชน 
 และความสุขแกเราตลอดกาลนาน. 
      [๒๐๖] ดูกรพราหมณ เมื่อพระเจามหาวิชิตราชรับส่ังอยางนี้แลว พราหมณปุโรหิต 
 กราบทูลวา ชนบทของพระองคยังมีเสีย้นหนาม ยังมีการเบียดเบียนกัน โจรปลนบานก็ดี ปลน 
 นิคมก็ดี ปลนเมืองก็ดี ทํารายในหนทางเปลี่ยวก็ดี ยังปรากฏอยู พระองคจะโปรดฟนฟูพลีกรรม 
 ในเม่ือบานเมืองยังมีเสีย้นหนาม ยังมีการเบียดเบียนกันอยู ดวยเหตุที่ทรงฟนฟูพลีกรรมน้ัน 



 จะพึงชื่อวาทรงกระทําการมิสมควร บางคราวพระองคจะทรงพระดําริอยางนี้วา เราจักปราบปราม 
 เสี้ยนหนาม คือโจร ดวยการประหาร ดวยการจองจํา ดวยการปรับไหม ดวยการตําหนิโทษ 
 หรือเนรเทศ อันการปราบปรามดวยวิธเีชนนี้ ไมชื่อวาเปนการปราบปรามโดยชอบ เพราะวาโจร 
 บางพวกที่เหลือจากถูกกําจัดจักยังมีอยู ภายหลัง มันก็จักเบียดเบียนบานเมืองของพระองค แตวา 
 การปราบปรามเสี้ยนหนามคอืโจรนั้น จะชื่อวาเปนการปราบปรามโดยชอบ เพราะอาศัยวิธีการ 
 ดังตอไปนี้ 
      ๑. พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในกสิกรรม และโครักขกรรม 
 ขอพระองคจงเพ่ิมขาวปลูกและขาวกินใหแกพลเมืองเหลานัน้ในโอกาสอันสมควร. 
      ๒. พลเมืองเหลาใด ในบานเมืองของพระองค ขะมักเขมนในพาณิชยกรรม ขอพระองค 
 จงเพ่ิมทุนใหแกพลเมืองเหลาน้ัน ในโอกาสอนัสมควร. 
      ๓. ขาราชการเหลาใด ในบานเมืองของพระองคขยัน ขอพระองคจงพระราชทาน 
 เบ้ียเลี้ยงและเงนิเดือนแกขาราชการเหลานั้นในโอกาสอันสมควร. 
      พลเมืองเหลานั้นนั่นแหละ จักเปนผูขวนขวายในการงานของตนๆ จักไมเบียดเบียน 
 บานเมืองของพระองค อนึ่ง กองพระราชทรัพยมีจํานวนมาก จักเกิดแกพระองค บานเมือง 
 ก็จะต้ังมั่นอยูในความเกษม หาเส้ียนหนามมิได ไมมีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจักชื่นชมยนิดี 
 ตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก จักไมตองปดประตูเรือนอยู ดูกรพราหมณ พระเจามหาวิชิตราช 
 ทรงรับคําพราหมณปุโรหิตแลว ก็ไดพระราชทานขาวปลูกและขาวกินแกพลเมืองในบานเมืองของ 
 พระองค ที่ขะมักเขมนในกสกิรรมและโครักขกรรม พระราชทานทุนแกพลเมืองในบานเมือง 
 ของพระองค ที่ขะมักเขมนในพาณิชยกรรม พระราชทานเบ้ียเลี้ยงและเงินเดือนแกขาราชการ 
 ในบานเมืองของพระองคที่ขยัน พลเมืองเหลานั้นนั่นแหละ ไดเปนผูขวนขวายในการงานตาม 
 หนาที่ของตนๆ ไมไดเบียดเบียนบานเมืองของพระองค อนึ่ง กองพระราชทรัพยมีจํานวนมาก 
 ไดเกิดมีแลวแกพระองค บานเมืองไดดํารงอยูในความเกษม หาเส้ียนหนามมิได ไมมีการ 
 เบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก ไมตองปดประตูเรือน 
 อยูแลว. 
      [๒๐๗] ดูกรพราหมณ คร้ังนั้นแล พระเจามหาวิชิตราชไดทรงรับส่ังใหพราหมณปุโรหิต 
 มาเฝาแลวตรัสวา ทานผูเจริญ โจรที่เปนเสีย้นหนามน้ัน เราไดปราบปรามดีแลว เพราะอาศัย 
 วิธีการของทาน และกองพระราชทรัพยใหญก็ไดบังเกิดแกเรา บานเมืองก็ไดดํารงอยูในความเกษม 
 หาเส้ียนหนามมิได ไมมีการเบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีตอกัน ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก 
 ไมตองปดประตูเรือนอยู ดูกรพราหมณ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชา 
 มหายัญที่จะเปนประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน. 
      พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา ขอเดชะ ถาเชนนั้น อนุยนตกษัตริยเหลาใด ซ่ึงเปนชาว 
 นิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกอนุยนตกษัตริยเหลานั้น 
 มาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชน 



 เพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน อํามาตยราชบริษัทเหลาใด ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบท 
 ในพระราชอาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกอํามาตยราชบริษัทเหลานั้นมาปรึกษาวา ทาน 
 ทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข 
 แกเราตลอดกาลนาน พราหมณมหาศาลเหลาใด ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราช- 
 *อาณาเขตของพระองค ขอพระองคจงเรียกพราหมณมหาศาลเหลานั้นมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย 
 เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเราตลอด 
 กาลนาน คฤหบดีผูมั่งคั่งเหลาใด ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค 
 ขอพระองคจงเรียกคฤหบดีผูมั่งคั่งเหลานั้นมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ 
 ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน ดกูรพราหมณ 
 พระเจามหาวิชิตราชทรงรับคําพราหมณปุโรหิตแลว ทรงเรียกอนุยนตกษัตริย ซ่ึงเปนชาวนิคม 
 และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา 
 มหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชนเพ่ือความสขุแกเราตลอดกาลนาน. อนุยนตกษัตริย 
 เหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดน้ีเปนการสมควรที่จะบูชายัญ 
 ทรงเรียกอํามาตยราชบริษัท ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค 
 มาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชน 
 เพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน อํามาตยราชบริษัทเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงบูชา 
 ยัญเถิด ขอเดชะ บัดน้ีเปนการสมควรที่จะบูชายัญ ทรงเรียกพราหมณมหาศาล ซ่ึงเปนชาวนิคม 
 และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา 
 มหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา เพ่ือประโยชนเพ่ือความสขุแกเราตลอดกาลนาน พราหมณ 
 มหาศาลเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดน้ี เปนการสมควร 
 ที่จะบูชายัญ ทรงเรียกคฤหบดีผูมั่งคั่ง ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของ 
 พระองคมาปรึกษาวา ทานทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงรวมมือกับเรา 
 เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน คฤหบดีผูมั่งคั่งเหลานั้นกราบทูลวา ขอพระองค 
 จงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดน้ี เปนการสมควรที่จะบูชายญั ชนผูเห็นชอบตามพระราชดําริ 
 ๔ เหลานี้ จัดเปนบริวารของยัญน้ัน ดังนี้แล. 
      [๒๐๘] พระเจามหาวิชิตราช ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการ. 
      ๑. ทรงเปนอุภโตสุชาต ทั้งฝายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภเปนที่ทรงถือ 
 ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียน ดวยอางถึงพระชาติได. 
      ๒. ทรงมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก 
 มีพระพรรณคลายพรหม มีพระรูปคลายพรหม นาดู นาชมไมนอย. 
      ๓. ทรงมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงนิมาก มีเคร่ืองใชสอย 
 อันนาปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ. 
      ๔. ทรงมีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค ๔ ซ่ึงอยูในวินัย คอยปฏิบัติตามพระราช 



 บัญชา มีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ. 
      ๕. ทรงพระราชศรัทธา เปนทายก เปนทานบดี มิไดปดประตู เปนดุจบอที่ลงดื่ม 
 ของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 
      ๖. ไดทรงศึกษาทรงสดับเร่ืองนั้นๆ มาก. 
      ๗. ทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้นๆ วา นี้อรรถแหงภาษิตนี้ นี้อรรถ 
 แหงภาษิตนี้. 
      ๘. ทรงเปนบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชดําริอรรถอันเปน 
 อดีต อนาคต และปจจุบันได. 
      พระเจามหาวิชิตราช ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการดังกลาวนี้ องค ๘ ประการ 
 แมเหลานี้ จัดเปนบริวารแหงยัญน้ันโดยแท ดวยประการดังนี้ 
      [๒๐๙] พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ประการ 
      ๑. เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ 
 ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคาน ติเตียน ดวยอางถึงชาติได. 
      ๒. เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ 
 พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ 
 ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ. 
      ๓. เปนผูมศีีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน. 
      ๔. เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผูรับ 
 บูชาดวยกัน. 
      พราหมณปุโรหิตประกอบดวยองค ๔ ดังแสดงมาน้ี องค ๔ ประการ แมเหลานี้ จัดเปน 
 บริวารแหงยัญน้ันโดยแท ดวยประการดังนี้. 
                     ยัญญสัมปทา ๓ มีบริวาร ๑๖ 
      [๒๑๐] ดูกรพราหมณ ลําดับน้ันแล พราหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวิธี ๓ ประการ 
 ถวายพระเจามหาวิชิตราชกอนทรงบูชายัญวา. 
      ๑. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ 
 ของเราจักหมดเปลือง ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนี้. 
      ๒. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ 
 ของเรากําลังหมดเปลืองไปอยู ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น. 
      ๓. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา กองโภคสมบัติใหญ 
 ของเราไดหมดเปลืองไปแลว ดังนี้ พระองคไมควรทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น. 
      ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวิธี ๓ ประการ ดังแสดงมาน้ีถวายพระเจา- 
 *มหาวิชิตราชกอนทรงบูชายญัน้ันเทียว. 
      [๒๑๑] ดูกรพราหมณ ลําดับน้ัน พราหมณปุโรหิตไดกําจัดความวิปฏิสารของพระเจา- 



 *มหาวิชิตราชเพราะพวกปฏิคาหก โดยอาการ ๑๐ ประการกอนทรงบูชายัญ 
      ๑. พวกคนทําปาณาติบาตก็ดี พวกท่ีงดเวนจากปาณาติบาตก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธีของ 
 พระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่ทําปาณาติบาต จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค 
 ทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากปาณาติบาตเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา 
 ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๒] ๒. พวกคนที่ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหก็ดี พวกท่ีงดเวนจากการถือเอา 
 สิ่งของที่เจาของไมไดใหก็ดี ตางก็จักมาสูยญัพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่ถือเอา 
 สิ่งของที่เจาของไมไดให จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะ 
 พวกท่ีงดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
 อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๓] ๓. พวกคนที่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็ดี พวกท่ีงดเวนจากการประพฤติผิด 
 ในกามทั้งหลายก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้นจําพวกที่ประพฤติผิดในกาม 
 ทั้งหลาย จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการ 
 ประพฤติผิดในกามทั้งหลายเหลานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย 
 ใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๔] ๔. พวกท่ีกลาวคําเท็จก็ดี พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเท็จกด็ี ตางก็จักมาสู 
 ยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่กลาวคําเท็จ จกัไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง 
 ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการกลาวคาํเท็จเทานั้น แลวทรงบูชา ทรงบริจาค 
 ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๕] ๕. พวกท่ีกลาวคําสอเสียดก็ดี พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําสอเสียดก็ด ี
 ตางก็จักมาสูยญัพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่กลาวคําสอเสยีด จักไดรับผลเพราะ 
 กรรมของเขาเอง. ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการกลาวคําสอเสียดเทานั้น 
 แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๖] ๖. พวกที่กลาวคําหยาบก็ดี พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําหยาบก็ดี ตางก็ 
 จักมาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่กลาวคําหยาบ จักไดรับผลเพราะกรรม 
 ของเขาเอง ขอพระองคปรารภเฉพาะพวกทีง่ดเวนจากการกลาวคําหยาบเทานั้น แลวทรงบูชา 
 ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๗] ๗. พวกท่ีกลาวคําเพอเจอก็ดี พวกที่งดเวนจากการกลาวคําเพอเจอก็ดี ตางก็ 
 จักมาสูยัญพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่กลาวคําเพอเจอ จักไดรับผลเพราะกรรม 
 ของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการกลาวคําเพอเจอเทานั้น แลว 
 ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๘] ๘. พวกท่ีโลภอยากไดของของผูอื่นก็ดี พวกท่ีไมโลภอยากไดของของผูอื่นก็ด ี
 ตางก็จักมาสูยญัพิธีของพระองค. ในชนเหลานั้น จําพวกที่โลภอยากไดของของผูอื่น จักไดรับผล 



 เพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่ไมโลภอยากไดของของผูอืน่เทานั้น 
 แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๑๙] ๙. พวกที่มีจิตพยาบาทก็ดี พวกท่ีมจีิตไมพยาบาทก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธี 
 ของพระองค ในชนเหลานั้น จําพวกที่มีจิตพยาบาท จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง 
 ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่มีจิตไมพยาบาทเทาน้ันแลว ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
 อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๒๐] ๑๐. พวกท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิก็ดี พวกท่ีเปนสัมมาทฏิฐิก็ดี ตางก็จักมาสูยัญพิธี 
 ของพระองค ในชนเหลานั้น จําพวกที่เปนมิจฉาทิฏฐิ จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง. 
 ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่เปนสมัมาทิฏฐิเทานัน้ แลวทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
 อนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิตไดกําจัดความวิปฏิสารของพระเจามหาวิชิตราช เพราะ 
 พวกปฏิคาหก โดยอาหาร ๑๐ ประการ ดังแสดงมานี้แล กอนทรงบูชายัญน่ันเทียว. 
      [๒๒๑] ดูกรพราหมณ ลําดับน้ัน พราหมณปุโรหิต ไดยังพระหฤทัยของพระเจา 
 มหาวิชิตราช ซ่ึงทรงบูชามหายัญอยู ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ 
 ใหทรงราเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ 
            ๑. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาอนุยนตกษัตริย ซ่ึงเปนชาวนิคม 
 และชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นแตเฉพาะพระองค. แมดวยประการเชนนี้ 
 ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. เพราะพระองคก็ไดทรงเรียกเหลาอนุยนตกษัตริย ซ่ึงเปน 
 ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด 
 ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๒๒] ๒. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาอํามาตยราชบริษัท ซ่ึงเปน 
 ชาวนิคมและชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แตเฉพาะพระองค แมดวย 
 ประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาอํามาตย 
 ราชบริษัท ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองค 
 จงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใส 
 ในภายในเถิด. 
            ๓. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาพราหมณมหาศาล ซ่ึงเปน 
 ชาวนิคมและชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้นแตเฉพาะพระองค แมดวยประการ 
 เชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาพราหมณมหาศาล 
 ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว. แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ 



 เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน 
 เถิด. 
            ๔. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลาคฤหบดีผูมั่งคั่ง ซ่ึงเปนชาวนิคม 
 และชาวชนบท พระองคทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แตเฉพาะพระองค. แมดวยประการเชนนี ้
 ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาคฤหบดีผูมั่งคั่ง ซ่ึงเปน 
 ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด 
 ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๒๓] ๕. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยผูอุภโตสุชาตทั้งฝายพระมารดาและ 
 พระบิดา มิไดมีพระครรภเปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ 
 คัดคานติเตียนดวยอางถึงพระชาติได และเมือ่เปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น. 
 แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. เพราะพระองคทรงเปนอุภโตสุชาต 
 ทั้งฝายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภเปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ 
 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 ไมนาชมเสยีเลย และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น 
 แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงมีพระรูปงาม 
 นาดู นาเลื่อมใส ทรงกอปรดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ทรงมีพระพรรณคลายพรหม 
 ทรงมีพระรูปคลายพรหม นาดู นาชมมิใชนอย แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ 
 เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน 
 เถิด. 
            ๗. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่มั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก 
 มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงนิมาก มีเคร่ืองใชสอยนาปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก 
 มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น. 
 แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยผูมั่งคั่ง 
 มีพระราชทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มเีคร่ืองใชสอยนาปลื้มใจมาก 
 มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มทีองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองค 



 จงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใส 
 ในภายในเถิด. 
            ๘. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่มีกําลัง มิไดทรงสมบูรณดวยเสนา 
 มีองค ๔ ซ่ึงอยูในวินัย คอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา มิไดทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะ 
 เผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ และเมือ่เปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ 
 เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค 
 ทรงเปนกษัตริยที่มีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค ๔ ซ่ึงอยูในวินัยคอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา 
 ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดงัวาจะเผาผลาญราชศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ แมดวยประการเชนนี ้
 ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย 
 ใหผองใสในภายในเถิด. 
            ๙. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่มีพระราชศรัทธา มิไดทรงเปนทายก 
 มิไดทรงเปนทานบดี มีประตูปด มิไดเปนดุจบอที่ลงดื่มของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง 
 วณิพก ยาจก มิไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศล และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ 
 เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค 
 ทรงเปนกษัตริยที่มีพระราชศรัทธา ทรงเปนทายก เปนทานบดี มิไดทรงปดประตู เปนดุจบอ 
 ที่ลงดื่มของสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก ยาจก. แมดวยประการเชนนี ้
 ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัย 
 ใหผองใสในภายในเถิด. 
            ๑๐. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่ทรงศึกษา ทรงสดับเร่ืองนั้นๆ 
 มาก และเมือ่เปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี ้
 ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยที่ไดทรงศึกษา ทรงสดับ 
 เร่ืองนั้นๆ มาก แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา 
 ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
            ๑๑. เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจา- 
 *มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้นๆ วา 
 นี้อรรถแหงภาษิตนี้ นี้อรรถแหงภาษิตนี้ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ 
 เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพระองค 
 ทรงเปนกษัตริยที่ทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้นๆ วา นี้อรรถแหงภาษิตนี้ 
 นี้อรรถแหงภาษิตนี้ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา 
 ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 



            ๑๒. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราช 
 ทรงบูชามหายัญ แตพระองคมิไดทรงเปนบัณฑิต มิไดทรงเฉียบแหลม มิไดทรงมีพระปรีชา 
 มิไดสามารถจะทรงพระราชดําริอรรถอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบันได และเมื่อเปนเชนนี ้
 พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคได 
 โดยธรรม เพราะพระองคทรงเปนบัณฑิต ทรงเฉียบแหลม ทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะ 
 ทรงพระราชดําริอรรถอันเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบ 
 เถิด ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายใน 
 เถิด. 
      [๒๒๕] ๑๓. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหา- 
 *วิชิตราชทรงบูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา 
 มิไดมีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอันใครๆ กลาวคัดคาน 
 ติเตียนไดดวยอางถึงชาติ และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แมดวย 
 ประการเชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปน 
 อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมี 
 ใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด 
 ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      [๒๒๖] ๑๔. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราช 
 ทรงบูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนผูเลาเรียน มไิดทรงจํามนต มิไดรูจบ 
 ไตรเพทพรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ 
 มิไดเปนผูเขาใจตัวบท มิไดเปนผูเขาใจไวยากรณ มิไดชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และมหาปุริส 
 ลักษณะ และเมื่อเปนเชนนั้น พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แมดวยประการ 
 เชนนี้ ก็มิไดมผีูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองค เปนผูเลาเรียน 
 ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ คัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร 
 มีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ 
 และมหาปุริสลักษณะ แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา 
 ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
            ๑๕. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยูใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราชทรง 
 บูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนผูมีศีล มิไดมีศีลยั่งยนื มิไดประกอบศีล 
 ยั่งยืน และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี ้
 ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปนผูมีศีล มศีีลยั่งยืน 
 ประกอบดวยศีลยั่งยืน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองคจงทรงบูชา 
 ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
            ๑๖. เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู ใครๆ จะพึงกลาววา พระเจามหาวิชิตราชทรง 



 บูชามหายัญ แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิไดเปนบัณฑิต มิไดเปนผูเฉียบแหลม มิไดมีปญญา 
 มิไดเปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ในพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน และเมื่อเปนเชนนี้ พระองคก็ยังทรง 
 บูชามหายัญเห็นปานนั้น แมดวยประการเชนนี้ ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม เพราะ 
 พราหมณปุโรหิตของพระองคเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนที่ ๑ หรือที่ ๒ ในพวก 
 ปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองคจงทรงทราบเถิด ขอพระองค 
 จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทําพระหฤทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
      ดูกรพราหมณ พราหมณปุโรหิต ไดยังพระหฤทัยของพระเจามหาวิชิตราชผูทรงบูชา 
 มหายัญอยู ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรงราเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ 
 ดังแสดงมานี้แล. 
      [๒๒๗] ดูกรพราหมณ ในยัญน้ัน ไมตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร และสัตว 
 นานาชนิด ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยญั ไมตองเกี่ยวหญาคามาเพ่ือเบียดเบียนสัตวอื่น. 
      แมชนเหลาใด ที่เปนทาส เปนคนใช เปนกรรมกรของพระเจามหาวิชิตราชน้ัน 
 ชนเหลานั้นก็มไิดถูกอาชญาคกุคาม มิไดถูกภัยคุกคาม มิไดมหีนานองดวยน้าํตา รองไหกระทํา 
 การงาน ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทําจึงกระทํา ที่ไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา ปรารถนาจะกระทํา 
 การงานใด ก็กระทําการงานนัน้ ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไมตองกระทําการงานนั้น 
 และยัญนั้นไดสําเร็จแลวดวยลําพังเนยใส น้ํามัน เนยขน เปรียง น้ําผึ้ง น้ําออย เทานั้น. 
      [๒๒๘] ดูกรพราหมณ ลําดับน้ันแล พวกอนุยนตกษัตริยซ่ึงเปนชาวนิคมและชาว 
 ชนบท พวกอํามาตยราชบริษัทซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบท พวกพราหมณมหาศาลซ่ึงเปนชาว 
 นิคมและชาวชนบท พวกคฤหบดีผูมั่งคั่งซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบท ตางก็พากันนําทรัพย 
 มากมาย เขาไปเฝาพระเจามหาวิชิตราชกราบทูลวา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจาไดนําทรัพย 
 มากมายน้ีมาเฉพาะพระองค ขอพระองคจงทรงรับเถิด. พระเจามหาวิชิตราชตรัสวา อยาเลยพอ 
 แมทรัพยเปนอนัมากนี้ของขาพเจาก็ไดรวบรวมมาแลวจากภาษีอากรที่เปนธรรม ทรัพยที่ทานนํา 
 มาน้ันจงเปนของพวกทานเถิด ก็และทานจงนําทรัพยจากทีน่ี้เพ่ิมไปอีก อนยุนตกษัตริยเปนตน 
 เหลานั้นถูกพระราชาปฏิเสธ ตางพากันหลีกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คิดรวมกันอยางนี้วา 
 การที่พวกเราจะรับทรัพยเหลานี้คืนไปบานเรือนของตนๆ อีกนั้นไมเปนการสมควรแกพวกเราเลย 
 พระเจามหาวิชิตราชกําลังทรงบูชามหายัญอยู เอาเถอะ พวกเรามาบูชายัญตามเสด็จพระองคบาง. 
      [๒๒๙] ดูกรพราหมณ ลําดับน้ัน พวกอนุยนตกษัตริยซ่ึงเปนชาวนิคมและชาวชนบท 
 ไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานบูรพาแหงหลุมยัญ พวกอํามาตยราชบริษัท ซ่ึงเปนชาวนิคมและชาว 
 ชนบท ไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานทักษิณแหงหลุมยัญ พวกพราหมณมหาศาลซ่ึงเปนชาวนิคม 
 และชาวชนบทไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานปจฉิมแหงหลุมยญั พวกคฤหบดีผูมั่งคั่งซ่ึงเปนชาว 
 นิคมและชาวชนบท ไดเร่ิมบําเพ็ญทานทางดานอุดรแหงหลุมยัญ. 
      ดูกรพราหมณ แมในยัญของอนุยนตกษัตริยเปนตนแมเหลานั้น ไมตองฆาโค แพะ 
 แกะ ไก สุกร และสัตวนานาชนิด ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยัญ ไมตองเกี่ยวหญาคามา 



 เพ่ือเบียดเบียนสัตวอื่น คนเหลาใดที่เปนทาส เปนคนใช เปนกรรมกรของพวกอนุยนตกษัตริย 
 เปนตนเหลานั้น แมคนเหลานั้นก็มิไดถูกอาชญาคุกคาม มิไดถูกภัยคุกคาม มิไดมีหนานองดวย 
 น้ําตา รองไหทําการงาน ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทําจึงกระทํา ที่ไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา 
 ปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็กระทําการงานนั้น ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด ก็ไมตอง 
 กระทําการงานนั้น ยัญน้ันไดสาํเร็จแลวดวยลาํพังเนยใส น้ํามัน เนยขน เปรียง น้ําผึ้ง 
 น้ําออย เทานั้น. 
      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 พราหมณเหลานั้นสงเสียงอื้ออึงเกรียวกราว 
 วา โอ ยัญ โอ ยัญสมบัติ สวนพราหมณกูฏทันตะ นั่งนิ่งอยู ตอนั้น พราหมณเหลานั้น 
 ไดถามวา เพราะเหตุไรเลา ทานกูฏทันตะจึงไมชื่นชมคําสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปน 
 คําสุภาษิต พราหมณกูฏทันตะกลาววา ทานทั้งหลาย ขาพเจาจะไมชื่นชมคําสุภาษิตของพระสมณ- 
 *โคดมโดยเปนคําสุภาษิตก็หามิได เพราะวาผูที่ไมชื่นชมคําสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปน 
 คําสุภาษิตนั้น ศีรษะจะตองแตกออก ทานทั้งหลาย ก็แตวาขาพเจาไดคิดอยางนี้วา พระสมณโคดม 
 ไดตรัสอยางนี้วา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ หรือตรัสอยางนี้วา เหตุอยางนี้ควรจะมีได 
 อีกอยางหนึ่ง พระสมณโคดมยอมตรัสวา เหตุอยางนี้ไดมีแลวในกาลนั้น เร่ืองเชนนี้ไดมีแลว 
 ในกาลน้ัน ดังนี้ทีเดยีว ทานทัง้หลาย ขาพเจาไดคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระสมณโคดม 
 คงจะทรงเปนพระเจามหาวิชิตราชผูเปนเจาแหงยัญ หรือทรงเปนพราหมณปุโรหิตผูอํานวยการ 
 บูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชน้ันแนนอน ดังนี้ แลวจึงไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ก็พระโคดมผูเจริญ ยอมทรงทราบโดยแจงชดัหรือวา ผูบูชายัญเห็นปานนั้น หรือผูอํานวยการ 
 บูชายัญเห็นปานนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรพราหมณ เรายอมทราบโดยแจงชัดวา ผูบูชายัญเห็นปานนั้น และผูอํานวยการ 
 บูชายัญเห็นปานนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรพราหมณ 
 สมัยนั้น เราไดเปนพราหมณปุโรหิต ผูอํานวยการบูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชน้ัน. 
                      วาดวยพุทธยัญ นิตยทาน 
      [๒๓๑] พราหมณกูฏทันตะทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพย 
 นอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ 
 ทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ มีอยูหรือ? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ มีอยู ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ 
 ตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญสมบัติ ๓ ประการ ซ่ึงมี 
 บริวาร ๑๖ นี้. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล 



 มากกวา มีอานสิงสมากกวายญัสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ เปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณ นิตยทาน อันเปนอนุกูลยญัอยางใดอยางหน่ึงที่บุคคลถวายเจาะจงพวก 
 บรรพชิตผูมีศีล ก็ยัญน้ีแลเปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา 
 มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยใหนิตยทานอันเปนอนุกูลยัญน้ัน 
 ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ 
 ทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้? 
      ดูกรพราหมณ พระอรหันตก็ดี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะในยัญน้ันปรากฏวา มีการประหารดวยทอนไมบาง จับไสคอกันบาง 
 ฉะนั้น พระอรหันตก็ดี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น ดูกรพราหมณ 
 สวนนิตยทานอันเปนอนุกูลยญัอยางใดอยางหน่ึงที่บุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิตผูมีศีล พระ- 
 *อรหันตก็ดี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมเขาไปสูยัญเชนนัน้โดยแท ขอนัน้เพราะเหตุไร 
 เพราะในยัญน้ัน ไมปรากฏวามีการประหารดวยทอนไม การจับไสคอกันเลย ฉะนั้น พระอรหันต 
 ก็ดี ทานที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ยอมเขาไปสูยญัเชนนั้น ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย 
 ใหนิตยทานอันเปนอนุกูลยัญน้ัน ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียมนอยกวา และมผีล 
 มากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้. 
                 การสรางวิหารแดพระสงฆผูมาแตทิศ ๔ 
      [๒๓๒] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียม 
 นอยกวา และมีผลมากกวา มอีานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ 
 และกวานิตยทานอันเปนอนุกลูยัญน้ี ยังมีอยูหรือ? 
      ดูกรพราหมณ ยัญอยางอืน่ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล 
 มากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ และกวานิตยทาน 
 อันเปนอนุกูลยญัน้ี มีอยู. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญน้ันเปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณ ยัญของบุคคลท่ีสรางวิหารอุทิศพระสงฆผูมาแตทิศทั้ง ๔ นี้แหละเปนยัญ 
 ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวา 
 ยัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ และกวานิตยทานอันเปนอนุกลูยัญน้ี. 
                            สรณคมน 
      [๒๓๓] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียม 
 นอยกวา และมีผลมากกวา มอีานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ 
 กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ และกวาวิหารทานน้ียังมีอยูหรือ? 
      มีอยู พราหมณ. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญน้ันเปนไฉน? 



      ดูกรพราหมณ ยัญของบุคคลท่ีมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
 เปนสรณะ ดูกรพราหมณ นี้แหละเปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา 
 และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวา 
 นิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ และกวาวิหารทานน้ี. 
                        การสมาทานศีล ๕ 
      [๒๓๔] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียม 
 นอยกวา และมีผลมากกวา มอีานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติ ทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ 
 กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ กวาวิหารทานและกวาสรณคมนเหลานี้ยังมอียูหรือ? 
      มีอยู พราหมณ. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญน้ันเปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณ การที่บุคคลเปนผูมีจิตเลื่อมใสสมาทานสกิขาบททั้งหลาย คือ งดเวนจาก 
 ปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสมุิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวน 
 จากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ดูกรพราหมณ นี้แหละเปนยัญ 
 ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวาและมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายญัสมบัติ 
 ทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยญั กวาวิหารทาน และกวา 
 สรณคมนนี้. 
      [๒๓๕] ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียม 
 นอยกวา และมีผลมากกวา มอีานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ 
 กวานิตยทาน อันเปนอนุกูลยญั กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้ 
 ยังมีอยูหรือ? 
      ยังมีอยู พราหมณ ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียมนอยกวา และ 
 มีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทาน 
 อันเปนอนุกูลยญั กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ยัญอยางอื่นซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา 
 และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซ่ึงมีบริวาร ๑๖ นี้ กวานิตยทาน 
 อันเปนอนุกูลยญั กวาวิหารทาน กวาสรณคมน และกวาสิกขาบทเหลานี้เปนไฉน? 
      ดูกรพราหมณ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
 ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือ 



 ผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต 
 เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวาฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง 
 ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ใหบริบูรณโดยสวนเดียว 
 ดุจสังขขัดไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
 เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ 
 หนวดนุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกข 
 อยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน 
 สิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจกีรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล 
 คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล 
      ดูกรพราหมณ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราว 
 กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง 
 กัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวคําที่ทําใหคน 
 พรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
      ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 



 แกกุศล. 
      ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
      ๑๒. เธอเวนขาดจากการนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
      ๑๓. เธอเวนขาดจากการรบัทองและเงิน. 
      ๑๔. เธอเวนขาดจากการรบัธัญญาหารดิบ. 
      ๑๕. เธอเวนขาดจากการรบัเนื้อดิบ. 
      ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
      ๑๗. เธอเวนขาดจากการรบัทาสีและทาส. 
      ๑๘. เธอเวนขาดจากการรบัแพะและแกะ. 
      ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
      ๒๐. เธอเวนขาดจากการรบัชาง โค มา และลา. 
      ๒๑. เธอเวนขาดจากการรบัไรนาและที่ดนิ. 
      ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
      ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
      ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด. 
      ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
      ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                            จบจุลศีล 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย 



 การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน 
 จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ 
 ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัด 
 กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลวยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
 เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
 เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะมีสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะ วิจิตรดวยรูปสัตวราย มีสีหะ 
 และเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทอง 
 และเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน 
 เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะ 
 อันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนงัชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับการตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว 
 ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผดัหนา ทาปาก 
 ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ 
 วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน 
 โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา 
 เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา 
 เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
 เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับ 



 แลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ 
 เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ 
 ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรกลาว 
 กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยชํ่าชอง 
 มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
 เสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณคหบดีและกมุารวา 
 ทานจงไปในทีน่ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา ดังนี้ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง 
 พูดหวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ 
 ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก 
 เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง 
 เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอาย ุ
 เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 



 ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
 ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
 ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดิน 
 ผิดทาง จักมีอกุกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ 
 ดาวนักษัตรจักเศราหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผล 
 เปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผดิทางจักมผีลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตร 
 เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมผีลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผล 
 เปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญ หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 



 ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตให 
 คางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสยีง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง 
 หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ 
 ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรพราหมณ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแต 
 ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว. 
 ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข 
 อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวา ถึงพรอม 
 ดวยศีล. 
                           จบมหาศีล 
      ภิกษุบรรลุปฐมฌานอยู ดกูรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ 
 ตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
      ภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู ดกูรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ 
 ตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
      ภิกษุบรรลุตติยฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ 
 ตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
      ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู ดูกรพราหมณ แมนี้ก็เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการ 
 ตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                       วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล 
 มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง 
 ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานีก้็อาศัย 
 อยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยาง 
 บริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขยีว 



 เหลือง แดง ขาว หรือนวล รอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือ 
 แลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไน 
 ดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล 
 รอยอยูในนั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัด 
 อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย 
 ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา 
 และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญั 
 ซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญ 
 กอนๆ. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรรูปอันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี 
 มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ เปรียบเหมอืน 
 บุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้า นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลอง 
 อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหน่ึง ฝกอยางหนึ่ง 
 ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะ 
 พึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คอืนิรมิตกายอื่น 
 จากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรพราหมณ 
 นี้แหละเปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงส 
 มากกวา กวายญักอนๆ. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว 
 เปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพง 
 ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผดุขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้า 
 ไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย 
 ซ่ึงมีฤทธิ์อานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรพราหมณ 
 เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เมือ่นวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ 
 พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่งเปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด 
 เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง 
 เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณ 
 ชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดยีวเปนหลายคนก็ได หลายคน 



 เปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือน 
 ไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน 
 ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก 
 ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรพราหมณ นี้แหละเปนยัญซ่ึงใช 
 ทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มอีานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                          ทิพยโสตญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนดิ คือ เสียง 
 ทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย 
 ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิเสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง 
 เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนี้บาง 
 เสียงตะโพนดงันี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิเสียง ๒ ชนิด 
 คือ เสียงทิพยและเสยีงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย 
 ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผล 
 มากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                          เจโตปริยญาณ 
      ภิกษุนั้นยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกาํหนดรูใจของสัตวอื่น 
 ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ 
 จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิต 
 มีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา 
 จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต 
 จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 จิตเปนสมาธิกรู็วาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจติไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิต 
 หลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม 
 ที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอันใส 
 หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
 ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ 
 จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจติมีโทสะ 
 หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต 
 ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิต 
 มีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธ ิ
 หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา 



 จิตไมหลุดพน ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา 
 และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                      ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนได 
 เปนอันมาก คอื ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง 
 สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง 
 ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชือ่อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ เปรียบเหมอืนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น 
 แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได 
 อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น 
 ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน แมในบานนั้น เราก็ไดยนื 
 อยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิง่อยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบาน 
 ของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีาร 
 ตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มีอานสิงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตว 
 ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ 
 ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมจิฉาทิฏฐิ ยึดถือการ 



 กระทําดวยอํานาจมิฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา 
 เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
 ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง 
 ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไป 
 สูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง 
 ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไปสูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานีส้ัญจร 
 เปนแถวอยูในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
 ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอปุบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ 
 ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
 สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด 
 ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ นี้แหละ เปนยัญซ่ึงใชทรัพย 
 นอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา และมีผลมากกวา มีอานิสงสมากกวา กวายัญกอนๆ. 
                          อาสวักขยญาณ 
      ภิกษุนั้น ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชดัตามความเปนจริงวา นี้ทุกข 
 นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีทุ้กขนิโรธคามนิีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
 นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมือ่เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ 
 แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญีาณวาหลุดพนแลว รูชัดวา 
 ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดม ี
 ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาดไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระ 
 นั้น จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง 
 กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดอยางนี้วา สระนํ้านี้ใสสะอาด 
 ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้ 
 กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอม 
 โนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชดัตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย 



 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ 
 นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมือ่เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ 
 แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพน ก็มีญาณวาหลุดพน รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรพราหมณ นี้แหละ 
 เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา มกีารตระเตรียมนอยกวา และมผีลมากกวา มอีานิสงสมากกวา 
 กวายัญกอนๆ. 
      ดูกรพราหมณ ก็ยัญสมบัติอื่นๆ ที่จะดียิ่งกวา ประณีตยิ่งกวา กวายัญสมบัตินี้ 
 มิไดมี. 
                  กูฏทันตพราหมณแสดงตนเปนอบุาสก 
      [๒๓๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาอยางนีแ้ลว พราหมณกูฏทันตะ 
 ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปดของ 
 ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคดิวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ 
 ฉันใด พระองคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉนันั้นเหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพเจานี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ ทั้งพระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ 
 จงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ขาพเจานี้ไดปลอยโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ 
 ไดใหชีวิตแกสัตวเหลานั้น ขอสัตวเหลานั้นจงไดกินหญาเขยีวสด จงไดดืม่น้ําเย็น ขอลมทีเ่ย็น 
 จงพัดถูกสัตวเหลานั้น. 
                   กูฏทันตพราหมณบรรลุโสดาปตติผล 
      [๒๓๗] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุปุพพิกถาแกพราหมณกูฏทันตะ คือ 
 ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ตํ่าชา เศราหมอง และอานิสงส 
 ในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบวาพราหมณกูฏทันตะ มีจติควร มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ 
 มีจิตราเริง มีจิตใส แลวจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาทีพ่ระพุทธเจาทัง้หลายทรงยกขึ้นแสดง 
 ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมทุัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณกูฏทันตะ เปรียบเหมือน 
 ผาที่สะอาดปราศจากสีดํา ควรรับนํ้ายอมไดเปนอยางดี ฉันใด พราหมณกูฏทันตะ ก็ฉันนั้น 
 ไดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
 สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นเอง ลําดับน้ัน พราหมณกูฏทันตะ 
 เห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแลว หยั่งทราบถึงธรรมทั่วถึงแลว ขามพนความสงสัย 
 ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในสัตถุศาสนา ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญกับภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวัน 
 พรุงนี้. พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ. เมื่อพราหมณกูฏทันตะทราบวาพระผูมีพระภาค 
 ทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณหลีกไป. 



      [๒๓๘] คร้ังนั้น พอถึงเวลารุงเชา พราหมณกูฏทันตะไดสั่งใหตบแตงขาทนีย- 
 *โภชนียาหารอยางประณีตในสถานที่บูชายัญของตนแลว ใชคนไปกราบทูลเวลาเสด็จแดพระผูมี- 
 *พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว. ลําดับน้ัน เปนเวลาเชา 
 พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จไปสูสถานที่บูชายัญ 
 ของพราหมณกูฏทันตะแลว ประทับน่ัง ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว. ตอนั้น พราหมณกูฏทันตะ 
 ไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมขุดวยมือของตนเอง ดวยขาทนียโภชนียาหารอยาง 
 ประณีต เมื่อทราบวาพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงลดพระหัตถลงจากบาตรแลว จึงได 
 ถือเอาอาสนะที่ตํ่าแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค ทรงยังพราหมณกูฏทันตะ 
 ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งนั้นแล ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวย 
 ธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. 
                       จบกูฏทันตสูตร ที่ ๕. 
                          ---------- 
                          ๖. มหาลิสูตร 
                           -------- 
      [๒๓๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. 
 สมัยนั้น พราหมณทูตชาวโกศลรัฐและพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากดวยกนั พักอยูในเมืองเวสาล ี
 ดวยกิจธุระบางประการ. พราหมณทูต ๒ พวกนั้นไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร 
 ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. เกียรติศัพท 
 อันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
 พระองคนั้นเปนพระอรหันต ผูตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว 
 ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
 เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้ง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอน 
 หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามใน 
 ทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
 บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนัน้ยอมเปนการดีแล ดังนี้. คร้ังนั้นแล 
 พราหมณทูต ๒ พวกน้ันจึงเขาไปยังกูฏาคารศาลาในปามหาวัน. 
                 เร่ืองของพระนาคิตเถระ พุทธอุปฏฐาก 
      [๒๔๐] สมัยนั้นแล ทานพระนาคิตเถระ เปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค. ลําดับน้ัน 
 พวกพราหมณทูตชาวโกศลรัฐและชาวมคธรัฐเขาไปหาทานพระนาคิตเถระ แลวถามทานวา ทาน 
 นาคิต เวลานี้ทานพระสมณโคดมประทับอยู ณ ที่ไหน พวกขาพเจาประสงคจะเฝาพระองคทาน. 
 ทานพระนาคิตเถระตอบวา ทานทั้งหลาย เวลาน้ียังไมควรจะเฝาพระผูมพีระภาค เพราะพระองค 



 ประทับหลีกเรนอยู. ลําดับน้ัน พราหมณทูตเหลานั้นจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งที่พระวิหารนั้น 
 ดวยหวังวาไดเฝาทานพระสมณโคดมแลวจึงจะไป. 
                  เร่ืองของพระเจาลจิฉวี โอฏฐัทธะ 
      [๒๔๑] ฝายเจาโอฏฐัทธลิจฉวี พรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญเขาไปหาทานนาคิตเถระ 
 ยังกูฏาคารศาลาในปามหาวัน อภิวาททานพระนาคิตเถระแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
 คร้ันแลวจึงถามทานพระนาคิตเถระวา ทานนาคิต เวลานี้พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 ประทับอยู ณ ที่ไหน พวกขาพเจาประสงคจะเฝาพระองคทาน. ทานพระนาคิตเถระตอบวา มหาลี 
 เวลานี้ยังไมควรจะเฝาพระผูมพีระภาค เพราะพระองคประทับหลีกเรนอยู. เจาโอฏฐัทธลิจฉวีจึงนั่ง 
 อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งที่วิหารนั้น ดวยหวังวาไดเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 แลวจึงจะไป. 
                       เร่ืองของสามเณรสีหะ 
      [๒๔๒] คร้ังนั้น สามเณรสหีะเขาไปหาทานพระนาคิต อภิวาทพระนาคิตเถระแลว 
 ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวจึงถามทานวา ขาแตทานกัสสปะ พวกพราหมณทูต 
 มากดวยกัน เขามาในที่นี้เพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาค. แมเจาโอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวี 
 หมูใหญ ก็เขามาในที่นี้เพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาค ไดโปรดเถิดทานกัสสปะ ขอหมูชนนัน้จงไดเฝา 
 พระผูมีพระภาค. พระเถระตอบวา สีหะ ถาเชนนั้น เธอนั่นแหละจงกราบทูลพระผูมีพระภาคเถิด 
 สามเณรสีหะรับคําพระนาคิตแลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวยืนอยู 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณทูตชาวโกศลรัฐ 
 และพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากดวยกัน เขามาในที่นี้เพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาค แมเจา 
 โอฏฐัทธลิจฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญก็เขามาในทีน่ี้เพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาค ขอประทาน 
 พระวโรกาสพระเจาขา ขอหมูชนนั้นจงไดเฝาพระผูมีพระภาคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
 ดูกรสีหะ ถาเชนนั้นเธอจงจัดอาสนะในรมหลังวิหารเถิด. สามเณรสีหะทูลรับพระพุทธอาณัติ 
 แลวไปจัดอาสนะในรมหลังพระวิหาร. ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารแลว 
 ไปประทับ ณ อาสนะที่สามเณรสีหะจัดไวในรมหลังพระวิหาร. ลําดับน้ัน พวกพราหมณทูต 
 เหลานั้น จึงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผาน 
 การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      [๒๔๓] ฝายเจาโอฏฐัทธลจิฉวีพรอมดวยบริษัทลิจฉวีหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูม-ี 
 *พระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว 
 จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเขาไปหา 
 ขาพระองคแลวบอกวา มหาลี ตลอดเวลาที่ขาพเจาอาศัยพระผูมีพระภาคอยูไมทันถึง ๓ ป 
 ขาพเจาก็ไดเห็นรูปทิพยอันนารักประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด แตมิไดยินเสียง 
 ทิพย อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขาแตพระองคผูเจริญ เสียงทิพย 
 อันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ที่สุนักขัตตลิจฉวีบุตรไมไดยินนั้น 



 มีอยูหรือไม. พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มี มหาลี มิใชไมมี. เจาโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเลาเปนเหตุ เปนปจจัยที่มิใหสุนกัขัตตลิจฉวีบุตรไดยินเสยีงทพิย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ที่มอียู มิใชวาไมมนีั้น. 
                      สมาธิที่บําเพ็ญเฉพาะสวน 
      [๒๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
 แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 เพราะเธอเจรญิสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ในทิศตะวันออก มิไดฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ทั้งนี้ เพราะภิกษุนั้นเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
 แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
      [๒๔๕] ดูกรมหาลี ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญ 
 เพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะ 
 เธอเจริญสมาธเิฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความ 
 กําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด. 
      ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบ 
 ดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ 
 เฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความ 



 กําหนัด. 
      ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบ 
 ดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดฟงเสียงทิพยอนัไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ 
 เฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ 
 แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
      ภิกษุผูเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัดในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน 
 ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงเห็นแตรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง มิไดฟงเสียงทพิยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้น เปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น 
 เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพ่ือฟงเสียงทิพย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
      [๒๔๖] ดูกรมหาลี ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก แตมิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
 แตมิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจงึ 
 ฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
 มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร 
 ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอนัไพเราะ ประกอบ 
 ดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
      [๒๔๗] ดูกรมหาลี ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิไดเจริญเพ่ือเห็น 



 รูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต แตมิได 
 เจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแต 
 เสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี 
 ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
      ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก แตมิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น 
 เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวนเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
      ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศเหนือ แตมิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสยีงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต้ั่ง 
 แหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะ 
 สวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ 
 มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม เปนทีต้ั่งแหงความกําหนัด. 
      ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน 
 เพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน 
 ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง แตมิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด เธอจึงฟงแตเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 



 ความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง มิไดเห็นรูปทิพยอันนารัก 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น 
 เปนเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะสวน เพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ัง 
 แหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง มิไดเจริญเพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
                   การเห็นรูปทิพย การฟงเสียงทิพย 
      [๒๔๘] ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสมาธิโดยสวนสองเพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 ในทิศตะวันออก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือ 
 ฟงเสียงทิพยอนัไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก 
 เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความ 
 กําหนัด ในทิศตะวันออก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิ 
 โดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม 
 เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันออก. 
      [๒๔๙] ดูกรมหาลี ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 ในทิศใต เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทพิย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก 
 และฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศใต ขอนั้น 
 เปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธโิดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพย 
 อันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
 ในทิศใต. 
      ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก เพราะเธอเจรญิสมาธิโดยสวนสอง 
 เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ในทิศตะวันตก เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร 
 ดูกรมหาลี ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือ 
 ฟงเสียงทิพยอนัไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศตะวันตก. 
      ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ เพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง 
 เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหง 
 ความกําหนัด ในทิศเหนือ เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพยอนัไพเราะ ประกอบ 



 ดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ขอนั้น 
 เปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเหนือ. 
      ภิกษุเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง 
 เพราะเธอเจรญิสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และเพ่ือฟงเสียงทิพยอันไพเราะ 
 ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง 
 เธอจึงเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความ 
 กําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และทิศเบ้ืองขวาง ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี 
 ขอนั้นเปนเพราะเธอเจริญสมาธิโดยสวนสอง เพ่ือเห็นรูปทิพยอันนารัก และฟงเสียงทิพย 
 อันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ในทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และ 
 ทิศเบ้ืองขวาง ดูกรมหาลี เหตุปจจัยน้ีแหละ เปนเหตุ เปนปจจัย สุนักขัตตลิจฉวีบุตรจึง 
 มิไดยินเสียงทพิยอันไพเราะ ประกอบดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดที่มีอยู มิใชไมม.ี 
                  เหตุแหงการทําใหแจงสมาธิภาวนา 
      [๒๕๐] โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายเห็นจะประพฤติพรหมจรรยใน 
 พระผูมีพระภาค เพ่ือเหตุจะทําใหแจง ซ่ึงสมาธิภาวนาเหลานั้นเทานั้น. 
      ภ. ดูกรมหาลี มิใชภิกษุทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรยในเรา เพ่ือเหตุจะทําใหแจง 
 ซ่ึงสมาธิภาวนาเหลานั้นเทานัน้ ดูกรมหาลี ธรรมเหลาอื่นที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา 
 เพ่ือเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวายังมีอยู. 
      โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค 
 เพ่ือเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวานั้น เปนไฉน? 
      ภ. ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนโสดาบัน มีความเปนผูไมตกตํ่าเปนธรรม 
 เปนผูเทีย่ง มีอนัจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะสัญโยชน ๓ หมดส้ินไป ดูกรมหาลี ธรรมน้ีแล 
 ที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพ่ือเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา. 
      [๒๕๑] ดูกรมหาลี ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุเปนสกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงอกีคร้ังเดียว 
 จะทําที่สุดแหงทุกขได เพราะสัญโยชน ๓ หมดส้ินไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ 
 เบาบางไป ดูกรมหาลี แมนี้ก็เปนธรรมที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพ่ือเหตุจะทําใหแจง 
 อันดีกวาและประณีตกวา. 
      [๒๕๒] ดูกรมหาลี ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุไปเกิดในภพสูง ปรินิพพานในภพนั้น 
 ไมตองเวียนกลับมาจากโลกน้ัน เพราะสัญโยชนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการหมดส้ินไป ดูกรมหาลี 
 แมนี้ก็เปนธรรมที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพ่ือเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา. 
                        อริยมรรคมีองค ๘ 
      [๒๕๓] ดูกรมหาลี ขออื่นยงัมีอีก ภิกษุทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุเจโตวิมุติ 



 ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะอยูในปจจุบัน ดูกรมหาลี แมนี้ก็เปนธรรมที ่
 ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพ่ือเหตุจะทําใหแจง อันดีกวาและประณีตกวา ดูกรมหาลี 
 เหลานี้แล ธรรมทั้งหลายท่ีภิกษุประพฤติพรหมจรรยในเรา เพ่ือเหตุจะทําใหแจง อันดีกวา 
 และประณีตกวา. 
      [๒๕๔] โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ มรรคมีอยูหรือ ปฏิปทาเพ่ือทําใหแจงธรรมเหลานั้น 
 มีอยูหรือ? 
      ภ. ดูกรมหาลี มรรคมีอยู ปฏิปทาเพ่ือทําใหแจงธรรมเหลานั้นมีอยู. 
      โอ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็มรรคเปนไฉน ปฏิปทาเพ่ือทําใหแจงธรรมเหลานั้น 
 เปนไฉน? 
      ภ. มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ 
 การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจชอบ ดูกรมหาลี 
 มรรคนี้ปฏิปทานี้แหละ เพ่ือทาํใหแจงธรรมเหลานั้น. 
                 เร่ืองมัณฑิยปริพาชกและชลาลิยปริพาชก 
      [๒๕๕] ดูกรมหาลี สมัยหนึ่ง เราอยูที่โฆสิตารามใกลเมอืงโกสัมพี คร้ังนั้นแล 
 บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑิย รูป ๑ ปริพาชกซ่ึงเปนศิษยของอุปชฌายะ ผูถือบาตรไม 
 ชื่อชาลิยะ รูป ๑ เขาไปหาเราถึงที่อยู ไดปราศรัยกับเรา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
 แลว ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวถามเราวา พระโคดมผูมอีายุ ชีพก็อันนัน้ สรีระ ก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. เราตอบวา ผูมีอายุ ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายจงฟง 
 จงใสใจใหดี เราจักบอก ดูกรผูมีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง 
 โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก 
 ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก 
 พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกน้ี พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด 
 ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี 
 บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาใน 
 พระตถาคต เมื่อไดศรัทธานั้นแลวยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี 
 บรรพชาเปนทางปรอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์ 
 โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวัง 
 ในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ 



 ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะเปนผูสนัโดษ. 
                             จุลศีล 
      ดูกรผูมีอาย ุอยางไรภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล? 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาสตรา มีความละอาย มคีวามเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสตัวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาใหตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลว ไมมาบอกขางนี้เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราว 
 กัน สมานคนที่แตกกันแลวบาง สงเสริมคนทีพ่รอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน 
 ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคน 
 พรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      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 ดวยดอกไมของหอมและเคร่ือง 
 ประเทืองผิว อนัเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 



     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
          เคร่ืองตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
         แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง 
                           จบจุลศีล. 
                           -------- 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
 คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที ่
 ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือสะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม 
 สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 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 รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 
 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 



 สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย 
 เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
 เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญเห็น 
 ปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด 
 ที่ทําดวยขนแกะอันวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสณัฐาน 
 เปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสอืเปนตน 
 เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม 
 เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงนิ เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
 เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสตัวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม 
 เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบ 
 การประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก 
 ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา 
 ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร 
 เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทพั เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน 
 เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท 
 เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว 
 เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ 
 เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน 
 ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน 
 คําที่ควรกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรกลาวภายหลัง ทานกลบักลาวกอน ขอที่ 



 ทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว 
 ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือรับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ 
 กุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนน 
 มา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
 หวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ 
 ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก 
 เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง 
 เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอาย ุ
 เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
 ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
 ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
 ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 



 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
 ดาวนักษัตรจักเดินผดิทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวง- 
 *จันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง 
 จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ 
 มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ 
 ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตร 
 มัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี ้
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง 
 รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตใหหูไมไดยิน เปนหมอทรงกระจก เปนหมอ 
 ทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ 
 ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 



 ทํากระเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกระเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรผูมีอาย ุภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรผูมีอายุ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอม 
 ไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี ้ยอมไดเสวยสขุ 
 อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรผูมีอายุ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
                           รูปฌาน ๔ 
      ภิกษุนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวกอยู ดกูรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา 
 ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ ขอนั้นเรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิได 
 กลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
      ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะ 
 วิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ดูกรผูมอีายุ ภิกษุใดรูอยางนี ้
 เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น 
 ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอาย ุ
 เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง. 
      ภิกษุนั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป 
 บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอเุบกขา มีสติอยูเปนสุข 
 ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ 
 ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา 
 ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 



                       วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุนั้นบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสขุ เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส 
 โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ 
 ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
      ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธบิริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ เธอยอมรูชดั 
 อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย 
 ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา 
 และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา 
 ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธบิริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ 
 คือ นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มรูีปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใด 
 รูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมนอมโนมจติไปเพ่ืออิทธิวธิี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
 หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได 
 ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน 
 แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน 
 นกก็ได ลูบคลาํพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิมีอานุภาพมาก ดวยฝามอืกไ็ด ใชอํานาจ 



 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
 ที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง 
 นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          ทิพพโสตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสต 
 อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
 ที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง 
 นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          เจโตปริยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธบิริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่นไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนด 
 รูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จติมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู 
 หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา 
 จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิต 
 ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ 
 จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี ้
 เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 



 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชือ่อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอาย ุภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
 ที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต 
 ทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพก็อยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตว 
 ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
 วา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมจิฉาทิฏฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ ดกูรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น 
 ไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอาย ุ
 เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง. 
                          อาสวักขยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทา เหลานี้ 



 อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ดูกรผูมีอาย ุภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
 ที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต 
 ทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้น ไมควรจะกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 ดังนี้. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. เจาโอฏฐัทธลิจฉวี ยินดีชืน่ชมภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบมหาลิสูตร ที่ ๖. 
                          ---------- 
                          ๗. ชาลิยสูตร 
                เร่ืองของมัณฑิยปริพาชกและชาลยิปริพาชก 
      [๒๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี คร้ังนั้นแล 
 บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑิยะรูป ๑ เปนปริพาชก ซ่ึงเปนศิษยของอุปชญายผูถือ 
 บาตรไม  ชื่อชาลิยะรูป ๑ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมผูมอีายุ ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรผูมีอายุ ถาเชนนั้น ทานทัง้หลายจงฟง 
 จงใสใจใหดี เราจักกลาว บรรพชิต ๒ รูปน้ัน ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค 
 จึงไดตรัสวา ดูกรผูมีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอื่น 
 ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทพดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย 
 พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
 ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คหบดี บุตรคหบดี หรือผูเกิดเฉพาะ 
 ในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธา 
 แลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง 
 การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไม 



 ใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต 
 สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู 
 ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ทั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม ที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล 
 คุมครองทวาร ในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล 
      ดูกรผูมีอาย ุอยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน 
 หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนในหมูโนน 
 แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน 
 ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา 
 ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมาก รักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
     ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 
 แกกุศล. 
     ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ 
 เคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว. 



     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
 ตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือสะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม 
 สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 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 รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 



 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
 เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
 เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายใจ เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชน อยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด 
 ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสันฐานเปนชอ 
 ดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน 
 เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม 
 เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงนิ เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
 เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสตัวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม 
 เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ 
 สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลกัยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา 
 ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร 
 เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทพั เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน 
 เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท 
 เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว 
 เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ 



 เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ 
 ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร 
 จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอทีท่าน 
 เคยช่ําชองมาผนัแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทาน 
 จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ 
 กุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา 
 ดังนี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
     ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
 หวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ 
 ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก 
 เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมครองบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอ 
 แมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอ 
 ทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา 
 ทายลักษณะศร ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
 ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
 ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
 ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 



 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
 ดาวนักษัตรจักเดินผดิทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ 
 มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ 
 ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง 
 จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมผีลเปนอยางนี้ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง 
 รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก 
 เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม 
 รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรผูมีอาย ุภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรผูมีอายุ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม 
 ประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน 
 ปราศจากโทษในภายใน ดูกรผูมีอายุ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
                           รูปฌาน ๔ 
      [๒๕๗] ดูกรผูมีอายุ ภิกษุสงัดจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา 
 ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
      ดูกรผูมีอาย ุขอนั้นเรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระ 
 ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติ 
 ในภายในเปนธรรมเอกผดุขึน้ เพราะวิตกวิจาร สงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตสมาธิอยู. 
      ดูกรผูมีอาย ุภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ 
 ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ 
 เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได 
 ฌานนี้เปนผูมอีุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. 
      ดูกรผูมีอาย ุภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น 



 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ภิกษุใดรู 
 อยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระ 
 ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ภิกษุนั้น บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ 
 เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
      [๒๕๘] ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา 
 ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็ 
 อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดังนี้. 
                       วิชชา ๘ วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอยอมรู 
 ชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้น 
 ดวยขาวสุกและขนมสด ไมเทีย่ง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน 
 ธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรู 
 อยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา 
 ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือนิรมิตรรูปอันเกิดแตใจ คือ 
 นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกร 
 ผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระ 
 อยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
 หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออิทธิวธิี เธอบรรลุอิทธิวิธี 



 หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได 
 ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน 
 แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่ 
 จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง 
 นั้นกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          ทิพพโสตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอัน 
 บริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะ 
 กลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ัน 
 กลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 
                          เจโตปริยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอม 
 กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
 ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจาก 
 โทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะกรู็วาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา 
 จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
 มหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน 
 สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใด 
 รูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา 
 ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 



                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง  ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ันเราก็ไดมีชือ่อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรผูมีอาย ุภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
 ที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิต 
 ทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา ชีพก็ 
 อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระ 
 อยางหนึ่ง. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตว 
 ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม 
 กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน 
 พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว 
 ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย 
 ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ ดกูรผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี ้
 ภิกษุนั้นควรหรือจะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง 
 บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรจะกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ 
 เห็นอยางนี้ เราจึงมิไดกลาววา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง. 



                          อาสวักขยญาณ 
      [๒๕๙] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี. 
      ดูกรผูมีอาย ุภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นควรหรือจะกลาววาชพีก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองน้ันกลาววา ทานผูมีอายุ 
 ภิกษุใดรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ ภิกษุนั้นไมควรที่จะกลาววา ชพีก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา 
 ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดูกรผูมีอายุ เรารูอยางนี้ เห็นอยางนี้ เราจึงมไิดกลาววา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดังนี้. 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว บรรพชิต ๒ รูปน้ันยินดีชื่นชมภาษิตของ 
 พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                        จบชาลิยสูตร ที่ ๗. 
                          ---------- 
                        ๘. มหาสีหนาทสูตร 
                         เร่ืองอเจลกกัสสป 
      [๒๖๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กัณณกถลมิคทายวัน เขตอุชุญญานคร คร้ังนั้น 
 อเจลกชื่อวากสัสป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคาน 
 กลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียว ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 สมณพราหมณพวกท่ีกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคานกลาวโทษ 
 บุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียว เปนผูกลาวตามคําที่พระโคดม 
 ผูเจริญตรัสไว ไมชื่อวากลาวตูพระโคดมผูเจริญดวยคําไมจริง และชื่อวาพยากรณธรรมตามสมควร 
 แกธรรม อนึ่ง การกลาวและกลาวตามที่ชอบแกเหตุแมนอยหนึ่ง จะไมถึงฐานะท่ีควรติเตียน 
 แลหรือ ความจริงขาพเจามิไดมีความประสงคที่จะกลาวตูพระโคดมผูเจริญ. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป สมณพราหมณผูที่กลาวอยางนีว้า พระสมณ- 
 *โคดมทรงติตบะทุกอยาง ทรงคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง ผูมีอาชีพเศราหมอง 
 โดยสวนเดียว ไมเปนอันกลาวตามเรา และไมชื่อวากลาวตูเราดวยคําที่ไมมีจริง ไมเปนจริง 



 เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะมีอาชีพเศราหมองบางคนในโลกนี้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคล 
 ผูประพฤติตบะ มีอาชีพเศราหมองบางคนในโลกนี้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง 
 สุคติ โลกสวรรค ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะ 
 บางคนในโลกน้ี อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะ 
 บางคนในโลกน้ี อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษยก็มี เรารูการมา การไป จุติและอุบัติ 
 ของบุคคลผูประพฤติตบะเหลานี้ ตามความเปนจริงอยางนี้ เหตุไร เราจักติตบะทุกอยาง 
 จักคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวนเดียวเลา? 
      [๒๖๑] ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนบัณฑิต มีปญญา ละเอียด 
 ทําการโตเถียงผูอื่น มีทาทางเหมือนคนแมนธนู เขานาจะเท่ียวทําลายทิฏฐิทั้งหลายดวยปญญา 
 สมณพราหมณพวกน้ันยอมลงกับเราในฐานะบางอยาง ไมลงกับเราในฐานะบางอยาง บางอยาง 
 ที่เขากลาววาด ีแมเราก็กลาววาดี บางอยางที่เขากลาววาไมดี แมเราก็กลาววาไมดี บางอยาง 
 ที่เขากลาววาด ีเรากลาววาไมดี บางอยางที่เขากลาววาไมดี เรากลาววาดี บางอยางที่เรากลาววาดี 
 แมสมณพราหมณพวกอ่ืนก็กลาววาดี บางอยางที่เรากลาววาไมดี แมสมณพราหมณพวกอ่ืน 
 ก็กลาววาไมดี บางอยางที่เรากลาววาดี สมณพราหมณพวกอื่นกลาววาไมด ีบางอยางที่เรากลาววา 
 ไมดี สมณพราหมณพวกอ่ืนกลาววาดี เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกน้ันแลวกลาวอยางนีว้า 
 ดูกรทานผูมีอายุ ฐานะที่เราไมลงกันจงงดไว ในฐานะทั้งหลายท่ีลงกันวิญชูนจงซักไซไลเลียง 
 สอบสวน เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมู วาธรรมของทานพวกน้ี เหลาใดเปน 
 อกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ 
 นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายดํา นับวาเปนฝายดํา ใครละ ธรรมเหลานี้ไดไมมเีหลือ 
 ประพฤติอยูพระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น. 
                      กถาวาดวยการละอกุศล 
      [๒๖๒] ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด คือ วิญูชน เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน 
 พึงกลาวอยางนี้วา ธรรมของทานพวกน้ีเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ 
 ไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปน 
 ฝายดํา นับวาเปนฝายดํา พระสมณโคดมละธรรมเหลานี้ไดไมมีเหลือ ประพฤติอยู หรือวาทาน 
 คณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกน้ี เมือ่ซักไซไลเลียงสอบสวน ดังนี้ 
 โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น. 
                     กถาวาดวยการสมาทานกุศล 
      [๒๖๓] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชนจงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา 
 เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมู วาธรรมของทานพวกน้ีเหลาใดเปนกุศล นับวา 



 เปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวา 
 เปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว ใครสมาทานธรรมเหลานี้ไมมีเหลอื 
 ประพฤติอยู พระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได 
 คือวิญูชน เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรมของทานพวกน้ี เหลาใด 
 เปนกุศล นับวาเปนกุศล ไมมโีทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ 
 นับวาเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว พระสมณโคดมสมาทานธรรม 
 เหลานี้ไดไมมเีหลือ ประพฤติอยู หรือคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนในโลกนี้ 
 เมื่อซักไซไลเลยีงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น. 
      [๒๖๔] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชน จงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา 
 เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมู วาธรรมของทานพวกน้ี เหลาใดเปนอกุศล 
 นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ ไมควรเสพ นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ 
 นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และฝายดํา นับวาเปนฝายดํา ใครละธรรมเหลานี้ไดไมมเีหลือ 
 ประพฤติอยู หมูสาวกของพระโคดมหรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป 
 ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด คือ วิญูชน เมื่อซักไซไลเลยีงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรม 
 ของทานพวกน้ี เหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษ นับวามีโทษ ไมควรเสพ 
 นับวาไมควรเสพ ไมเปนธรรมประเสริฐ นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายดํา นับวา 
 เปนฝายดาํ หมูสาวกของพระโคดมละธรรมเหลานี้ไดไมมเีหลือ ประพฤติอยูหรือหมูสาวกของ 
 คณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป วิญูชนทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน 
 ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในขอนั้น. 
      [๒๖๕] ดูกรกัสสป อีกขอหนึ่งเลา วิญูชน จงซักไซไลเลียงสอบสวนพวกเรา 
 เปรียบเทียบครูดวยครู เปรียบเทียบหมูดวยหมูวา ธรรมทั้งหลายของทานพวกน้ี เหลาใดเปนกุศล 
 นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพนับวาควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวา 
 เปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว ใครสมาทานธรรมเหลานี้ไดไมมเีหลือ 
 ประพฤติอยู หมูสาวกของพระโคดมหรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น ดูกรกัสสป 
 ก็ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมไีด คือ วิญูชน เมื่อซักไซไลเลยีงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วาธรรม 
 ของทานพวกน้ี เหลาใดเปนกศุล นับวาเปนกุศล ไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ ควรเสพ นับวา 
 ควรเสพ เปนธรรมประเสริฐ นับวาเปนธรรมประเสริฐ และเปนฝายขาว นับวาเปนฝายขาว 
 หมูสาวกของพระโคดมสมาทานธรรมเหลานี้ไดไมมเีหลือประพฤติอยู หรือหมูสาวกของคณาจารย 
 ผูเจริญเหลาอืน่ 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 กลาววินัย มรรคาประกอบดวยองค ๘ 
 อันประเสริฐนี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
 พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ ดูกรกัสสป มรรคาน้ีแล ปฏิปทานี้แล ที่บุคคลปฏิบัติ 
 ตามแลว จักรูเอง จักเห็นเองวา พระสมณโคดมกลาวตามกาล กลาวจริง กลาวอรรถ กลาวธรรม 
 กลาววินัย. 
                   กถาวาดวยการหลีกบาปดวยตบะ 
      [๒๖๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดมผูม ี
 อายุ การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซ่ึงนับวาเปนการงานของสมณะ และของ 
 พราหมณมีอยู คือ เปนคนเปลอืย ทอดทิ้งมรรยาท เลยีมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขา 
 เชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาท่ีเขา 
 นิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณปีระตู 
 นํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนาํมา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับ 
 ภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลัง 
 ใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลยีบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษา 
 ในที่ซ่ึงสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกนิปลา ไมกินเน้ือ 
 ไมดื่มสุรา ไมดืม่เมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยยีวยาอัตภาพดวยขาว 
 คําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง 
 เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไว 
 วันหน่ึงบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาต้ัง 
 กึ่งเดือนเชนนีบ้าง. 
      ขาแตพระโคดมผูมีอายุ การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซ่ึงนับวาเปนการงาน 
 ของสมณะ และของพราหมณมีอยู คือ อเจลกนั้น เปนผูมีผกัดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปน 
 ภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปน 
 ภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง 
 มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ 
      ขาแตพระโคดมผูมีอายุ การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้ ซ่ึงนับวาเปนการงาน 
 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 คอื ประกอบความเพียรในการกระโหยง 
 (คือ เดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบน 
 หนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน 



 ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ 
 ตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหาม 
 น้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความ 
 ขวนขวายในการลงนํ้าบาง. 
      [๒๖๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป แมถาเปนอเจลกผูทอดทิ้งมรรยาท เลียมอื 
 เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับ 
 ภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว 
 ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับ 
 ภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนาํมา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของ 
 หญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลยีบุรุษ ไมรับ 
 ภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึงสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอม 
 เปนกลุม ไมกนิปลา ไมกินเนือ้ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือน 
 หลังเดียว เยยีวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว 
 ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษา 
 ในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วัน 
 บาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้บาง สีลสัมปทา 
 จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ ก็ยังไมชือ่วา อันสมณพราหมณนั้นอบรมแลว กระทําให 
 แจงแลว ที่แทเขายังหางจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต 
 อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง 
 พราหมณบาง. 
      ดูกรกัสสป แมหากวาสมณพราหมณนั้น เปนผูมีผักดองเปนภักษา มีขาวฟางเปนภักษา 
 มีลูกเดือยเปนภักษา มีกากขาวเปนภักษา มียางเปนภักษา มีสาหรายเปนภักษา มีรําเปนภักษา 
 มีขาวตังเปนภักษา มีกํายานเปนภักษา มีหญาเปนภักษา มีโคมัยเปนภักษา มีเงาและผลไมในปา 
 เปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ 
 ก็ยังไมชื่อวาอนัสมณพราหมณนั้นอบรมแลว กระทําใหแจงแลว ที่แทเขายังหางจากสามัญคุณ 
 และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และ 
 ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่ง 
 ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง. 
      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 
 เหยียบพ้ืนไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการ 
 นอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดยีวบาง เปนผู 
 หมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งนอนบนอาสนะตามทีล่าดไวบาง เปนผู 
 บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวาย 
 ในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้าํบาง 
 สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปญญาสัมปทานี้ ก็ยังไมชื่อวาอันสมณพราหมณนั้นอบรมแลว 
 กระทําใหแจงแลว ที่แทเขายังหางจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุ 
 เจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอัน 
 หาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ภิกษุนี้เรียกวา 
 สมณะบาง พราหมณบาง. 
                        วาดวยอเจลกวตัร 
      [๒๖๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยาก. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนี้เปนปกติในโลก ที่สามัญคุณทําไดยาก 
 พรหมัญคุณทําไดยาก ดกูรกสัสป แมหากวาเปนอเจลกผูทอดท้ิงมรรยาท เลียมือ เขาเชิญให 
 มารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาที่เขาทํา 
 ไวเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับ 
 ภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณปีระตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาที่ 
 บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ 
 ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลยีบุรุษ ไมรับภิกษาที่ 
 นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึงสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม 
 ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสรุา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว 
 เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รักภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง 
 รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย 
 ใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วันบาง 
 เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนีบ้าง ดูกรกัสสป สามัญ- 
 *คุณหรือพรหมัญคุณ จักชื่อวาเปนกิจที่กระทําไดยาก กระทําไดยากดวยด ีดวยการปฏิบัติมี 
 ประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนาจักตองกลาววา สามญัคุณทํายาก 
 พรหมัญคุณทําไดยากดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกมุภทาสี จักอาจทํา 
 สามัญคุณและพรหมัญคุณนี้ไดดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนเจลก เปนผูทอดทิ้งมรรยาท 
 เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยดุ ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน 
 ไมรับภิกษา ที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจาก 



 หมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณปีระตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา 
 ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษา 
 ของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลงัใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลยีบุรุษ 
 ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึงสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวัน 
 ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษา 
 ที่เรือนหลังเดยีว เยยีวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพ 
 ดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ 
 ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดยีวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง 
 ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี ้
 ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณเปนกิจทีท่ําไดยาก กระทําไดยากดวยด ี
 เพราะตองเวนการปฏิบัติ มีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะน้ันการที่ 
 กลาววา สามัญคุณทําไดยาก พรหมมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเมื่อ 
 ภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้ 
 เราเรียกวาสมณะบาง พราหมณบาง. 
      ดูกรกัสสป แมถาวาสมณพราหมณเปนผูมผีักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง 
 มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง 
 มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัย 
 เปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอตัภาพ ดูกรกัสสป 
 สามัญคุณหรือพรหมัญคุณ จักเปนกิจที่ทาํไดยาก กระทําไดยากดวยดี ดวยการปฏิบัติมีประมาณ 
 นอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนาจักตองกลาววา สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณ 
 ทําไดยาก ดังนีเ้ลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี ก็จักอาจทําสามัญคุณ 
 และพรหมัญคุณนี้ได ดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนอเจลก มีผักดองเปนภักษาบาง 
 มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง 
 มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง 
 มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลน 
 เยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ เปนกิจทีก่ระทําไดยาก 
 กระทําไดยากดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี 
 เพราะฉะน้ัน การที่กลาววาสามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว 
 ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตากิจอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง. 
      ดูกรกัสสป แมถาวาสมณพราหมณ ทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง 



 ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอ 
 กรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวย 
 ขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คอื ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด 
 บาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง 
 (คือเดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนาม 
 บาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคง 
 ขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามทีล่าด 
 ไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเยน็ 
 คือ ขวนขวายในการหามน้ําเยน็บาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวาย 
 ในการลงน้ําบาง สามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ จักเปนกิจที่กระทําไดยาก กระทําไดยากดวยด ี
 ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนาจักตองกลาววา สามญัคุณ 
 ทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยากดังนีเ้ลย กค็หบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี 
 จักอาจทําสามญัคุณ และพรหมัญคุณนี้ได ดวยการกลาววา เอาเถอะ เราจักเปนอเจลก 
 ทรงผาปานบาง ทรงผาแกมกนับาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง 
 หนังเสือทั้งเลบ็บาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวย 
 ผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด 
 คือ ประกอบการขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผู 
 กระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยงเหยยีบพ้ืนไมเต็มเทา) 
 บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง 
 สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดยีวบาง เปนผูหมักหมมดวยธลุีบาง 
 เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความ 
 ขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผู 
 อาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ 
 หรือพรหมัญคุณ เปนกิจที่กระทําไดยาก กระทําไดยากดวยด ีเพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณ 
 นอยนี้ และเพราะตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะน้ัน การที่กลาววา สามัญคุณทําไดยาก 
 พรหมัญคุณทําไดยาก ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร 
 ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
 อาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง 
 พราหมณบาง. 
      [๒๖๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนี้เปนปกติในโลก ที่วาสมณะยากที่ใครๆ 
 จะรูได พราหมณยากทีใ่ครๆ จะรูได แมหากวาสมณพราหมณเปนอเจลกผูทอดทิ้งมรรยาท 



 เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาแลวก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน 
 ไมรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจาก 
 หมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณปีระตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา 
 ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษา 
 ของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลงัใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลยีบุรุษ 
 ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึงสุนัขไดรับเลี้ยงดู ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวัน 
 ไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เขารับภิกษา 
 ที่เรือนหลังเดยีว เยยีวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพ 
 ดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว  ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพ 
 ดวยภิกษาในถาดนอยใบเดยีวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง 
 ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี ้
 บาง สมณะหรือพราหมณจักไดเปนผูชือ่วา ยากท่ีใครๆ จักรูได ยากที่ใครๆ จักรูไดดวยด ี
 ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนาจะตองกลาววา สมณะ 
 ยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้เลยก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุด 
 แมนางกุมภทาสี จักอาจรูสามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ไดวา แมสมณพราหมณนี้เปนอเจลก 
 ผูทอดทิ้งมรรยาท เลยีมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมรับภิกษา 
 ที่เขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ 
 ไมรับภิกษาจากหมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณปีระตูนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอม 
 ทอนไมนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา ไมรับภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู 
 ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิง 
 ผูคลอเคลยีบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ซ่ึงสุนัขไดรับการเล้ียงดู ไมรับ 
 ภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเน้ือ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดืม่ยาดอง 
 เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยา 
 อัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอตัภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยา 
 อัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง 
 ๒ วันบาง ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี ้
 บาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูชือ่วา ยากท่ีใครๆ จะรูได ยากที่ใครจะรู 
 ไดดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะน้ัน 
 การที่กลาววา สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว 
 ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึง 
 เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง. 
      ดูกรกัสสป แมหากวา สมณพราหมณเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษา 



 บาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษา 
 บาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง 
 มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมเยียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป 
 สมณะหรือพราหมณจักไดเปนผูชื่อวา ยากทีใ่ครๆ จะรูได ยากที่ใครๆ จะรูไดดวยดี ดวยการ 
 ปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนาจักตองกลาววา สมณะยากที่ใครๆ 
 จะรูได พราหมณยากทีใ่ครๆ จะรูได ดังนี้เลย ก็คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี โดยที่สุดแมนาง 
 กุมภทาสี จักอาจรูไดวา สมณะหรือพราหมณเปนผูมผีักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง 
 มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง 
 มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัย 
 เปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอตัภาพ ดูกรกัสสป 
 ก็เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูได ยากที่ใครๆ จะรูไดดวยดี เพราะ 
 ตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะน้ัน การที่กลาววา 
 สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป 
 ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมคีวามเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
 วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู 
 ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง. 
      ดูกรกัสสป แมหากวา สมณะหรือพราหมณ ทรงผาปานบาง ผาแกมกนับาง ผาหอศพ 
 บาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง 
 ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสตัวบาง 
 ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผม 
 และหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการ 
 กระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา) บาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอน 
 บนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอน 
 ตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ 
 ตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง เปนผูหาม 
 น้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความ 
 ขวนขวายในการลงนํ้าบาง ดูกรกัสสป สมณะหรือพราหมณจักไดเปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูได 
 ยากที่ใครๆ จะรูไดดวยดี ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนา 
 จักตองกลาววา สมณะยากที่ใครๆ จะรูได พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้เลย ก็คฤหบด ี
 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 (คือเดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา) บาง เปนผู 
 นอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดานบาง สําเร็จ 
 การนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยู 
 กลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวาย 
 ในการบริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือ ขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง เปนผูอาบน้ําวนัละ 
 ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณ 
 เปนผูชื่อวา ยากที่ใครๆ จะรูได ยากที่ใครๆ จะรูไดดวยดี เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณ 
 นอยนี้ และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี เพราะฉะน้ัน การที่กลาววา สมณะยากที่ใครๆ จะรูได 
 พราหมณยากที่ใครๆ จะรูได ดังนี้ สมควรแลว ดูกรกัสสป ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต 
 อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุนี้เราเรียกวา 
 สมณะบาง พราหมณบาง. 
                           สีลสัมปทา 
      [๒๗๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกกัสสปไดทูลวา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ ก็สีลสมัปทานั้นเปนไฉน จิตตสัมปทานั้นเปนไฉน ปญญาสัมปทานั้นเปนไฉน? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี 
 ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว 
 เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด 
 ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี 
 บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึงยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธา 
 ในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี 
 บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์โดยสวน 
 เดียวดุจสังขขดั ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร 
 ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวัง 
 ในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 
 สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ 
 ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสนัโดษ. 
                             จุลศีล 



      ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มคีวามกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนสีลสมัปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทาของเธอประการ 
 หน่ึง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนสีลสมัปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน 
 หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนน 
 แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู 
 พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา 
 ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนสลีสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูด 
 อิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
      ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
     ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลน อนัเปนขาศึก 
 แกกุศล. 
     ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่ง 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. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
         เคร่ืองตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและการกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 
 จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกดิแตเมล็ดเปนที่ครบหา 
 แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนสลีสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชน อยางที่สมณพราหมณผู 
 เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย การ 
 เลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจณัฑาล 
 การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก 
 รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
 กองทัพ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนพนนั อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท เชนอยางที ่
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน 
 อันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน 
 หมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา เลน 
 เปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลนธนูนอยๆ 



 เลนเขยีนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชน อยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด 
 ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสัณฐานเปน 
 ชอดอกไม เคร่ืองลาดทีย่ัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน 
 เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม 
 เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงนิ เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
 เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสตัวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม 
 เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปน 
 สีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ 
 สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลกัยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติด 
 กรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทาของ 
 เธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน 
 โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ือง 
 โจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน 
 เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท 
 เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว เร่ือง 
 เบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็ 
 เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 
 จําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยงักลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวา ทาน 
 ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด ขาพเจา 
 ปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน 
 ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอทีท่านเคยช่ําชองมา 
 ผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย 
 มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 



 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา 
 ทานจงไปในทีน่ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา ดังนี้ 
 แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
     ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
 หวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉาน 
 วิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานาย 
 หนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรํา 
 บูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา 
 บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ 
 ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปน 
 หมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปน 
 หมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนสลีสัมปทาของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
 ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
 ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
 ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชา 
 ภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 



 แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึง่. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
 ดาวนักษัตรจักเดินผดิทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต 
 จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนสลีสัมปทา 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้น 
 กระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรง 
 กระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม 
 รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 



 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เปน 
 สีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรกัสสป ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรกัสสป ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว 
 ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข 
 อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีล ดูกรกสัสป นี้แลสีลสัมปทานั้น. 
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร 
      ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ดกูรกัสสป 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือ 
 สํารวมจักขุนทรียที่เมือ่ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส 
 ครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวยโสต... 
 ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจ 
 แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ทีเ่มื่อไมสํารวมแลว 
 จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย 
 ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได 
 เสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวา 
 เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
                          สติสัมปชัญญะ 
      ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ดูกรกัสสป 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว 
 ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว 
 การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ 
 การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรกัสสป ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบ 
 ดวยสติสัมปชัญญะ. 
                            สันโดษ 
      ดูกรกัสสป อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ ดูกรกัสสป ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง 
 ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรกัสสป นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัว 
 เปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 



 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรกัสสป ดวย 
 ประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
                           จิตสัมปทา 
      ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขนัธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะ 
 เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ 
 ที่แจง ลอมฟาง ในการภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทษุราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได 
 ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ 
 อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกจุจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ 
 ในภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวจิิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
      ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
 สําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดินใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงมเีหลือ 
 อยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบการงาน บัดน้ี 
 การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพยที่เปน 
 กําไรของเรายงัมีเหลืออยู สําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส 
 มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค 
 อาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมัยตอมา เขาจะพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารไดและ 
 มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมอีาพาธ ถึงความลําบากเจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารไดและ 
 มีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคน้ัน 
 เปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจํา อยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
 เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน 
 เราถูกจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดไีมมีภัยแลว และเราไมตองเสีย 
 ทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํานัน้ 
 เปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหนตาม 
 ความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเองได ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปน 



 ทาสพ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอืน่ ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจากความเปนทาส 
 นั้นแลว พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่นเปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึง 
 ไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความเปนไทแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติพึงเดินทางไกลกันดาร หาอาหาร 
 ไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบานอันเกษม 
 ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดิน 
 ทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น บรรลุถึง 
 หมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส 
 มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรกัสสป ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ทีย่ังละไมไดในตน เหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
      เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ที่ละไดแลวในตน  ยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย 
 แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและ 
 สุขเกิดแตวิเวกอยู นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา. 
      ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
 ธรรมเอกผุดขึน้  เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา. 
      ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา 
 มีสติอยูเปนสขุ นี้เปนจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา. 
      ดูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เปนจิตตสัมปทา 
 ของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา. 
                          ปญญาสัมปทา 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือญาณทัสสะ เธอยอมรูชัด 
 อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย 
 ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจดักระจายเปนธรรมดา 
 และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการ 
 หน่ึง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 



      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ 
 คือ นิรมิตกายอื่นจากกายน้ีมรูีปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุ 
 อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏ 
 ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลง 
 ในแผนดินเหมอืนในนํ้าก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิมีอานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แล 
 ปญญาสัมปทา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมได 
 ยินเสียง ๒ ชนดิ คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ 
 ลวงโสตของมนุษย นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึง่ ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนด 
 รูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จติมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจาก 
 โทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู 
 ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิต 
 ไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิต 
 อื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รู 
 วาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน นี้เปน 
 ปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติ 
 บาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัป 
 เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุ 



 เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
 อันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ นีเ้ปนปญญาสัมปทาของเธอประการ 
 หน่ึง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตว 
 ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม 
 กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา 
 ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสมัมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ นีเ้ปนปญญาสัมปทาของ 
 เธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธบิริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด 
 ตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ 
 นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้จิตยอมหลุดพน 
 แมจากกามาสวะ แมจากภาวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จติหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพน 
 แลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความ 
 เปนอยางนี้มิไดมี นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปญญาสัมปทา. 
      ดูกรกัสสป สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปญญาสัมปทา ขออื่นที่ยิ่งกวาหรือประณีตยิ่งกวา 
 สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปญญาสัมปทานี้ไมมีเลย. 
      [๒๗๑] ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวศีล สมณพราหมณพวกน้ัน 
 สรรเสริญคุณแหงศีลโดยอเนกปริยาย ศีลอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เรายังไมเห็น 
 บุคคลผูทัดเทยีมเราในศีลอันประเสริฐอยางยอดน้ัน ผูทีย่ิ่งกวาจะมีที่ไหน ทีจ่ริงเราผูเดยีวเปนผูยิ่ง 
 ในศีลอันประเสริฐอยางยอดนั้น คือ อธิศีล. 
      ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวตบะอันกีดกันกเิลส สมณพราหมณ 
 พวกน้ันสรรเสริญคุณแหงตบะอันกีดกนักิเลส โดยอเนกปริยาย ตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐ 
 อยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็นบุคคลผูทัดเทียมเราในตบะอันกีดกนักิเลสอันประเสริฐอยาง 



 ยอดนั้น ผูทีย่ิ่งกวาจะมีที่ไหน ที่จริงเราผูเดยีวเปนผูยิ่งในตบะอันกีดกันกเิลสอันประเสริฐ 
 อยางยอดน้ัน คือ อธิจิต. 
      ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวปญญา สมณพราหมณพวกน้ัน 
 สรรเสริญคุณแหงปญญาโดยอเนกปริยาย ปญญาอันประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็น 
 บุคคลผูทัดเทยีมเรา ในปญญาอันประเสริฐอยางยอดน้ัน ผูที่ยิง่กวาจะมีที่ไหน ที่จริงเราผูเดยีว 
 เปนผูยิ่งในปญญาอันประเสริฐอยางยอดน้ัน คือ อธิปญญา. 
      ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาววิมุติ สมณพราหมณพวกนั้น 
 สรรเสริญคุณแหงวิมุติโดยอเนกปริยาย วิมุติอนัประเสริฐอยางยอดมีประมาณเทาไร เราไมเห็น 
 บุคคลผูทัดเทยีมเราในวิมุติอันประเสริฐอยางยอดน้ัน ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน ที่จริงเราผูเดยีว 
 เปนผูยิ่งในวิมติุอันประเสริฐอยางยอดน้ัน คือ อธิวิมุติ. 
                            สีหนาท 
      [๒๗๒] ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานที่จะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดยีรถีย 
 จะพึงกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมบันลือสีหนาท แตบันลือในเรือนวาง ไมใชในบริษัท 
 ทานพึงบอกปริพาชกพวกนั้นวา ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท 
 และบันลือในบริษัท มิใชบันลือในเรือนวาง ทานพึงบอกอยางนี้. 
      ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานที่จะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงกลาวอยางนี้วา 
 พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือในบริษัท แตมิใชบันลืออยางองอาจ ทานพึงบอก 
 ปริพาชกพวกนั้นวา ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือ 
 ในบริษัท ทั้งบันลืออยางองอาจ ทานพึงบอกอยางนี้. 
      ดูกรกัสสป ก็ขอนี้เปนฐานที่จะมีได คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียจะพึงกลาวอยางนี้วา 
 พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และบันลือในบริษัท ทั้งบันลืออยางองอาจ แตเทวดาและมนษุย 
 มิไดถามปญหาเธอ ถึงถาม เธอก็พยากรณไมได ถึงจะพยากรณได ก็ยังจิตของเขาใหยินดดีวยการ 
 พยากรณปญหาไมได ถึงใหยินดีได เขาก็ไมสําคัญจะฟง ถึงฟง ก็ไมเลื่อมใส ถึงเลื่อมใส 
 ก็ไมทําอาการของผูเลื่อมใส ถึงทํา ก็ไมปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น ถึงปฏิบัติ ก็ไมชื่นชม 
 ทานพึงบอกพวกเขาวา พวกทานอยาไดกลาวอยางนี้ พระสมณโคดมบันลอืสีหนาท และบันลือ 
 ในบริษัท ทั้งบันลืออยางองอาจ เทวดาและมนุษยยอมถามปญหาพระองค พระองคถูกถามปญหา 
 แลวยอมพยากรณแกเทวดาและมนุษยเหลานัน้ได ยังจิตของเทวดาและมนษุยเหลานั้นใหยินด ี
 ดวยการพยากรณปญหา เทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมสําคัญปญหาพยากรณวา อันตนๆ ควรฟง 
 คร้ันฟงแลว ยอมเลื่อมใส คร้ันเลื่อมใสแลว ยอมทําอาการของผูเลือ่มใส ยอมปฏิบัติ เพ่ือ 
 ความเปนอยางนั้น และปฏิบัติแลว ยอมชื่นชม ดูกรกัสสป ทานพึงบอกอยางนี้. 
      ดูกรกัสสป คร้ังหนึ่งเราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห เพ่ือนพรหมจรรยของทาน 
 คนหนึ่งในกรุงราชคฤหนั้น ชื่อวานิโครธปริพาชก ไดถามปญหาในตบะอันกีดกันกิเลสอยางยิ่ง 
 เราถูกถามแลว ไดพยากรณแกเขา เมื่อเราพยากรณแลวเขาปลืม้ใจเหลือเกิน. 



      [๒๗๓] อเจลกัสสปทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเลา ฟงธรรมของพระองคแลว 
 จะไมปลื้มใจอยางเหลือเกิน แมขาพระองคฟงธรรมของพระองคแลวกย็ังปลื้มใจเหลือเกิน ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก เปรียบเหมือนหงายของทีค่วํ่า เปดของทีป่ด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป 
 ในที่มืดดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย 
 อเนกปริยาย ฉนันั้นเหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค 
 พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสาํนัก 
 ของพระองค. 
                          ติตถิยปริวาส 
      [๒๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอญัญเดียรถีย หวังบรรพชา 
 หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาสสี่เดือน ตอลวงส่ีเดือน ภิกษุทั้งหลาย 
 เต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคล 
 ในขอนี้. 
       อเจลกกัสสปทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูที่เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา 
 หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาสสี่เดือน ตอลวงส่ีเดือน ภิกษุทั้งหลาย 
 เต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสสี่ป 
 ตอลวงส่ีป ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ อเจลกกสัสป 
 ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคแลว. คร้ันทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน 
 เปนผูๆ เดียวหลีกออกแลว ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมนานนัก ก็ทําให 
 แจงซ่ึงที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ซ่ึงกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต 
 โดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ก็ทานกสัสป 
 ไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนี้แล. 
                      จบมหาสีหนาทสูตร ที่ ๘. 
                       --------------- 
                        ๙. โปฏฐปาทสูตร 
                          ---------- 
                      เร่ืองปริพาชกโปฏฐปาทะ 
      [๒๗๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
 *เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชก พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ 
 ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศัยอยูในมัลลิการาม ซ่ึง (เมื่อแรก) มีศาลาหลังเดียวเรียงรายดวยตนมะพลับ 
 อันเปนสถานที่โตลัทธิ. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร 



 เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. พระองคทรงดําริวา เราจะเที่ยวบิณฑบาตไปในกรุง 
 สาวัตถีก็ยังเชานัก ถากระไร เราควรจะเขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชกยังมัลลกิาราม ซ่ึง (เมื่อแรก) 
 มีศาลาหลังเดียวเรียงรายดวยตนมะพลับ อันเปนสถานที่โตลัทธิ จึงเสด็จไป ณ ที่นั้น. 
                          ติรัจฉานกถา 
      [๒๗๖] สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชกน่ังอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ กําลังสนทนา 
 ติรัจฉานกถาตางเร่ืองดวยเสียงดังลั่นอึกทกึ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย 
 เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม 
 เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี 
 เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนทีล่วงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด 
 เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ พอโปฏฐปาทปริพาชก 
 ไดเห็นพระผูมพีระภาคเสด็จมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนวา ขอทานทั้งหลายเบาๆ เสียงหนอย 
 อยาสงเสียงอึงนัก พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองคทานโปรดเสียงเบา และกลาวสรรเสริญ 
 คุณของเสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษัทมีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะเสดจ็เขามา 
 ก็ได เมื่อโปฏฐปาทปริพาชกกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่ง. 
      [๒๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชก ถึงที่อยูแลว. เธอจึง 
 กราบทูลเชื้อเชญิพระผูมีพระภาควา ขอเชิญเสด็จพระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นานๆ 
 พระองคจึงจะมีโอกาสเสด็จมาที่นี้ ขอเชิญประทับน่ัง นี้อาสนะเขาแตงต้ังไวแลว. พระผูมีพระภาค 
 ประทับน่ังบนอาสนะซ่ึงเขาแตงต้ังไว. ฝายโปฏฐปาทปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่ง ณ ที่ 
 อันสมควรขางหนึ่ง พระผูมีพระภาครับส่ังถามเธอวา ดูกรโปฏฐปาทะ บัดน้ีอันพวกทานนั่งสนทนา 
 กันดวยเร่ืองอะไรหนอ และเร่ืองอะไรเลาที่พวกทานสนทนาคางอยู? 
                       วาดวยอภิสัญญานิโรธ 
      [๒๗๘] เมื่อพระผูมีพระภาครับส่ังอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ เร่ืองที่พวกขาพระองคสนทนากันบัดน้ีนั้นงดไวกอน เร่ืองเชนนี้พระผูมีพระภาค 
 จะทรงสดับตอภายหลังก็ได ไมยากนัก ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ พวกสมณพราหมณ 
 ผูมีลัทธิแตกตางกัน ประชุมกนัในโกตุหลศาลา ไดสนทนากนัในอภิสัญญานิโรธวา ทานทัง้หลาย 
 อภิสัญญานิโรธเปนไฉน? ในสมณพราหมณเหลานั้นบางพวกกลาวอยางนีว้า สัญญาของบุรุษ 
 ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เกิดขึ้นเอง ดับไปเอง สมัยใดสัญญาเกิดขึ้น สมัยนั้นสตัวก็ชื่อวามีสัญญา 
 สมัยใดสัญญาดับไป สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวาไมมีสัญญา พวกหน่ึงบัญญัติอภิสัญญานิโรธไว 
 ดวยประการฉะนี้. 
      อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอนี้จักเปนเชนนั้นหามิได เพราะวาสัญญาเปน 
 อัตตาของบุรุษ และอัตตาน้ันเขามาก็มี ไปปราศก็มี สมัยใดอตัตาเขามา สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวา 
 มีสัญญา สมัยใดอัตตาไปปราศ สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธ 
 ดวยประการฉะนี้. 



      อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอนี้จักเปนเชนนั้นก็หามิได เพราะวา 
 สมณพราหมณที่มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก มีอยู ทานเหลาน้ันบันดาลใหมีก็ได บันดาลใหพราก 
 ก็ได ซ่ึงสัญญาของบุรุษน้ี สมัยใดบันดาลใหมี สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวามีสัญญา สมัยใดบันดาล 
 ใหพราก สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธไว ดวยประการฉะนี้. 
      อีกพวกหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอนี้จักเปนเชนนั้นก็หามิได เพราะวา 
 เทวดาที่มฤีทธิม์าก มีอานุภาพมาก มีอยู เทวดาเหลานั้นบันดาลใหมีก็ได บันดาลใหพรากก็ได 
 ซ่ึงสัญญาของบุรุษน้ี สมัยใดบันดาลใหมี สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวามีสัญญา สมัยใด บันดาลใหพราก 
 สมัยนั้นสัตวก็ชื่อวาไมมีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธ ดวยประการฉะนี้. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีสติปรารภเฉพาะพระผูมีพระภาคเกดิขึ้นวา ทานผูฉลาด 
 ในธรรมเหลานี้เปนอยางดีนัน้ ตองเปนพระผูมีพระภาคแนแท ตองเปนพระองคพระสุคตแนแท 
 พระองคทรงฉลาด ทรงรูช่ําชองในอภิสัญญานิโรธ ขาแตพระองคผูเจริญ อภิสัญญานิโรธ 
 เปนไฉน? 
      [๒๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรโปฏฐปาทะ ในสมณพราหมณเหลานั้น 
 พวกท่ีกลาวอยางนี้วา สัญญาของบุรุษ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เกดิขึ้นเองดับไปเอง ความเห็น 
 ของสมณพราหมณพวกน้ันผิดแตตนทีเดียว. เพราะเหตุไร เพราะสัญญาของบุรุษมีเหตุ มีปจจัย 
 เกิดขึ้นก็มี ดับไปก็มี สัญญาอยางหนึ่ง ยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาก็มี สัญญาอยางหนึ่งยอม 
 ดับไปเพราะการศึกษาก็มี ก็ขอที่จะพึงศึกษาเปนไฉน ดูกรโปฏฐปาทะ พระตถาคตเสด็จอุบัติ 
 ในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลวทรง 
 รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผีูอืน่ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
 เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชดัดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
 พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง 
 งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 
 คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว 
 ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทาง 
 มาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ 
 ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทาํไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด 
 นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ 
 ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อ 
 บวชแลวสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ 
 เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล 
 มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลายประกอบดวยสติสัมปชัญญะ 
 เปนผูสันโดษ. 



                             จุลศีล 
      ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนน 
 แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน 
 ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา 
 ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      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 
 กุศล. 
     ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรง ประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 



     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจาการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 
 จําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยงัประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย การ 
 เลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจณัฑาล 
 การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก 
 รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
 กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชนอยาง 
 ที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน 
 อันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เลน 
 หมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา เลน 
 เปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน 



 ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลยีนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณผู 
 เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายที่มีสีหะและ 
 เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงิน 
 แกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟา ๑๖ คน เคร่ืองลาด 
 หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันม ี
 ขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดทีําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ 
 สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลกัยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร 
 ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้เ็ปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน 
 โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ือง 
 โจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ือง 
 ที่นอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
 เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับ 
 ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่ม ดวยประการนัน้ๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 
 จําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยงักลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวาทาน 
 ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด 
 ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว 
 กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยชํ่าชอง 
 มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
 เสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี 
 และกุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี ้
 ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
     ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
 หวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทํา 
 พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดลูักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก เปน 
 หมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง 
 เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอาย ุ
 เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทาย 
 ลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย 
 ลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทาย 
 ลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลกัษณะเห้ีย ทาย 
 ลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชยั พระราชา 
 ภายนอกจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ก็ 



 เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว 
 นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมอีุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร ดวงอาทติย และดาวนักษัตรจักกระจาง 
 จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมผีลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี ้
 มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ 
 ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง 
 จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมผีลเปนอยางนี้ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญ หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชน อยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง 
 รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก 
 เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต 
 พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 



 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง 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 ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว 
 ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข 
 อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผู 
 ถึงพรอมดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร 
      ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ 
 เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขนุทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุ 
 ฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
 รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย 
 ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา 
 รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ 
 เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาว 
 มาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
                          สติสัมปชัญญะ 
      ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย 
 ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร 
 ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัว 
 ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ดวยประการ 
 ดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวา เปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
                            สันโดษ 
      ดูกรโปฏฐปาทะ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ? 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย 
 ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดูกรโปฏฐปาทะ 
 นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 



 เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง 
 ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรโปฏฐปาทะ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผู 
 สันโดษ. 
      ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสงัวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะ 
 เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ 
 ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทษุรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือพยาบาทได 
 ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอทุธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ 
 ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ไดละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
                          อุปมานิวรณ ๕ 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
 สําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงม ี
 เหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบการงาน 
 บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพย 
 ที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส 
 มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบากเจ็บหนัก บริโภค 
 อาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได และม ี
 กําลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได 
 และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มคีวามไมมีโรค 
 นั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพน 
 จากเรือนจํานัน้โดยสวัสดไีมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา 
 เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดไีมมีภัยแลว และเรา 
 ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีการพนจาก 
 เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหน 
 ตามความพอใจไมได สมยัตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น 



 เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส 
 พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจากความเปนทาสน้ันแลว 
 พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงไดความ 
 ปราโมทยถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ัน เปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติจะพึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
 เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น บรรลุ 
 ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส 
 มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือน 
 หน้ี เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เปนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
                      เหตุเกิดและเหตุดับสัญญา 
      เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ที่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย 
 แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวกอยู สัญญาเก่ียวดวยกามทีม่ีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอยีด 
 มีปติและสุขเกดิแตวิเวก ยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสจัจสัญญาอันละเอยีด มีปติและ 
 สุขเกิดแตวิเวกในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้น เพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง 
 ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง. 
      [๒๘๐] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมเอกผดุขึน้ เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตสมาธิอยู. สัจจสัญญาอันละเอยีด มีปติและสุขเกิดแตวเิวกมีในกอนของเธอยอมดับ 
 สัจจสัญญาอันละเอยีด มีปติและสุขเกิดแตสมาธิยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญา 
 อันละเอยีด มปีติและสุขเกิดแตสมาธิในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกดิขึ้นเพราะการศึกษา 
 สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษา 
 อยางหนึ่ง. 
      [๒๘๑] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหน่ึง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย 
 นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ปนผูม ี
 อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข สัจจสญัญาอันละเอยีด มีปติและสุขเกิดแตสมาธิในกอนของเธอ 
 ยอมดับไป สัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยสุขเกดิแตอุเบกขายอมมีในสมัยนั้น เธอชื่อวา 



 เปนผูมีสัจจสญัญาอันละเอยีด ประกอบดวยสุขเกิดแตอเุบกขาในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่ง 
 ยอมเกดิขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ 
 แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง. 
      [๒๘๒] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
 สัจจสัญญาอันละเอยีด ประกอบดวยสุขเกดิแตอุเบกขามีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญา 
 อันละเอยีด ประกอบดวยอทุกขมสุขยอมมีในสมัยนั้น เธอชื่อวาเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอยีด 
 ประกอบดวยอทุกขมสุข ในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกดิขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง 
 ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง. 
      [๒๘๓] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหน่ึง ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌานซ่ึงมีอารมณวา 
 อากาศไมมีที่สดุ เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซ่ึงสัญญาตางๆ 
 โดยประการทัง้ปวงอยู รูปสัญญามีในกอนของเธอยอมดบัสัจจสัญญาอันละเอยีด ประกอบดวย 
 อากาสานัญจายตนฌานยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสจัจสัญญาอันละเอยีด ประกอบดวย 
 อากาสานัญจายตนฌานในสมยันั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกดิขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่ง 
 ยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง. 
      [๒๘๔] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกขอหน่ึง ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ 
 ทั้งปวง ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานซ่ึงมีอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุดดังนี้อยู สัจจสญัญา 
 อันละเอยีด ประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌานมีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสัญญาอันละเอยีด 
 ประกอบดวยวญิญาณัญจายตนฌานยอมมีในสมัยนั้น เธอยอมเปนผูมีสจัจสญัญาอันละเอยีด 
 ประกอบดวยวญิญาณัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกดิขึ้นเพราะการศึกษา 
 สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะการศึกษา ดวยประการอยางนี้ แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษา 
 อยางหนึ่ง. 
      [๒๘๕] ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ไดบรรลุ 
 อากิญจัญญายตนฌานซ่ึงมีอารมณวา ไมมีอะไร สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบดวยวิญญาณัญจาย- 
 *ตนฌานที่มีในกอนของเธอยอมดับ สัจจสญัญาอันละเอยีดประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน 
 ยอมมีในสมยันั้น เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน 
 ในสมัยนั้น สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไปเพราะ 
 การศึกษา ดวยประการอยางนี ้แมนี้ก็เปนขอที่จะพึงศึกษาอยางหนึ่ง. 
                       การเขาอภิสัญญานิโรธ 
      [๒๘๖] ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมิสกสญัญา เธอพนแลวจากปฐมฌาน 
 จากทุติยฌานนั้นๆ แลว ยอมไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลําดับ เมือ่เธอต้ังอยูใน 
 อากิญจัญญายตนฌานแลว ยอมมีความปริวติกอยางนี้วา เมือ่เราคิดอยูก็ยังชั่ว เมื่อเราไมคดิอยู 
 จึงจะดี แตถาเรายัง ขืนคิดขืนคํานึง สัญญาของเราเหลานี้พึงดับ สัญญาอยางหยาบเหลาอื่น 



 พึงเกิดขึ้น ถากระไร เราไมพึงคิด ไมพึงคํานึง. คร้ันเธอปริวิตกอยางนี้แลว เธอก็ไมคิด ไมคํานึง 
 เมื่อเธอไมคิด ไมคํานึง สัญญาเหลานั้นก็ดับไป สัญญาที่หยาบเหลาอื่นก็ไมเกิดขึ้น เธอก็ได 
 บรรลุนิโรธ. ดูกรโปฏฐปาทะ การเขาอภิสัญญานิโรธแหงภิกษุผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับ ยอมม ี
 ดวยประการอยางนี้แล. 
      พ. ดูกรโปฏฐปาทะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเขาอภิสัญญานิโรธแหงภิกษุ 
 ผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับเชนนี้ กอนแตนี้เธอเคยไดยินบางหรือ? 
      ป. หามิได พระเจาขา ขาพระองคเพ่ิงรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
 อยางนี้แล. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะเหตุที่ภิกษุเปนผูมีสกสัญญา พนจากปฐมฌานเปนตนนั้นแลว 
 ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลําดับ เธอยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา เมื่อเรายังคดิอยูก็ยังชั่ว 
 เมื่อเราไมคดิอยูจึงจะดี ถาเรายังขืนคิด ขืนคาํนึง สัญญาของเราเหลานี้พึงดับไป และสัญญา 
 ที่หยาบเหลาอื่นพึงเกิดขึ้น ถากระไร เราไมพึงคิด ไมพึงคํานึง คร้ันเธอปริวิตกอยางนี้แลว 
 เธอก็ไมคดิ ไมคํานึง เมื่อเธอไมคิด ไมคํานึง สัญญาเหลานั้นก็ดับไป และสัญญาที่หยาบเหลาอื่น 
 ก็ไมเกิดขึ้น เธอก็ไดบรรลุนิโรธ การเขาอภิสญัญานิโรธแหงภิกษุผูมีสัมปชญัญะโดยลําดับ 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้แล. 
      [๒๘๗] อยางนี้แหละ โปฏฐปาทะ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนะไวอยางเดียวหรือหลาย 
 อยาง. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอยางเดียวก็มี หลายอยางก็มี. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระองคจึงทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานไวอยางเดียวก็มี 
 หลายอยางก็มี. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ พระโยคียอมบรรลุนิโรธดวยประการใดๆ เราก็บัญญัติอากิญจัญญายตน- 
 *ฌานดวยประการนั้นๆ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอยางเดยีวบาง หลายอยางบาง ดวย 
 ประการอยางนี้แล. 
      [๒๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง หรือวาญาณเกินกอน 
 สัญญาเกิดทีหลัง หรือทั้งสัญญาและญาณเกิดไมกอนไมหลงักัน. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ สัญญาแลเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดขึ้นญาณจึงเกิดขึ้น 
 เธอยอมรูอยางนี้วา ญาณเกิดขึน้แกเราเพราะสญัญาน้ีเปนปจจัย ดูกรโปฏฐปาทะ เธอพึงทราบ 
 ความขอนี้โดยบรรยายนี้วา สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดขึ้น ฌาณจึง 
 เกิดขึ้น. 
                       วาดวยสัญญาและอัตตา 
      [๒๘๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือสัญญาอยางหนึ่ง 
 อัตตาอยางหนึ่ง? 



      ดูกรโปฏฐปาทะ ทานตองการอัตตาเชนไร. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาอยางหยาบๆ ที่มีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ 
 บริโภคกวลิงการาหาร 
      ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของทานหยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภค 
 กวลิงการาหาร เมื่อเปนเชนนัน้ สัญญาของทานจักเปนอยางหน่ึง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง 
 ดูกรโปฏฐปาทะ ทานพึงทราบความขอนี้แมโดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตา 
 จักเปนอยางหนึ่ง อัตตาที่หยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหารนี้ ยกไว 
 เมื่อเปนเชนนัน้ สัญญาของบุรุษน้ีเกิดขึ้นอยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ทานพึง 
 ทราบความขอนี้โดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหน่ึง. 
      [๒๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาที่สําเร็จดวยใจ มอีวัยวะนอยใหญ 
 ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของทานก็จักสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรีย 
 ไมบกพรอง. เมื่อเปนเชนนี้ ทานจักมีสัญญาอยางหนึ่ง มีอัตตาอยางหนึ่ง ทานพึงทราบความขอนี ้
 โดยบรรยายนีว้า สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหน่ึง อัตตาสําเร็จดวยใจ มีอวยัวะ 
 นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรองนี้ ยกไว เมือ่เปนเชนนั้น สัญญาของบุรุษน้ีเกิดขึ้น 
 อยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง. ทานพึงทราบความขอนี้โดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหน่ึง 
 อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. 
      [๒๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตองการอัตตาที่ไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ก็อัตตาของทานจักไมมรูีป สําเร็จดวยสัญญา. เมื่อเปนเชนนั้น สัญญา 
 ของทานจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหน่ึง. ทานพึงทราบความขอนี้แมโดยบรรยายนี้วา 
 สัญญาจักเปนอยางหนึ่ง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาที่ไมมีรูป สําเร็จดวย 
 สัญญาน้ี ยกไว แตวาสัญญาของบุรุษน้ี เกิดขึ้นอยางหนึ่ง ดับไปอยางหนึ่ง ทานพึงทราบความ 
 ขอนี้แมโดยบรรยายนี้วา สัญญาจักเปนอยางหน่ึง อัตตาจักเปนอยางหนึ่ง. 
      [๒๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอาจทราบความขอน้ีไดหรือวา สัญญาเปน 
 อัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ทานมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ 
 ไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหนึ่ง มีลัทธิอาจารยอยางหน่ึง ยากที่จะรูความขอนั้นไดวา 
 สัญญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหน่ึง อัตตาอยางหนึ่ง. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง 
 มีความชอบใจไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหนึ่ง มีลัทธิอาจารยอยางหน่ึง ยากที่จะรูความ 
 ขอนั้นไดวา สญัญาเปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาอยางหนึ่ง อัตตาอยางหนึ่ง ก็คําวาโลกเที่ยง 
 นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลากระนั้นหรือ. 
                          อัพยากตปญหา 



      ดูกรโปฏฐปาทะ แมคําวาโลกเทีย่ง นี้เทานัน้เปนความจริง สิ่งอื่นเปลา เราไมพยากรณ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คําวาโลกไมเที่ยง นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลากระนั้น 
 หรือ. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แมคําวาโลกไมเที่ยง นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลา เราไมพยากรณ. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คําวาโลกมีที่สดุ ... โลกไมมีที่สดุ ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ... 
 ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมม ี
 อยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมอียูก็มี ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช 
 ไมมีอยูกม็ิใช นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลากระนั้นหรือ. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แมขอนีเ้ราไมพยากรณ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู กม็ิใช ไมมีอยู 
 ก็มิใช นี้เทานั้นเปนความจริง สิ่งอื่นเปลา. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉนพระองคจงึไมทรงพยากรณความขอนั้น. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะขอนั้นไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบดวยธรรม ไมเปน 
 เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพ่ือความหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ 
 เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพยากรณ. 
      [๒๙๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงพยากรณอยางไร. 
       ดูกรโปฏฐปาทะ เราพยากรณวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ- 
 *คามินีปฏิปทา. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไฉนพระองคจงึทรงพยากรณดังนั้น. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะขอนั้นประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม เปนเบ้ืองตน 
 แหงพรหมจรรย เปนไปเพ่ือความหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 
 เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพยากรณดังน้ัน. 
      ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี ้
 บัดน้ี ขอพระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. 
      [๒๙๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน ปริพาชกเหลานั้นไดพากันรุมตอวา 
 โปฏฐปาทปริพาชก ดวยถอยคําตัดพอตางๆ วา อยางนี้ทีเดียว ทานโปฏฐปาทะ พระสมณโคดม 
 ตรัสคําใด ทานพลอยอนุโมทนาคํานั้นทุกคําวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้ 
 ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ฝายพวกเรามิไดเขาใจอรรถที่พระสมณโคดมทรงแสดงแลว 
 โดยสวนเดียว แตสักนอยหนึ่งวา โลกเทีย่งหรือโลกไมเทีย่ง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สดุ 
 ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู 
 หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมอียูก็มี หรือสัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช. 
      [๒๙๕] เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดบอกปริพาชก 



 เหลานั้นวา ทานทั้งหลาย แมขาพเจาเองกม็ิไดเขาใจธรรมทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดย 
 สวนเดียว แตสักอยางหนึ่งวา โลกเทีย่งหรือโลกไมเทีย่ง โลกมทีี่สุดหรือโลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตว 
 เบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู สตัวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็ม ีไมมีอยูกม็ี หรือสัตวเบ้ืองหนา 
 แตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูกม็ิใช แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปน 
 ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ก็เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรม 
 นิยาม ไฉนเลาวิญูชนเชนเราจะไมอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปนสุภาษิต 
                 จิตตหัตถิสารีบุตรและโปฏฐปทปริพาชก 
      [๒๙๖] คร้ันลวงไปได ๒-๓ วัน จิตตหัตถิสารีบุตรกับโปฏฐปาทปริพาชก พากัน 
 เขาเฝาพระผูมพีระภาคถึงที่ประทับ คร้ันแลวจิตตหัตถิสารีบุตรถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวน่ัง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฝายโปฏฐปาทปริพาชกไดปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ในคราวน้ันเมื่อพระองคเสด็จหลีกไปไมนาน พวกปริพาชกไดพากันรุมตอวาขาพระองคดวยถอยคํา 
 ตัดพอตางๆ วา อยางนี้ทีเดียวทานโปฏฐปาทะ พระสมณโคดมตรัสคําใด ทานพลอยอนุโมทนา 
 คํานั้นทุกคําวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นตองเปนเชนนี้ ขาแตพระสุคต ขอนั้นตองเปนเชนนี ้
 ฝายพวกเรามิไดเขาใจธรรมทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดียว แตสักนอยหนึ่งวา 
 โลกเทีย่งหรือโลกไมเที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด ชีพอนันั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู 
 สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมอียู 
 ก็มิใช เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดบอกปริพาชกเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย 
 แมขาพเจาเองก็มิไดเขาใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดียว แตสักนอยหนึ่งวา 
 โลกเทีย่งหรือโลกไมเที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด ชีพอนันั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีพ 
 อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป 
 ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มี ไมมอียูก็มี หรือสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช 
 ไมมีอยูกม็ิใช แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรมนิยาม 
 ก็เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแทแนนอน เปนธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ไฉนเลาวญิูชน 
 เชนเราไมพึงอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเปนสุภาษิต. 
      [๒๙๗] พระผูมีพระภาคจงึมีพระดํารัสวา ดูกรโปฏฐปาทะ ปริพาชกเหลานี้ทั้งหมด 
 ลวนเปนคนบอดหาจักษุมิได ทานคนเดยีวเทานั้นเปนคนมีจกัษุในชุมนุมชนน้ัน ดูกรโปฏฐปาทะ 
 ธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลวก็มี ที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดง 
 แลว บัญญัติแลวก็มี ก็ธรรมทีไ่มเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว เปนไฉน 
 ไดแกโลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนา 



 แตตายไป มีอยูก็มี ไมมอียูกม็ ีสัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็มิใช ไมมีอยูกม็ิใช ดูกรโปฏฐปาทะ 
 ธรรมที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้ เหตุไรธรรมที่ไมเปนไปโดย 
 สวนเดียว เราจงึแสดงแลว บัญญัติแลว เพราะธรรมเหลานั้นไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบ 
 ดวยธรรม ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพ่ือความหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด 
 เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน เพราะฉะน้ัน 
 ธรรมที่ไมเปนไปโดยสวนเดียว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลวดังนี้ (คือบัญญัติวาเปนอัพยากตธรรม 
 ธรรมที่ไมควรพยากรณ). 
                          เอกังสิธรรม 
      [๒๙๘] ดูกรโปฏฐปาทะ ก็ธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว 
 เปนไฉน ไดแก นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรโปฏฐปาทะ 
 ธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว เราแสดงแลว บัญญัติแลว ดังนี้ เหตุไฉนธรรมที่เปนไปโดยสวนเดียว 
 เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนั้น เพราะวาธรรมเหลานี้ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวย 
 ธรรม เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพ่ือความหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือ 
 ความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน เพราะฉะน้ัน ธรรมที่ 
 เปนไปโดยสวนเดียว เราจึงแสดงแลว บัญญัติแลว ดังนี้. 
      [๒๙๙] ดูกรโปฏฐปาทะ มีสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนา 
 แตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกน้ันแลว 
 กลาวอยางนี้วา ไดยินวาทานมวีาทะอยางนี้ มทีิฏฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตตายไป อัตตามีสุข 
 โดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู จริงหรือ. 
      ถาสมณพราหมณพวกน้ันถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา 
 เออก็ ทานยังรูเห็นโลกมีสุขโดยสวนเดยีวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหา 
 มิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดียว ชั่ววันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือ 
 กึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทาน 
 ยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถาม 
 อยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังไดยินเสยีงพวกเทวดาผูเขา 
 ถึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีว ผูกาํลังพูดกันวา ทานผูนิรทุกข ทานปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงแลว เพ่ือ 
 ทําใหแจงซ่ึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติอยางนี้ จึงเขาถึงโลกที่มีสขุโดย 
 สวนเดียวแลวดังนี้บางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสาํคัญความขอนัน้เปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของ 
 สมณพราหมณเหลานั้น ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความ 
 เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย. 
                     วาดวยทิฏฐิของสมณพราหมณ 



      [๓๐๐] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงกลาวอยางนี้วา ขาพเจาปรารถนา 
 รักใครนางชนปทกัลยาณีในชนบทน้ี ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปท- 
 *กัลยาณทีี่พอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักเขาแลวหรือวา เปนนางกษัตริยหรือนางพราหมณี 
 นางแพศยหรือนางศูทร เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงกลาว 
 กะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปทกัลยาณทีี่พอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักเขาแลวหรือวา 
 มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สูงตํ่า หรือสันทัด ดําคล้ํา หรือสีทอง อยูในบาน นิคม หรือ 
 นครโนน เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายก็จะพึงกลาวกะเขาวา 
 ดูกรบุรุษผูเจริญ พอปรารถนารักใครหญิงที่พอไมรูจักไมเคยเห็นหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว 
 เขาก็จะตอบวา อยางนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น 
 ถอยคําของบุรุษน้ัน ยอมถึงความเปนคําไมมปีาฏิหาริย มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษน้ันยอมถึงความเปนคําไมม ี
 ปาฏิหาริย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แมสมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้ มทีฏิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตตายไป 
 อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู กฉ็นันั้นเหมือนกนั เราเขาไปหาสมณพราหมณ 
 พวกน้ันแลวกลาวอยางนี้วา ไดยินวา ทานมีวาทะอยางนี้ มีทฏิฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนาแตตายไป 
 อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยูจริงหรือ ถาสมณพราหมณพวกน้ันถูกเราถามอยางนี้ 
 แลวปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ทานยังรูเห็นโลกมีสุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อ 
 เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวาหามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดย 
 สวนเดียว ชั่ววันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือกึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อถูกเขาถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา 
 หามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุข 
 โดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา 
 เออ ก็ทานยังไดยินเสยีงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวนเดียว ผูกําลังพูดกันวา ทานผูนิรทุกข 
 ทานปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแลว เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกที่มีสขุโดยสวนเดียว แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติ 
 อยางนี้ จึงเขาถึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวแลว ดังนี้บางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะ 
 ตอบวา หามิได ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิต 
 ของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความ 
 เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย. 
      [๓๐๑] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงทําพะองท่ีหนทางส่ีแพรงเพ่ือขึ้น 
 ปราสาท ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ดกูรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองเพ่ือขึ้นปราสาท ทาน 
 รูจักปราสาทนั้นแลวหรือวา อยูทางทิศตะวันออกหรือทิศใต ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ ตัว 
 ปราสาทสูงหรือตํ่าหรือพอปานกลาง เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได ชน 
 ทั้งหลายก็จะกลาวกะเขาวา ดกูรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองขึ้นปราสาททานไมรูจักไมเคยเห็น 



 นั้นหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาก็จะตอบวาเออ ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญ 
 ความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษน้ันยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย 
 มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษน้ัน ยอมถึงความเปนคํา 
 ไมมีปาฏิหาริย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แมสมณพราหมณทั้งหลายที่มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบ้ืองหนา 
 แตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยู กฉ็ันนั้นเหมือนกัน เราเขาไปหา 
 สมณพราหมณพวกน้ันแลว กลาวอยางนี้วา ไดยินวาทานมวีาทะอยางนี้ มทีิฏฐิอยางนี้วา 
 เบ้ืองหนาแตตายไป อัตตามีสุขโดยสวนเดียว หาโรคมิได มีอยูจริงหรือ ถาสมณพราหมณ 
 พวกน้ันถูกเราถามอยางนี้แลว ปฏิญญาวาจริง เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังรูเห็นวาโลกม ี
 สุขโดยสวนเดียวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา 
 เออก็ ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดียว ชั่ววันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือกึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อเขาถูกถาม 
 อยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได เราจะกลาวกะเขาวา เออ ก็ทานยังรูวา นี้มรรคา นี้ขอปฏิบัติ 
 เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีวบางหรือ เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได 
 เราจะกลาวกะเขาวา เออก็ ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวนเดยีว ผูกาํลังพูด 
 กันวา ทานผูนริทุกข ทานปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแลว เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกที่มสีุขโดยสวนเดียว 
 แมถึงขาพเจาก็ปฏิบัติอยางนี้ จึงเขาถึงโลกทีม่ีสุขโดยสวนเดียวแลว ดังนี้บางหรือ เมื่อ 
 เขาถูกถามอยางนี้แลว เขาจะตอบวา หามิได ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอน้ัน 
 เปนไฉน เมือ่เปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย 
 มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของสมณพราหมณเหลานั้น ถึงความ 
 เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย. 
                      การไดอัตตา ๓ ประการ 
      [๓๐๒] ดูกรโปฏฐปาทะ ความไดอัตตา ๓ เหลานี้ คือ ไดอัตตาที่หยาบ ๑ ไดอัตตา 
 ที่สําเร็จดวยใจ ๑ ไดอัตตาที่หารูปมิได ๑ ความไดอัตตาที่หยาบเปนไฉน คือ อัตตาที่มีรูป 
 ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหาร นี้ความไดอัตตาที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จ 
 ดวยใจเปนไฉน คือ อัตตาที่มีรูปสําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 นี้ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาที่หารูปมิไดเปนไฉน คือ อัตตาอันหารูปมิได สําเร็จ 
 ดวยสัญญา นี้ความไดอัตตาที่หารูปมิได. 
      [๓๐๓] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพ่ือละความไดอัตตาที่หยาบวา พวกทาน 
 ปฏิบัติอยางไรจึงจะละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความบริบูรณ 
 และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนีว้า สังกิเลสธรรมเราจักละได 



 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้นได ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
 ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยูได แตความอยูไมสบาย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แตเร่ืองนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ที่แทสังกิเลสธรรมพวกทานจักละได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้นได ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
 ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูได ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ 
 สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจักมีได. 
      [๓๐๔] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพ่ือละความไดอัตตาแมที่สําเร็จดวยใจวา 
 พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานยิธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจัก 
 ทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนีว้า สังกิเลสธรรมเราจักละได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
 ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู แตความอยูไมสบาย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แตเร่ืองนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ที่แทสังกิเลสธรรมพวกทานจักละได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
 ปญญาดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูได ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ 
 สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจักมีได. 
      [๓๐๕] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพ่ือความไดอัตตาแมที่หารูปมิไดวา พวกทาน 
 ปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกเิลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความ 
 บริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนีว้า สังกิเลสธรรมเราจักละได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
 ปญญา ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู แตความอยูไมสบาย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ แตเร่ืองนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น ที่แทสังกิเลสธรรมพวกทานจักละได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้นได ผูมีความเพียรจะทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ และความไพบูลยแหง 
 ปญญาดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจบัุนเขาถึงอยูได ความปราโมทย ปติ ปสสัทธิ 
 สติสัมปชัญญะ และความอยูสบายจักมีได. 
      [๓๐๖] ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอื่นจะพึงถามเราอยางนี้วา ทาน ความไดอัตตา 
 ที่หยาบ ซ่ึงทานแสดงธรรมเพื่อละเสียนั้น วาพวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง 
 ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยูเปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึง 
 พยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละ ความไดอัตตาที่หยาบ ซ่ึงเราแสดงธรรมเพ่ือใหละเสียนัน้วา. 
 พวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานยิธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น. พวกทานจักทํา 



 ความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู. 
      [๓๐๗] ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอื่นจะถามเราวา ทาน ความไดอัตตาที่สําเร็จ 
 ดวยใจ ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง 
 ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู เปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึง 
 พยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ซ่ึงเราแสดงธรรมเพ่ือให 
 ละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้. 
 พวกทานจักทําความบริบูรณและ ความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหลาอื่นจะพึงถามเราวา ทาน ความไดอัตตาที่หารูปมิได 
 ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได 
 โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาใหแจง 
 ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เปนไฉน เมื่อเราถูกถามอยางนี้แลว เราจะ 
 พึงพยากรณแกเขาวา ทาน นีแ้หละความไดอัตตาที่หารูปมิได ซ่ึงเราแสดงธรรมเพ่ือใหละเสียนั้นวา 
 พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานยิธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกทานจักทํา 
 ความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา 
 ถึงอยู. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสาํคัญความขอนัน้เปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึง 
 ความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย. 
      [๓๐๘] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอยางวา บุรุษทําพะองเพ่ือขึ้นปราสาทที่ภายใตปราสาท 
 นั้น ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจะทําพะองเพ่ือขึ้นปราสาท ทานรูจัก 
 ปราสาทนั้นวา อยูทิศตะวันออกหรือทิศใต ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ สูงหรือตํ่าหรือพอ 
 ปานกลางละหรือ. ถาเขาตอบวา นี้แหละ ปราสาทที่ขาพเจากาํลังพะองเพ่ือจะข้ึนอยูภายใต 
 ปราสาทนั้นเอง. ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคํา 
 ของบุรุษน้ันยอมถึงความเปนคําที่มีปาฏิหาริย มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของบุรุษน้ันยอมถึงความเปนคําที่ม ี
 ปาฏิหาริย. 
      ดูกรโปฏฐปาทะ ฉันนั้นเหมือนกัน หากวาคนเหลาอื่นพึงถามเราวา ความไดอัตตา 
 ที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาที่หารูปมิได ซ่ึงทานแสดงธรรมเพ่ือให 
 ละเสียนั้นวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึน้ 
 พวกทานจักทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน 



 ปจจุบัน เขาถึงอยู เปนไฉน เมือ่เราถูกถามอยางนี้แลว เราจะพึงพยากรณแกเขาวา ทาน นี้แหละ 
 ความไดอัตตาที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความไดอัตตาที่หารูปมิได ซ่ึงเราแสดงธรรม 
 เพ่ือละเสียนั้นวา ทานปฏิบัติอยางไร จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น 
 พวกทานจักทําความบริบูรณ และความไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน 
 ปจจุบัน เขาถึงอยู. ดูกรโปฏฐปาทะ ทานจะสาํคัญความขอนัน้เปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น 
 ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย มิใชหรือ. 
      ถูกแลว พระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตยอมถึงความเปนภาษิตมีปาฏิหาริย. 
      [๓๐๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว จิตตหัตถิสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ สมัยใดมีการไดอัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ความได 
 อัตตาที่หารูปมิได เปนโมฆะ มแีตการไดอัตตาที่หยาบเปนเที่ยงแท สมัยใด มกีารไดอัตตาที่สําเร็จ 
 ดวยใจ สมัยนัน้ ความไดอัตตาที่หยาบ ความไดอัตตาที่หารูปมิได เปนโมฆะ มีแตการได 
 อัตตาที่สําเร็จดวยใจเปนเที่ยงแท สมัยใด มกีารไดอัตตาที่หารูปมิได สมัยนั้น ความไดอัตตา 
 ที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ เปนโมฆะ มีแตการไดอัตตาที่หารูปมิไดเปนเที่ยงแท. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ไมนับวา 
 ไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่หยาบอยางเดียว ดูกรจิตตะ 
 สมัยใด มีการไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ ไมนับวาไดอัตตา 
 ที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจอยางเดยีว ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่หารูปมิได 
 สมัยนั้น ไมนบัวาไดอัตตาที่หยาบ ไมนับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาที่หารูปมิได 
 อยางเดยีว. 
      [๓๑๐] ดูกรจิตตะ ถาชนทั้งหลายพึงถามทานวา เธอไดมีในอดีตกาล มิใชวาเธอไมไดม ี
 ก็หาไม เธอจักมีในอนาคตกาล มิใชวาเธอจกัไมมีก็หาไม เธอมีอยูในบัดน้ี มิใชวาเธอไมมอียู 
 ก็หามิได เชนนัน้หรือ เมื่อทานถูกถามอยางนี้ ทานจะพึงพยากรณวาอยางไร. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเขาถามขาพระองคอยางนั้น ขาพระองคพึงพยากรณวา 
 ขาพเจาไดมีแลวในอดีตกาล มใิชวาไมมีก็หามไิด ขาพเจาจักมีในอนาคตกาล มิใชวาจักไมมี 
 ก็หามิได ขาพเจามีอยูในบัดน้ี มิใชวาไมมีอยูกห็ามิได. 
      [๓๑๑] ดูกรจิตตะ ถาเขาพึงถามทานวา เธอไดอัตตภาพที่เปนอดีตแลว การที่เธอได 
 อัตตภาพเชนนั้นนั่นแหละ เปนของเทีย่งแท การไดอัตตภาพเปนอนาคต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ 
 เธอจักไดอัตตภาพเปนอนาคต การไดอัตตภาพเชนนั้น เทาน้ัน เปนของเทีย่งแท การได 
 อัตตภาพเปนอดีต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ เธอไดอัตตภาพเปนปจจุบันในบัดน้ี การไดอัตตภาพ 
 เชนนั้นเทานั้น เปนของเทีย่งแท การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนอนาคต เปนโมฆะ อยางนั้น 
 หรือ เมื่อทานถูกถามอยางนี้ จะพึงพยากรณวาอยางไร. 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเขาถามขาพระองคอยางนั้น ขาพระองคพึงพยากรณวา 
 ขาพเจาไดอัตตภาพเปนอดีตแลว การไดอัตตภาพเชนนั้นเทานั้น เปนของเท่ียงแทในสมัยนั้น 



 การไดอัตตภาพเปนอนาคต เปนปจจุบัน เปนโมฆะ ขาพเจาจักไดอัตตภาพเปนอนาคต การได 
 อัตตภาพเชนนั้นเทานั้นเปนของเที่ยงแทในสมัยนั้น การไดอตัตภาพเปนอดีต เปนปจจุบัน เปน 
 โมฆะ ขาพเจาไดอัตตภาพเปนปจจุบันบัดน้ี การไดอัตตภาพเชนนั้นเทานัน้เปนของเที่ยงแทใน 
 สมัยนี้ การไดอัตตภาพเปนอดีต เปนอนาคต เปนโมฆะ. 
      [๓๑๒] ดูกรจิตตะ อยางนั้นแหละ สมัยใด มีการไดอัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ไมนับวา 
 ไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่หยาบอยางเดียว. 
      ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ 
 ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจอยางเดียว. 
      ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการไดอัตตาที่หารูปมิได สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ 
 ไมนับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาที่หารูปมิไดอยางเดียว. 
      ดูกรจิตตะ เหมือนอยางวา นมสดจากแมโค นมสมจากนมสด เนยขนจากนมสม 
 เนยใสจากเนยขน หัวเนยใสจากเนยใส สมยัใดเปนนมสด สมัยนั้น ไมนับวานมสม เนยขน 
 เนยใส หัวเนยใส นับวานมสดอยางเดียวเทานัน้ สมัยใดเปนนมสม สมัยนั้น ไมนับวานมสด 
 เนยขน เนยใส หัวเนยใส นับวาเปนนมสมอยางเดียวเทานั้น สมัยใดเปนเนยขน สมัยนั้น 
 ไมนับวานมสด นมสม เนยใส หัวเนยใส นับวาเปนเนยขนอยางเดียวเทานัน้ สมัยใดเปน 
 เนยใส สมัยนัน้ไมนับวานมสด นมสม เนยขน หัวเนยใส นับวาเปนเนยใสอยางเดียวเทานัน้ 
 สมัยใดเปนหัวเนยใส สมัยนั้น ไมนับวานมสด นมสม เนยขน เนยใส นับวาเปนหัวเนยใส 
 อยางเดยีวเทาน้ัน ฉันใด ดูกรจิตตะ ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดมีการไดอัตตาที่หยาบ สมัยนั้น 
 ไมนับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ ไมนับวาไดอัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่หยาบอยางเดียว 
 เทานั้น สมัยใดมีการไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ ไมนับวาได 
 อัตตาที่หารูปมิได นับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจอยางเดียวเทานั้น สมัยใดมีการไดอัตตาที่หารูป 
 มิได สมัยนั้น ไมนับวาไดอัตตาที่หยาบ ไมนับวาไดอัตตาที่สําเร็จดวยใจ นับวาไดอัตตาที่หารูป 
 มิไดอยางเดียวเทานั้น. 
      ดูกรจิตตะ เหลานี้แลเปนชือ่ตามโลก เปนภาษาของโลก เปนโวหารของโลก เปนบัญญัติ 
 ของโลก ที่ตถาคตกลาวอยู มิไดยึดถือ. 
      [๓๑๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โปฏฐปาทปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป 
 ในที่มืด ดวยคดิวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรม 
 โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้ง 
 พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                  จิตตหัตถิสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล 



      ฝายจิตตหัตถิสารีบุตรก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
 เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป 
 ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ 
 ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค เมื่อจิตตหัตถิสารีบุตรไดบรรพชา 
 อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ทานอุปสมบทแลวไมนานหลกีออกไปอยูแตผูเดยีว 
 เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย 
 ไมมีธรรมอื่นยิง่กวาที่กุลบุตรทั้งหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
 ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ทานจิตตหัตถิสารีบุตรไดเปนพระ 
 อรหันตรูปหนึ่ง ในพระอรหันตทั้งหลาย ดังนี้แล. 
                      จบโปฏฐปาทสูตร ที่ ๙. 
                          ---------- 
                          ๑๐. สุภสูตร 
                          เร่ืองสุภมาณพ 
      [๓๑๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลวไมนาน ทานพระอานนทอยู ณ 
 พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. 
      [๓๑๕] ก็สมัยนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร พักอยูในพระนครสาวัตถี ดวยกรณียกิจ 
 บางอยาง คร้ังนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียกมาณพนอยคนหนึ่งมาวา มานี่แน พอมาณพ 
 พอจงเขาไปหาพระอานนทถึงที่อยูแลว เรียนถามพระสมณอานนทผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง 
 กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง อยูสําราญ ตามคําของเราวา สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียนถามถึงทาน 
 และจงกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระอานนท จงอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน 
 ของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด มาณพนอยนัน้รับคําสุภมาณพโตเทยยบุตรแลว เขาไปหาทาน 
 พระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง จึงเรียนวา สุภมาณพโตเทยยบุตรถามถึงทาน และเขาสั่งมาอยางนี้วา 
 ขอทานพระอานนท จงอนุเคราะหเขาไปยังนเิวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด. 
      [๓๑๖] เมื่อมาณพนอยกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวกะเขาวา มิใชกาล 
 เสียแลวพอมาณพ เผอิญวันนี ้ฉันดื่มยาถาย ถากระไรไวพรุงนี้เถิด ไดเวลาและสมัยแลว 
 เราจึงจะเขาไปหา. 
      ขอรับคําทานพระอานนทแลวลุกจากที่นั่ง เขาไปหาสุภมาณพโตเทยยบุตร แลวบอกวา 
 ขาพเจาไดบอกพระอานนทตามคําของทานแลว เมื่อขาพเจาบอกอยางนั้นแลว ทานพระสมณอานนท 



 ไดกลาวกะขาพเจาวา มิใชกาลเสียแลวพอมาณพ เผอิญวันนี ้ฉันดื่มยาถาย ถากระไรไวพรุงนี้ 
 เถิด ไดเวลาและสมัยแลว ฉันจึงจะเขาไป ดวยเหตุเพียงเทาน้ี ขาพเจาชื่อวาทํากิจที่เปนเหตุ 
 ใหทานพระอานนททําโอกาสเพ่ือเขามาฉันในวันพรุงนี้แลว. 
                   สุภสูตร อริยขันธ ๓-อริยศีลขันธ 
      [๓๑๗] พอลวงราตรีนั้นไป เวลาเชาทานพระอานนทครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวร 
 มีพระเจตกภิกษุเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรแลว นั่งบนอาสนะ 
 ที่เขาปูลาดไว. 
      คร้ังนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร เขาไปหาทานพระอานนท แลวปราศรัยกับทาน คร้ันผาน 
 การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกลาววา ทานพระอานนท 
 เปนอุปฏฐากอยูในสํานักใกลชดิทานพระโคดมมานาน ทานพระโคดมไดตรัสสรรเสริญคุณแหงธรรม 
 เหลาใด และทรงยังประชุมชนน้ี ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยูในธรรมเหลาใด ทานพระ 
 อานนทควรจะรูธรรมน้ัน ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดม ไดตรัสสรรเสริญคุณแหงธรรม 
 เหลาไหน และทรงยังประชุมชนน้ี ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยู ในธรรมเหลาไหน. 
                           อริยขันธ ๓ 
                           อริยศีลขันธ 
      ทานพระอานนทตอบวา ดูกรมาณพ พระผูมีพระภาค ไดตรัสสรรเสริญขันธ ๓ และทรง 
 ยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยูในขันธ ๓ นี้ ขันธ ๓ เปนไฉน? คือ 
 สีลขันธอันเปนอริยะ สมาธิขนัธอันเปนอริยะ ปญญาขันธเปนอริยะ ดูกรมาณพ พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสสรรเสริญขันธ ๓ นี้ และทรงยังประชมุชนนี้ ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยูใน 
 ขันธ ๓ นี้. 
      [๓๑๘] ขาแตทานพระอานนท สีลขันธอันเปนอริยะ ทีท่านพระโคดมไดตรัสสรรเสริญ 
 และทรงยังประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยูเปนไฉน? 
      ดูกรมาณพ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอม 
 ดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา 
 เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคต 
 พระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
 ของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรง 
 แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ 
 พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใด 
 ตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว 
 ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่ 
 บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใช 
 ทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 



 สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหม 
 ผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต. เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึง 
 พรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเลก็นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ทั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชพีบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุมครอง 
 ทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล 
      [๓๑๙] ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
      ๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน แกสัตวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราว 
 กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผู 
 พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา 
 ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      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 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 



     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
         ตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
         แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกดิแตเมล็ด 
 เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแก 
 กุศลเห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลา 
 นิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลน 
 ของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
 ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 
 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
 สิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ เลน 
 ธนูนอยๆ เลนเขียนทายกัน เลนทายใจ เลนเลยีนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดทีม่ีสัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน 
 เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะ และเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง 
 เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทอง 
 และเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา 
 เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมขีนออนนุม เคร่ืองลาดอยางด ี
 ทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขางแมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคล- 
 *อวัยวะ อาบน้าํหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา 
 ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกีย้ว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทา 
 ประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชน อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก 
 ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา 
 เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา 
 เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
 เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับ 
 ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ 



 เชน วาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน 
 ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน 
 คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลบักลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน 
 ขอที่ทานเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว 
 ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี 
 และกุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี ้
 ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
     ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน- 
 *ลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
      [๓๒๐] ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยาง 
 สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวย 
 ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ 
 ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทาํพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัด 
 รําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามนับูชาไฟ ทําพิธีเสกเปา 
 บูชาไฟ ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอ 
 ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ 
 เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา 
 เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสตัว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย 
 ลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
 ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
 ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย พระราชา 
 ภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว 
 นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมอีุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตย และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้  นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้  ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาต 
 จักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตให 
 คางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสยีง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง 
 หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ 



 ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด 
 ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ดูกรมาณพ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะศีลสังวร 
 นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ 
 เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมาณพ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษ 
 ในภายใน ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
      ดูกรมาณพ ศีลขันธอันเปนอริยะนี้แล ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญ และทรงยัง 
 ประชุมชนนี้ ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยู อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมกีรณียกิจที ่
 ยิ่งขึ้นไปอยูอีก. 
      ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว ศีลขันธอันเปนอริยะนี ้
 บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นศีลขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณอยางนี้ ในสมณะ- 
 *พราหมณเหลาอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลย ทานพระอานนท สมณพราหมณเหลาอื่นภายนอก 
 พระศาสนาน้ี พึงเห็นศีลขันธอันเปนอริยะทีบ่ริบูรณแลวอยางนี้ในตน เขาเหลานั้นจะพึงพอใจ 
 เพราะเหตุเพียงเทานั้นแล ดวยเหตุเพียงเทาน้ีเปนอันพอแลว ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันทําเสร็จ 
 แลว สําคัญตนวา เราไดบรรลุถึงประโยชนแหงสามัญคุณแลวโดยลําดับ ไมมีกรณียกิจอะไรที่ 
 จะยิ่งขึ้นไปอกี แตทานพระอานนทก็ยังกลาวอยางนี้วา ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจทีย่ิ่ง 
 ขึ้นไปอยูอีก. 
                          อริยสมาธิขันธ 
      [๓๒๑] ส. ขาแตทานพระอานนท สมาธขิันธอันเปนอริยะที่ทานพระโคดมไดตรัส 
 สรรเสริญ และทรงยังประชุมชนน้ีใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยูนั้น เปนไฉน. 
      อ. ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย? ดูกรมาณพ 
 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือ 
 สํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสาํรวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ 
 โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียง 



 ดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง 
 ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย 
 ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา 
 รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ 
 เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้ 
 แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
      [๓๒๒] ดูกรมาณพ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? ดูกร 
 มาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการ 
 เหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน 
 การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทาํความรูสึกตัวในการเดิน การยนื 
 การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรมาณพ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อ 
 วาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
      [๓๒๓] ดูกรมาณพ อยางไรภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ? ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง 
 ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรมาณพ นกมีปก จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัว 
 เปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรมาณพ ดวย 
 ประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
      [๓๒๔] ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อนิทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ 
 อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
 ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกาย 
 ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็ง มีใจปราศจากความเพงอยู ยอมชําระจิตให 
 บริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณาหวัง 
 ประโยชนแกสตัวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละ 
 ถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ 
 อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกจุจะเปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ 
 ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉา เปนผูขามวิจิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
                           อุปมานิวรณ 
      [๓๒๕] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขา 
 จะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะ 
 พึงมีเหลืออยูสาํหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบ 
 การงาน บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และ 



 ทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมเีหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ 
 โสมนัส มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
       ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค 
 อาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได 
 และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได 
 และมีกําลังกายเปนปกติ ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคน้ัน 
 เปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
 เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน 
 เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเราไมตอง 
 เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา 
 นั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหน 
 ตามความพอใจไมได สมยัตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส 
 พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจากความเปนทาสน้ัน 
 แลว พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได 
 ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
 เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น บรรลุ 
 ถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ 
 โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
       ดูกรมาณพ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ ที่ยังละไมไดในตนเหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
                           รูปฌาน ๔ 
      เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อ 
 ปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมือ่มีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสขุ 
 เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น เธอสงัดจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 



 มีปติและสุขเกดิแตวิเวกอยู เธอทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกดิแต 
 วิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง 
 ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพึง 
 ใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงยางซึม 
 ไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล ทํากายน้ีแหละใหชุมชืน่ 
 เอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขอันเกดิแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว 
 ที่ปติและสุขอนัเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ขอนี้เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง. 
      [๓๒๖] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตใน 
 ภายใน เปนธรรมเอกผดุขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุข 
 เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกร 
 มาณพ เปรียบเหมือนหวงนํ้าลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางที่น้ําจะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก 
 ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ ทั้งฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเยน็พุขึ้นจากหวง 
 น้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงนํ้านั้นแหละใหชุมชืน่เอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงหวงนํ้านั้นทั้งหมด ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละ 
 ใหชุมชื่นเอิบอิม่ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ 
 ทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง. 
      [๓๒๗] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุข 
 ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ 
 เปนผูมีอเุบกขา มีสติอยูเปนสขุ เธอทํากายน้ีใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ 
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวทีสุ่ขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรมาณพ เปรียบ 
 เหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือ 
 ดอกบัวขาว  บางเหลาซ่ึงเกิดในนํ้า เจริญในนํ้า ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว 
 ดอกบัวเหลานั้น ชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเงา ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกสวน ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด 
 ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ 
 ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      [๓๒๘] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
 เธอนั่งแผไปทัว่กายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมเีอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ 
 ทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัว 
 ตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาทีผ่าขาวจะไมถูกตอง 



 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เธอนั่งแผไปทั่วกายน้ีแหละดวยใจอนับริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศ 
 ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
      ดูกรมาณพ สมาธิขันธอันเปนอริยะนี้แล ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญและทรงยัง 
 ประชุมชนนี้ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยู อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมกีรณียกิจทีย่ิ่งขึน้ 
 ไปอยูอีก. 
      ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว สมาธิขันธอันเปนอริยะนี ้
 บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นสมาธิขันธอันเปนอริยะของทานพระอานนท ที่ 
 บริบูรณแลวอยางนี้ในสมณพราหมณเหลาอื่น ภายนอกพระศาสนาน้ีเลย ขาแตทานพระอานนท 
 ก็สมณพราหมณเหลาอื่น ภายนอกพระศาสนาน้ีพึงเห็นสมาธิขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณแลว 
 อยางนี้ในตน เขาเหลานั้นจะพึงพอใจดวยสมาธิขันธเพียงเทานี้ พอแลวดวยสมาธิขันธเพียง 
 เทานี้วา เราไดทําสมาธิขันธเสร็จแลว สําคัญตนวา เราไดบรรลุถึงประโยชนแหงสามัญคุณ ไม 
 มีกรณียกิจอะไรๆ ที่ยิ่งขึ้นไปอีก. แตทานพระอานนทก็ยังกลาวอยางนี้วา อนึ่งในธรรมวินัยนี้ยัง 
 มีกรณียกิจทีย่ิง่ขึ้นไปอยูอกี. 
                          อริยปญญาขันธ 
      [๓๒๙] ส. ขาแตทานพระอานนท ปญญาขันธอันเปนอริยะที่พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 สรรเสริญและยังทรงประชุมชนน้ี ในสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยูนั้น เปนไฉน. 
                            วิชชา ๘ 
                          วิปสสนาญาณ 
      อ. ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ. เธอ 
 ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโต 
 ขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน 
 ธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือน 
 แกวไพฑูรยอันงามเกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว 
 สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ 
 แกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกดิเองอยางบริสุทธิ ์
 แปดเหลี่ยม ชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดง 
 ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนม 
 นอมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ 
 เกิดแตมารดาบิดา เติบโตดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย 
 กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี 



 ขอนี้เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      [๓๓๐] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนริมิตรูปอันเกิดแตใจ 
 คือนิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง. 
 ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคดิเห็นอยางนี้วา 
 นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก 
 ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง กแ็ตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง 
 ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ เธอยอม 
 โนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คอืนิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ 
 นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      [๓๓๑] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออทิธิวิธี เธอบรรลุ 
 อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏ 
 ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได ไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลง 
 แมในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดนิบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ 
 ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอ 
 ผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนดิใดๆ พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงา 
 ชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือ 
 ของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
 ชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว 
 ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงไปได ไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได 
 ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป 
 ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได 
 ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 



                          ทิพยโสตญาณ 
      [๓๓๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ. เธอยอม 
 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือเสียงทพิยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทพิยโสตธาตุอัน 
 บริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสยีง 
 กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสยีงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาจะพึง 
 เขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง 
 เสียงเปงมางดงันี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยนิเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสยีงมนุษย ทั้งที่อยูไกล 
 และใกลดวยทพิยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการ 
 หน่ึง. 
                          เจโตปริยญาณ 
      [๓๓๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ. 
 เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมรีาคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิต 
 ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมโีมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจาก 
 โมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปน 
 มหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น 
 ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธ ิ
 ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน. 
 ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนใน 
 กระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอนัใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนา 
 ไมมีไฝ ก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด ภิกษุกฉ็ันนั้นแล เมื่อจติเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ 
 ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ 
 หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจติปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก 
 โมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน 
 จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่น 
 ยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธ ิ
 ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน 



 หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      [๓๓๔] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ. 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ 
 ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
 วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน 
 มากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก 
 บานตนไปบานอื่น แลวจากบานนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม 
 เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น เราไดยืนอยางนัน้ 
 ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน แมในบาน 
 นั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น 
 มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี ้ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่นไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได 
 หน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
 สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง 
 ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมาก 
 บางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ 
 เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน 
 แมในภพน้ันเราก็มีชื่อนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
 ทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอม 
 ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ แมขอนีก้็เปน 
 ปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      [๓๓๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของ 
 สัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลงัอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 



 ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทต้ัง 
 อยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชน 
 กําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง 
 ๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาสูเรือน เหลานีอ้อกจากเรือน 
 เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ 
 ก็ฉันนั้นแล เมือ่จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแก 
 การงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย 
 เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี
 ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
 วา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขา 
 ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสมัมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลัง 
 อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แมขอนี้ก็เปน 
 ปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                          อาสวักขยญาณ 
      [๓๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว ก็มี 
 ญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขาใสสะอาด ไมขุนมัว 
 บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระน้ัน จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและ 



 กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดอยางนี้วา 
 สระนํ้านี้ใสสะอาด ไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง 
 ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น ดังนี้ ฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้น 
 แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน 
 ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชดัตามความเปนจริงวา 
 นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
 นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมือ่เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ 
 แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญีาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติ 
 สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดม ี
 แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
                     สุภมาณพแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๓๓๗] ดูกรมาณพ ปญญาขันธอันเปนอริยะนี้แล ที่พระผูมีพระภาคไดตรัสสรรเสริญ 
 และทรงยังประชุมชนนี้ใหสมาทาน ใหต้ังอยู ใหดํารงอยู และในพระธรรมวินัยนี้ มิไดม ี
 กรณียกิจที่ยิ่งขึ้นไปอีก. 
      ส. ขาแตทานพระอานนท นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมาแลว ปญญาขันธอันเปนอริยะนี ้
 บริบูรณแลว มิใชไมบริบูรณ ขาพเจาไมเคยเห็นปญญาขันธอันเปนอริยะที่บริบูรณแลวอยางนี้ 
 ในสมณพราหมณพวกอ่ืนภายนอกพระศาสนาน้ีเลย และในธรรมวินัยนี้ ไมมีกรณียกิจอะไรที่ 
 ยิ่งขึ้นไปอีก. 
      ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ 
 ภาษิตของทานแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของทีค่วํ่า เปดของทีป่ด บอกทางแกคน 
 หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยคดิวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระอานนทประกาศ 
 พระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉนันั้นเหมือนกนั ขาแตทานพระอานนท ขาพเจานี้ขอถึงทานพระ- 
 *โคดม พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระอานนท จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล. 
                         จบสุภสูตร ที่ ๑๐ 
                          ---------- 
                         ๑๑. เกวัฏฏสูตร 
                   เร่ืองนายเกวัฏฏ (ชาวประมง) 
      [๓๓๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมือง 
 นาลันทา. คร้ังนั้น เกวัฏฏ คฤหบดีบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 พระองคผูเจริญ เมืองนาลันทาน้ี เปนเมืองมั่งคั่งสมบูรณ มีผูคนมาก คับค่ังไปดวยมนุษย 



 ลวนแตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง ขอประทานโอกาสเถิดพระเจาขา ขอพระผูมี- 
 *พระภาคทรงชี้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่จักกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมทีย่ิ่งยวดของมนษุยได เมื่อ 
 เปนเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทาน้ีจักเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง สุดที่จะประมาณ เมื่อ 
 เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรกราบทูลดังนี้แลว พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรเกวัฏฏ เรามิไดแสดง 
 ธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนีว้า มาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้หลายจงกระทาํอิทธิปาฏิหาริยอันเปน 
 ธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย แกคฤหัสถ ผูนุงขาวหมขาวดังนี้. เกวัฏฏ คฤหบดีบุตร ไดกราบทูล 
 เปนคํารบสองวา พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมิไดจาํกัด พระผูมีพระภาค 
 เพียงแตกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองนาลนัทานี้ เปนเมืองมั่งคั่งสมบูรณ มีผู 
 คนมาก คับค่ังไปดวยมนุษย ลวนแตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิง่ ขอประทานโอกาส 
 เถิดพระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคทรงชี้ภิกษุสักรูปหนึ่ง ที่จักกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมที่ 
 ยิ่งยวดของมนษุยได เมื่อเปนเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้จักเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเปนอยางยิ่ง 
 สุดที่จะประมาณ แมคร้ังที่ ๓ เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรก็ไดกราบทูลอยางนั้น. 
                  ปาฏิหาริย ๓ ประการ-อิทธิปฏิหาริย 
      [๓๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเกวัฏฏ ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้ เราทําใหแจงดวยปญญา 
 อันยิ่งดวยตนเองแลว จึงไดประกาศใหรู ปาฏิหาริย ๓ อยางเปนไฉน? คือ อิทธิปาฏิหาริย ๑ 
 อาเทสนาปาฏิหาริย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย ๑ ก็อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน? ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุใน 
 ธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คอืคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว 
 ก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขดัเหมือนไปในที่ 
 วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิ 
 ก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวย 
 ฝามือก็ได ใชอาํนาจดวยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะเหตุดังนี้นั้น บุคคลผูใดผูหน่ึงที่มี 
 ศรัทธาเลื่อมใส เห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ... คร้ันแลวเขาจะบอกแกคนผูไมมีศรัทธา 
 ไมเลื่อมใส คนใดคนหนึ่งวา อัศจรรยจริงหนอ ทานไมเคยมมีาเลย ทาน ความที่สมณะมีฤทธิ์ 
 มาก ความที่สมณะมีอานุภาพมาก ขาพเจาไดเห็นภิกษุรูปน้ีแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ... เมือ่เปน 
 เชนนี้ คนผูไมมีศรัทธา ไมเลือ่มใสนั้น จะพึงกลาวกะคนผูมีศรัทธาเลื่อมใสอยางนี้วา ทาน มี 
 วิชาอยูอยางหนึ่งชื่อวา คันธารี ภิกษุรูปน้ันแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ... ไดดวยวิชาชื่อวา คนัธารี 
 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 เพราะเหตุดังนี้นั้น บุคคล 



 ผูใดผูหน่ึงมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ 
 ตรองของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดวา ใจของทานเปนอยางนี ้ใจของทานเปนไปโดยอาการนี้ 
 จิตของทานเปนดังนี้. คร้ันแลวเขาบอกแกคนที่ยังไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส คนใดคนหน่ึงวา 
 อัศจรรยจริงหนอ ทาน ไมเคยมีมาเลย ทาน ความที่สมณะมฤีทธิ์มาก ความที่สมณะมอีานภุาพ 
 มาก ขาพเจาไดเห็นภิกษุรูปน้ีทายใจ ทายความรูสึกนึกในใจ ทายความนึกคดิ ทายความตรอง 
 ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นได ... เมื่อเปนเชนนี้ คนผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสน้ัน พึงกลาวกะเขาวา 
 ทาน มีวิชาอยางหน่ึงชื่อวา มณิกา ภิกษุรูปน้ันทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความนึกคดิ 
 ทายความตรองของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นก็ได ... ดวยวิชาชื่อวา มาณิกานั้น ดูกรเกวัฏฏ ทานจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน? คนผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสนั้น พึงกลาวอยางนั้นกะคนผูมีศรัทธา 
 เลื่อมใสกันบางไหม? พึงกลาวพระเจาขา ดูกรเกวัฏฏ เราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย 
 อยางนี้แล จึงอดึอัด ระอา เกลยีดอาเทสนาปาฏิหาริย. 
                        อนุสาสนีปาฏิหาริย 
      [๓๔๑] ดูกรเกวัฏฏ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพรํ่า 
 สอนอยางนี้วา ทานจงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนั้น จงทําในใจอยางนี้ อยาทาํในใจอยางนั้น 
 จงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้อยูเถิด นี้เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      [๓๔๒] ดูกรเกวัฏฏ อีกขอหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต 
 ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝก 
 บุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว 
 เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคนั้นทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด 
 ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและ 
 มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สดุ ทรงประกาศ 
 พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู 
 เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อ 
 ไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง 
 ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว 
 ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
 เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติ- 
 *โมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเลก็นอย สมาทานศึกษา 
 อยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอม 
 ดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล 
      ๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา 



 มีความละอาย มีความเอ็นดู มคีวามกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ขอนี้ก็เรียกวา 
 อนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่ 
 เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนีก้็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนนแตก 
 ราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม 
 เพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ 
 ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็รียกอนุสาสนปีาฏิหาริย. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง 
 อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๘. เธอเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
     ๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดกูารเลนอันเปนขาศึก 
 แกกุศล. 
     ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอม และ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 



     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
         เคร่ืองตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
         แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                            มัชฌิมศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็น 
 ปานนี้ คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมลด็ 
 เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพ มีการรําเปนตน การเลานิยาย 
 การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน 
 จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
 ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 
 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนทีต้ั่งแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
 เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
 เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสน-ี 
 *ปาฏิหาริย. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 



 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ 
 เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและ 
 เงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงนิ เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด 
 หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมีขน 
 ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมหีมอนขาง 
 แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับ 
 ขอมือ สวมเกีย้ว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร 
 ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้เ็รียกวาอนุสาสนี- 
 *ปาฏิหาริย. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองมหา- 
 *อํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม 
 เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ 
 เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ือง 
 ทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ก็เรียกวาอนสุาสนีปาฏิหาริย. 
      ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 
 จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวา ทาน 
 ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด 
 ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาว 
 กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยชํ่าชอง 
 มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
 เสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา 
 ทานจงไปในทีน่ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา ดังนี้ 
 แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 



     ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวาน 
 ลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                            มหาศีล 
      ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชาเห็น 
 ปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมติร ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทาํนายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ 
 ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก 
 เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง 
 เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอาย ุ
 เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะชาง 
 ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ 
 ทายลักษณะแกะ ทายลกัษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย ทายลักษณะตุน 
 ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนปีาฏิหาริย. 
      ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชา 
 ภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชา 
 ภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
 แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว 
 นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมอีุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทร 



 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยเดนิถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหาง 
 จักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้  ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผล 
 เปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 และดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชาเห็น 
 ปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เรียกวาอนสุาสนีปาฏิหาริย. 
      ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง 
 รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก 
 เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนต 
 พนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน ทํากระเทย 
 ใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทาํพิธีบวงสรวงพ้ืนที่ พนน้ํามนต 
 รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยา 
 แกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา 
 ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวร 
 นั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษกกําจัดราชศัตรูไดแลวยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะ 
 ราชศัตรูนั้น ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ 
 เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขนัธนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
 ดูกรเกวัฏฏ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย. 



                          อินทรียสังวร 
      ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ 
 เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขนุทรียที่เมือ่ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 
 ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้นรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
 รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย 
 ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น 
 ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอนิทรียสังวรอันเปน 
 อริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอนับริสุทธิ์ ไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรเกวฏัฏ แมขอนี้ 
 ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล 
 ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน 
 การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทาํความรูสึกตัวในการเดิน 
 การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การน่ิง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวา 
 อนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรเกวัฏฏ นกมีปก 
 จะบินไปทางทสิาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เปนผูสันโดษ 
 ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ 
 ก็ถือไปไดเอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสงัวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน 
 อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คอื ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
 ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได  ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือพยาบาทได 
 ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอทุธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ 
 ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์อุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
                           อุปมานิวรณ 
      ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
 สําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขา จะพึงมี 



 เหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบการงาน 
 บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพย 
 ที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ 
 โสมนัส มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมยัตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได และ 
 มีกําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมอีาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมไดและไมมกีาํลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได และม ี
 กําลังกายเปนปรกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคน้ันเปนเหตุ 
 ฉันใด. 
      ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
 เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน 
 เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเราไมตอง 
 เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก 
 เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหน 
 ตามความพอใจไมได สมยัตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมคีวามคิดเห็นอยางนี้วา 
 เมื่อกอนเราเปนทาส พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพน 
 จากความเปนทาสน้ันแลว พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ 
 ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
 เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น บรรลุ 
 ถึงหมูบานอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส 
 มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรเกวัฏฏ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ทีย่ังละไมไดในตน เหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
                           รูปฌาน ๔ 
      เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตนยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทย 



 แลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวกอยู เธอทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวเิวก 
 ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกดิแตวิเวกจะไมถูกตอง. 
      ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด 
 จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไวตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซ่ึงยาง 
 ซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายน้ีแหละ 
 ใหชุมชื่นเอิบอิม่ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทัว่ 
 ทั้งตัว ที่ปติและสุขเกดิแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู 
 เธอทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ 
 แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกดิแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือน 
 หวงนํ้าลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางที่น้ําจะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก ดานใต ดานตะวันตก 
 ดานเหนือ ทั้งฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุขึ้นจากหวงนํ้านั้นแลว จะพึงทําหวงนํ้า 
 นั้นแหละใหชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเยน็ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้ํานั้นทั้งหมดที่ 
 น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซาน 
 ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแต 
 สมาธิจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา 
 มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายน้ีใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ 
 ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือน 
 ในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว 
 บางเหลาซ่ึงเกิดในน้ํา เจริญในนํ้า ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว ดอกบัวเหลานัน้ 
 ชุมแชเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอดตลอดเหงา ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงดอกบัวขาบ 
 ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกสวน ทีน่้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
 ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอิ่มซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกาย 
 ของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกรเกวฏัฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนปีาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอนั่งแผ 
 ไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจ 
 อันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะ 



 ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ แหงของเขาทีผ่าขาวจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุ 
 ก็ฉันนั้นแล เธอน่ังแผไปทั่วกายน้ีแหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมเีอกเทศไหนๆ 
 แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวา 
 อนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                            วิชชา ๘ 
                          วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัด 
 อยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย 
 ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา 
 และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยูในกายน้ี. ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนแกว 
 ไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์แปดเหลีย่ม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว 
 สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึง 
 หยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ 
 แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขยีว เหลือง แดง 
 ขาวหรือนวลรอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ 
 ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่นไมหวั่นไหวอยางนี ้
 ยอมนอมโนมจิตไปเพ่ือญาณทัสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรา นี้แล มีรูป ประกอบดวย 
 มหาภูต ๔ เกิด แตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน 
 มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนือ่งอยู 
 ในกายน้ี ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือ 
 นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคดิเห็นอยางนี้วา นี้ 
 หญาปลอง นี้ไส หญาปลอง อยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองน่ันเอง 
 อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก 
 ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง กแ็ตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
 จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง 
 ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอม 
 จิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มรูีปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญ 



 ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                           อิทธิวิธญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออิทธิวธิี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
 หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได 
 ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน 
 แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน 
 นกก็ได ลูบคลาํพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย 
 ไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด 
 เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง 
 เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ 
 พึงทําเคร่ืองงาชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทอง 
 ผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณชนิดน้ันๆ ให 
 สําเร็จได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธ ี
 เธอบรรลุอิทธวิิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด 
 ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากาํแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางกไ็ด 
 ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไป 
 ในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใช 
 อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                          ทิพพโสตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ 
 ลวงโสตของมนุษย ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสียงกลองบาง 
 เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขาพึงเขาใจวา 
 เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียง 
 เปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจติเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 ทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล 
 ดวยทิพยโสตอนับริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                          เจโตปริยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 



 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอม 
 กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ 
 จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา 
 จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
 มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น 
 ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา 
 จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรเกวัฏฏ 
 เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์ 
 สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูวา 
 หนาไมมีไฝ ฉนัใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก 
 อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 เจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ 
 หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ กรู็วาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
 ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมโีมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ 
 จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต 
 หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิต 
 ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ กรู็วาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธ ิ
 ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน 
 ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปน 
 อันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดมีชือ่อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น 
 แลวจากบานนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได 



 อยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้นเราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น 
 ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน แมในบานนั้น เราก็ไดยนื 
 อยางนั้น ไดนัง่อยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิง่อยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้นมาสูบาน 
 ของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลกึชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง 
 สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง 
 สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัป 
 เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพ 
 โนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพน้ัน 
 เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุข 
 อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกดิในภพนี้ เธอระลึกถึง 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ 
 แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตว 
 ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง จักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม 
 กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ 
 ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทต้ัง 
 อยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน จะพึงเห็นหมูชนกําลัง 
 เขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถวอยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง 
 ๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาสูเรือน เหลานีอ้อกจากเรือน 
 เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ 
 ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตว 



 ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทจุริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
 มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ 
 แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
                          อาสวักขยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทา เหลานี้อาสวะ 
 เหลานี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม 
 หลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณ 
 วาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ 
 เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรเกวัฏฏ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขา ใสสะอาดไมขุนมวั 
 บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระน้ัน จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวด และ 
 กอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น เขาจะพึงคิดเห็น 
 อยางนี้วา สระนํ้านี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหิน 
 บาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ัน ดังนี้ ฉนัใด 
 ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
 ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ดูกรเกวัฏฏ แมขอนี้ก็เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย. 
      ดูกรเกวัฏฏ ปาฏิหาริย ๓ เหลานี้แล เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว 
 จึงประกาศใหรู. 
                      เร่ืองภิกษุแสวงหามหาภูต 
      [๓๔๓] ดูกรเกวัฏฏ เร่ืองเคยมีมาแลว ภิกษุรูปหนึ่งในหมูภิกษุนี้เอง ไดเกดิความ 



 ปริวิตกอยางนี้วา มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ 
 ยอมดับไมมเีหลือ ในที่ไหนหนอ. ลําดับน้ัน เธอไดเขาสมาธชินิดที่เมื่อจิตต้ังมั่นแลว ทางไปสู 
 เทวโลกปรากฏได. คร้ันแลวเธอไดเขาไปหาพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชถึงที่อยู แลวถามวา 
 ทานทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ยอมดับ 
 ไมมีเหลือในทีไ่หน? เมื่อเธอถามอยางนี้แลว เทวดาชั้นจาตุมหาราชจึงตอบวา แมพวกขาพเจา 
 ก็ไมทราบที่ดบัไมมิเหลือ แหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ เหลานี้เหมือนกัน แตยังมีทาวมหาราชอยู ๔ องค 
 ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจา ทาวเธอคงจะทราบ. ลําดับน้ันภิกษุนั้นจึงไปหาทาวมหาราช 
 ทั้ง ๔ แลวถามวา ทานทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
 เหลานี้ ยอมดบัไมมีเหลือในที่ไหน? เมื่อเธอถามอยางนี้แลว ทาวมหาราชทั้ง ๔ องคจึงตอบวา 
 แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจาอยูอีก 
 เทวดาเหลานั้นคงจะทราบ ภิกษุนั้นจึงเขาไปหาเทวดาชั้นดาวดึงส แลวถามวา ทานทั้งหลาย 
 มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน? 
 เมื่อเธอถามอยางนี้แลว เทวดาชั้นดาวดึงสจึงตอบวา แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีทาวสักกะ 
 จอมเทพซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจาอยูอีก ทาวเธอคงจะทราบ. ลําดับน้ัน ภิกษุนั้นได 
 ไปหาทาวสักกะจอมเทพแลวถามวา ทาน มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
 วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมเีหลือในที่ไหน? ดูกรเกวัฏฏ เมือ่ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว 
 ทาวสักกะจอมเทพไดตรัสตอบวา แมขาพเจาก็ไมรูจักที่ดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น 
 แตยังมีเทวดาชั้น ยามะ ... ทาวสุยามะ ... เทวดาชั้นดุสิต ... ทาวสันดุสิต ... เทวดาชั้นนิมมานรดี ... 
 ทาวสุนิมมิต ... เทวดาชั้นปรนมิมิตวสวดี ... ทาวปรนิมมิตวสวดี ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาขาพเจา 
 อยูอีก ทาวเธอคงทราบที่ดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
 วาโยธาตุ เหลานี้ได. 
      [๓๔๔] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับน้ันแล เธอไดเขาไปหาวสวดีเทวบุตรแลวถามวา ทาน 
 มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือใน 
 ที่ไหน เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว วสวดีเทวบุตรตอบวา แมขาพเจาก็ไมทราบ แตยังมีเทวดา 
 ผูนับเนื่องในหมูพรหม ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกเราอยูอีก เทวดาเหลานั้นคงจะทราบ ลําดับน้ัน 
 ภิกษุไดเขาสมาธิชนิดที่จิตต้ังมั่นแลว ทางไปสูพรหมโลกปรากฏได. 
      [๓๔๕] ดูกรเกวัฏฏ ตอนั้น เธอไดเขาไปหาเทวดาผูนับเนือ่งในหมูพรหมโลกแลวถามวา 
 ทานทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับ 
 ไมมีเหลือในทีไ่หน? เมื่อเธอถามอยางนี้ เทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมจึงตอบวา แมพวกขาพเจา 
 ก็ไมทราบ แตยังมีพรหมผูเปนมหาพรหมเปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท 
 ผูใชอํานาจเปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูนิรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ 
 เปนบิดาของหมูสัตวผูเกิดแลวและยังจะเกดิตอไป ซ่ึงดีกวา ประณีตกวาพวกขาพเจา ทาว 
 มหาพรหมน้ันแล คงจะทราบ ก็บัดน้ีทาวมหาพรหมน้ันอยูที่ไหน แมพวกเราก็ไมรูที่อยูของพรหม 



 หรือทิศทางที่พรหมอยู แตวานิมิตทั้งหลายยอมเห็นได แสงสวางยอมเกิดเอง โอกาสยอมปรากฏ 
 เมื่อใด พรหมจักปรากฏองคเมือ่นั้น การที่แสงสวางเกิดเอง โอกาสปรากฏน้ันแล เปนบุพพนิมิต 
 สําหรับความปรากฏแหงพรหม ดูกรเกวัฏฏ ตอมาไมนาน มหาพรหมน้ันไดปรากฏแลว. 
      [๓๔๖] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับน้ัน เธอไดเขาไปหามหาพรหมแลวถามวา ทาน มหาภูตรูป 
 ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน? 
 เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว ทาวมหาพรหมน้ันไดตอบวา ขาพเจาเปนพรหม เปนมหาพรหม 
 เปนใหญ ไมมีใครยิ่งกวา รูเห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูใชอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง 
 เปนผูเนรมิตร เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเกิดแลว 
 และยังจะเกิดตอไป แมคร้ังที่ ๒ เลา ภิกษุนั้นก็ไดกลาวกะทาวมหาพรหมน้ัน ดังนี้วา ขาพเจา 
 มิไดถามทานอยางนั้น แตขาพเจาถามทานวา มหาภูตรูปทั้ง ๔ ยอมดับไมมเีหลือในที่ไหน ดังนี้ 
 ตางหาก แมคร้ังที่ ๒ เลา ทาวมหาพรหมก็ไดตอบเธออยางนัน้เหมือนกัน แมคร้ังที่ ๓ เลา 
 ภิกษุนั้นก็ไดกลาวกะทาวมหาพรหมน้ันดังนี้วา ขาพเจามิไดถามทานอยางนั้น แตขาพเจาถามทานวา 
 มหาภูตรูปทั้ง ๔ ยอมดับไมมเีหลือในที่ไหน ดังนี้ตางหาก. 
      [๓๔๗] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับน้ัน ทาวมหาพรหมน้ัน จับแขนภิกษุนั้นนําไป ณ ที่ควร 
 ขางหนึ่ง แลวไดกลาววา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาผูนับเนื่องในหมูพรหมเหลาน้ีเขาใจเราวา อะไรๆ 
 ที่พรหมไมรู ไมเห็น ไมแจมแจง ไมประจักษ ไมมี ดังนี้ เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงตอบตอหนา 
 เทวดาเหลานั้นไมไดวา แมขาพเจาก็ไมทราบที่ดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ 
 อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้เหมือนกนั เพราะฉะน้ันแล การที่ทานละพระผูมีพระภาค 
 เสีย แลวมาเสาะหาการพยากรณปญหาน้ีในภายนอกน้ัน เปนอันทานทําผดิพลาดแลว นิมนตกลับ 
 เถิด ทานจงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคทูลถามปญหาน้ี พระองคทรงพยากรณแกทานฉันใด ทาน 
 พึงทรงจําขอนั้นไว ฉันนั้น. 
                        อุปมาดวยนกตีรทัสสี 
      [๓๔๘] ดูกรเกวัฏฏ ลําดับน้ัน ภิกษุนั้นไดหายไปที่พรหมโลก มาปรากฏขางหนาเรา 
 เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คูอยูออกไป หรือคูแขนที่เหยียดไวเขามา ฉะนั้น. ตอนั้น 
 เธอไหวเราแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดถามเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาภูตรูป 
 ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลานี้ ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน 
 เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดูกรภิกษุ เร่ืองเคยมีมาแลว พวกพอคาเดินเรือทะเล 
 ยอมจับนกตีรทัสสี (นกดูฝง) ลงเรือไปดวย เมื่อไมเห็นฝง เขายอมปลอยนกตีรทัสสี 
 มันบินไปยังทศิบูรพา ทิศทักษิณ ทิศปจจิม ทิศอุดร ทิศเบ้ืองบน ทิศนอย ถามันแลเห็นฝง 
 โดยรอบมันก็บินเลยไป ถามันแลไมเห็นฝงโดยรอบ มันก็จะกลับมายังเรือนัน้อีก ดูกรภิกษุ 
 เธอก็ฉันนั้นแล เที่ยวแสวงหาจนถึงพรหมโลก ก็ไมไดรับพยากรณปญหาน้ี ในที่สุดก็ตองกลับ 
 มาหายังสํานักเรานั่นเอง ปญหาขอนี้เธอมิควรถามอยางนั้น แตควรถามอยางนี้. 
                        แถลงปญหามหาภูต 



      [๓๔๙] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอมต้ังอยูไมไดในทีไ่หน 
 อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไมงาม ยอมต้ังอยูไมไดในที่ไหน 
 นามและรูปยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน ดังนี้. 
      ในปญหาน้ัน มีพยากรณดงัตอไปนี้ 
      [๓๕๐] ธรรมชาติที่รูแจง ไมมีใครชี้ได ไมมีที่สุด แจมใส โดยประการทั้งปวง 
 ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ยอมต้ังอยูไมไดในธรรมชาตินี้. 
      อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไมงาม ยอมต้ังอยูไมไดใน 
 ธรรมชาตินี้. 
      นามและรูปยอมดับไมมเีหลือในธรรมชาตินี้. 
      เพราะวิญญาณดับ นามและรูปน้ันยอมดบัไมมีเหลือในธรรมชาตินี้ ดังนี้. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. เกวัฏฏ คฤหบดีบุตรมีใจชื่นชม เพลิดเพลิน 
 ภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล. 
                       จบเกวัฏฏสูตร ที่ ๑๑. 
                        ------------- 
                         ๑๒. โลหิจจสูตร 
                       เร่ืองโลหิจจพราหมณ 
                        ------------- 
      [๓๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
 ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบานสาลวติกา ก็สมัยนั้น โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา 
 ซ่ึงคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร 
 ซ่ึงเปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไท. 
                        วาดวยพระพุทธคุณ 
      [๓๕๒] คร้ังนั้น โลหิจจพราหมณเกิดมีทฏิฐิอันลามกเห็นปานนี้วา สมณะหรือพราหมณ 
 ในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลว ไมควรบอกผูอืน่ เพราะผูอื่นจกัทําอะไรใหแก 
 ผูอื่นได บุคคลตัดเคร่ืองจองจาํเกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ืองจองจําขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมยั 
 ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภ วาเปนธรรมลามก เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได 
 ดังนี้ โลหิจจพราหมณไดยินขาววา พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
 เสด็จจาริกมาในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบาน 
 สาลวติกาโดยลําดับ และเกยีรติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย 
 วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา 
 เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองค 



 ทรงกระทําโลกน้ี พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ 
 พระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดามนุษยใหรูตาม พระองคทรง 
 แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ 
 พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานนั้น ยอมเปนการ 
 ดีแล. 
      [๓๕๓] คร้ังนั้น โลหิจจพราหมณ เรียกโรสิกะชางกัลบกมาวา มานี่แนะ เพ่ือนโรสิกะ 
 ทานจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวกราบทูลถามพระสมณโคดมผูมีอาพาธนอย 
 พระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลังอยูสําราญ ตามคําของเราวา ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ โลหิจจพราหมณถามถึงพระองคผูมีอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา 
 ทรงพระกําลังอยูสําราญ อนึ่ง จงทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรด 
 รับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ เพ่ือเสวยในวันพรุงนี้. โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณ 
 แลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่สมควร 
 ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โลหิจจพราหมณถามถึงพระองคผูมีอาพาธนอย 
 พระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลังอยูสําราญ และใหกราบทูลวา ขอพระผูมี- 
 *พระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดรับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ เพ่ือเสวยในวันพรุงนี้. 
 พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลวดวยดุษณภีาพ. 
      [๓๕๔] คร้ังนั้น โรสิกะชางกัลบกทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจาก 
 อาสนะถวายอภิวาททําปทักษิณแลว เขาไปหาโลหิจจพราหมณถึงที่อยูแลวกลาววา ขาพเจาได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคตามคําของทานแลว และพระผูมพีระภาคก็ทรงรับนิมนตแลว. ลําดับน้ัน 
 โลหิจจพราหมณไดตกแตงขาทนียโภชนียะอนัประณีตไวในนิเวศนของตน โดยลวงไปแหงราตรี 
 นั้น แลวเรียกโรสิกะชางกัลบกมาวา มานี่แนะ เพ่ือนโรสิกะ ทานจงไปเฝาพระสมณโคดม 
 ถึงที่ประทับแลวกราบทูลเวลาแดพระสมณโคดมวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว 
 ภัตตาหารสําเร็จแลว. โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยนื ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ถึงเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
                      ทรงโปรดโลหิจจพราหมณ 
      [๓๕๕] คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวทรงถือบาตรและ 
 จีวรเสด็จเขาไปยังบานสาลวติกาพรอมดวยภิกษุสงฆ. เวลานั้น โรสิกะชางกัลบก ตามเสดจ็ 
 พระผูมีพระภาคไป ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โลหิจจพราหมณ 
 เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนีว้า สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุ 
 แลว ไมควรบอกผูอื่น เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว 
 ไมควรสรางเคร่ืองจองจําอื่นขึน้ใหม ฉันใด ขออุปมัยนี้กฉ็ันน้ัน เรากลาวธรรมคือความโลภวา 
 เปนธรรมลามก เพราะผูอื่นจกัทําอะไรใหแกผูอื่นได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 



 โอกาส ขอพระผุมีพระภาคโปรดทรงเปลื้องโลหิจจพราหมณเสียจากทิฏฐิอันลามกนั้น. พระผูม-ี 
 *พระภาคตรัสวา ไมเปนไร โรสิกะ ไมเปนไร โรสิกะ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยัง 
 นิเวศนของโลหิจจพราหมณแลว ประทับเหนืออาสนะอันเขาปูลาดไว. ลําดับน้ัน โลหิจจพราหมณ 
 จึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมขุ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน 
 ใหอิ่มหนําแลว. 
      [๓๕๖] ลําดับน้ัน โลหิจจพราหมณทราบวา พระผูมีพระภาคเสวยแลว ทรงนําพระหัตถ 
 ออกจากบาตรแลว จึงถืออาสนะอันหนึ่งซ่ึงตํ่ากวา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสกะโลหิจจพราหมณวา จริงหรือ โลหิจจะ ไดยินวา ทานเกิดมทีิฏฐิลามกเห็นปานนี้วา 
 สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลวไมควรบอกผูอื่น เพราะผูอื่น 
 จักทําอะไรใหแกผูอื่นได บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ืองจองจําอื่นขึน้ใหม 
 ฉันใด ขออุปมยันี้ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมลามก เพราะผูอื่นจักทาํอะไร 
 ใหแกผูอื่นได ดังนี้. 
      โลหิจจพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญเปนอยางนั้น. 
      ภ. ดูกรโลหิจจะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน ทานครองบานสาลวติกานี้มิใช 
 หรือ. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนอยางนั้น. 
      ดูกรโลหิจจะ เราขอถามทาน ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา 
 อยู โลหิจจพราหมณควรใชสอยผลประโยชนที่เกิดขึน้ในบานสาลวติกานั้นแตผูเดียว ไมควร 
 ใหผูอื่น ดังนี้ ผูที่กลาวอยางนีน้ั้น จะชื่อวาทําอันตรายแกชนที่อาศัยทานเล้ียงชีพอยูไดหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาทําอันตรายได. 
      เมื่อทําอันตราย จะชื่อวาหวังประโยชนตอชนเหลานั้นหรือไมหวัง. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาไมหวังประโยชน. 
      ผูที่ไมหวังประโยชนตอ จะชื่อวาเขาไปต้ังจิตเมตตาไวในชนเหลานั้น หรือจะชื่อวาเขาไป 
 ต้ังจิตเปนศัตรู. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู. 
      เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว จะชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิหรือเปนสัมมาทิฏฐิ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเปนมิจฉาทฏิฐิ. 
      ดูกรโลหิจจะ ผูเปนมิจฉาทฏิฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดเดยีรฉาน 
 อยางใดอยางหนึ่ง. 
      [๓๕๗] ดูกรโลหิจจะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศล ทรง 
 ปกครองแควนกาสีและโกศลมใิชหรือ. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนเชนนั้น. 
      ดูกรโลหิจจะเราขอถามทาน ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา พระเจาปเสนทิโกศล ทรงปกครอง 



 แควนกาสีและโกศลอยู พระองคควรทรงใชสอยผลประโยชนที่เกิดในแควนทั้ง ๒ นั้นแต 
 พระองคเดียว ไมควรพระราชทานแกผูอื่น ผูที่กลาวอยางนีน้ั้น ชื่อวาทําอันตรายแกพวกทานและ 
 คนอื่นๆ ซ่ึงไดพ่ึงพระบารมีพระเจาปเสนทโิกศลเล้ียงชีพอยูไดหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาทําอันตรายได. 
      เมื่อทําอันตราย จะชื่อวาหวังประโยชนตอชนเหลานั้นหรือไมหวัง. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาไมหวังประโยชน. 
      ผูที่ไมหวังประโยชน จะชือ่วาเขาไปต้ังจติเมตตาไวในชนเหลานั้น หรือจะชื่อวาเขาไป 
 ต้ังจิตเปนศัตรู. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู. 
      เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว จะชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาเปนมิจฉาทฏิฐิ. 
      ดูกรโลหิจจะ ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิดเดยีรฉาน 
 อยางใดอยางหนึ่ง. 
      [๓๕๘] ดูกรโลหิจจะ  ดวยประการฉะนี้ เปนอันฟงไดวา ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา 
 โลหิจจพราหมณครองบานสาลวติกา ควรใชสอยผลประโยชนอันเกดิในบานสาลวติกาแตผูเดยีว 
 ไมควรใหผูอื่น ผูที่กลาวอยางนี้นั้น ชื่อวาทําอนัตรายแกชนที่อาศัยทานเลีย้งชีพอยู เมื่อทํา 
 อันตราย ยอมชื่อวาไมหวังประโยชนตอ เมือ่ไมหวังประโยชนตอ ยอมชื่อวาเขาไปต้ังจิตเปน 
 ศัตรู เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผูใด 
 พึงกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลวไมควรบอก 
 ผูอื่น เพราะผูอืน่จักทําอะไรใหแกผูอื่นได. บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ือง 
 จองจําอื่นขึ้นใหม ฉันใด ขออปุมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมอันลามก 
 เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ผูทีก่ลาวอยางนี้นั้น ชื่อวาทําอันตรายแกกุลบุตรผูที่ไดอาศัย 
 พระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไวแลว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ คือทําใหแจง 
 โสดาปตติผลบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิผลบาง อรหัตผลบาง และแกกลุบุตรผูที่อบรมครรภ 
 อันเปนทิพย เพ่ือบังเกิดในภพอันเปนทิพย เมื่อทําอันตราย ยอมชื่อวาไมหวังประโยชนตอ 
 เมื่อไมหวังประโยชนตอ ยอมชื่อวาเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว ยอมชื่อวา 
 เปนมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิเรากลาววามีคติเปน ๒ คือ นรกหรือกําเนิด 
 เดียรฉาน อยางใดอยางหนึ่ง. 
      [๓๕๙] ดูกรโลหิจจะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันฟงไดวา ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา พระ- 
 *เจาปเสนทิโกศลทรงปกครองแควนกาสีและโกศล พระองคควรใชสอยผลประโยชนอันเกดิขึ้นใน 
 แควนทั้ง ๒ นั้นแตพระองคเดียว ไมควรพระราชทานแกผูอื่น ผูที่กลาวอยางนี้นั้น ชื่อวาทาํ 
 อันตรายแกชนทั้งหลาย คือตัวทานและคนอื่นๆ ผูที่ไดพึงบารมีพระเจาปเสนทิโกศลเลีย้งชีพ เมื่อ 
 ทําอันตราย ยอมชื่อวาไมหวังประโยชนตอ เมื่อไมหวังประโยชนตอ ยอมชือ่วาเขาไปต้ังจติเปน 



 ศัตรู เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผูใด 
 พึงกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม คร้ันบรรลุแลวไมควร 
 บอกแกผูอื่น เพราะผูอื่นจักทาํอะไรใหแกผูอืน่ได บุคคลตัดเคร่ืองจองจําเกาไดแลว ไมควร 
 สรางเคร่ืองจองจําอื่นขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมยันี้ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรม 
 ลามก เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ผูกลาวอยางนี้นัน้ ยอมชื่อวาทําอันตรายแกกุลบุตรผู 
 ที่ไดอาศัยพระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไวแลว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ คือ 
 ทําใหแจงโสดาปตติผลบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิผลบาง อรหัตผลบาง และกุลบุตรผูที่ 
 อบรมครรภอันเปนทิพย เพ่ือบังเกิดในภพอันเปนทิพย เมื่อทําอันตราย ยอมชื่อวาไมหวัง 
 ประโยชนตอ เมื่อไมหวังประโยชนตอ ยอมชือ่วาเขาไปต้ังจติเปนศัตรู เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู 
 แลว ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ 
 นรกหรือกําเนิดเดยีรฉาน อยางใดอยางหนึ่ง. 
                  ศาสดาที่ควรแกการทวง ๓ จําพวก 
      [๓๖๐] ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จําพวกน้ี ควรทวงในโลก และทั้งการทวงของผูที ่
 ทวงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ ศาสดา ๓ จําพวกน้ันเปนไฉน? ดูกร 
 โลหิจจะ ศาสดาบางคนในโลกน้ีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพ่ือประโยชนใด ประโยชน 
 ที่เปนของสมณะนั้น เขาไมไดบรรลุแลว เขาไมไดบรรลุประโยชนที่เปนของสมณะนั้น. แต 
 แสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานทั้งหลาย นี้เพ่ือสุขของทานทั้งหลาย. สาวก 
 ของเขายอมไมต้ังใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึงและหลีกเลีย่งประพฤติจากคําสอน 
 ของศาสดา. เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพ่ือประโยชนใด 
 ประโยชนทีเ่ปนของสมณะนัน้ ทานไมไดบรรลุแลว ทานไมไดบรรลุประโยชนของสมณะนั้น 
 แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานทั้งหลาย นี้เพ่ือความสขุของทานทั้งหลาย 
 สาวกของทานนั้นยอมไมต้ังใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึงและยอมหลีกเลี่ยง 
 ประพฤติจากคําสอนของศาสดา เหมือนบุรุษที่รุกเขาไปหาสตรีที่กําลังถอยหลังหนี หรือดุจบุรุษ 
 พึงกอดสตรีที่หันหลังให ฉันใด ขออุปมัยนีก้ฉ็ันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวาเปนธรรมอัน 
 ลามก เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได ดกูรโลหิจจะ นี้แลศาสดาที่ ๑ ซ่ึงควรทวงในโลก 
 และทั้งการทวงของผูที่ทวงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ. 
      [๓๖๑] ดูกรโลหิจจะ อีกขอหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตเพ่ือประโยชนใด ประโยชนทีเ่ปนของสมณะนั้น เขาไมไดบรรลุแลว เขาไมไดบรรลุ 
 ประโยชนของสมณะน้ัน แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานทั้งหลาย นีเ้พ่ือ 
 ความสุขของทานทั้งหลาย สาวกของเขายอมต้ังใจฟง เงี่ยโสตสดับ ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง และไมหลีก 
 เลี่ยงประพฤติจากคําสอนของศาสดา เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมีอายุ ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตเพ่ือประโยชนใด ประโยชนทีเ่ปนของสมณะนั้น ทานไมไดบรรลุแลว ทานไมไดบรรลุ 
 ประโยชนของสมณะน้ัน แตแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานทั้งหลาย นีเ้พ่ือ 



 ความสุขของทานทั้งหลาย สาวกของทานนั้น ยอมต้ังใจฟง เงี่ยโสตสดับ ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง 
 และไมหลีกเลีย่งประพฤติจากคําสอนของศาสดาเหมือนบุคคลละเลยนาของตนแลว สําคัญเห็น 
 นาของผูอื่นวาเปนที่อันตนควรบํารุง ฉันใด ขออุปมัยนี้กฉ็ันนั้น เรากลาวธรรมคือความโลภวา 
 เปนธรรมอันลามก  เพราะผูอืน่จักทําอะไรใหแกผูอื่นได. ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาที่ ๒ ซ่ึงควร 
 ทวงในโลก และท้ังการทวงของผูที่ทวงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จริงแท เปนธรรม ไมมีโทษ. 
      [๓๖๒] ดูกรโลหิจจะ อีกขอหน่ึง ศาสดาบางคนในโลกน้ี ออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต เพ่ือประโยชนใด ประโยชนทีเ่ปนของสมณะนั้น เขาไดบรรลุแลว เขาไดบรรลุ 
 ประโยชนของสมณะน้ันแลว จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทานทั้งหลาย นี้ 
 เพ่ือความสุขของทานทั้งหลาย แตสาวกของเขาไมต้ังใจฟง ไมเงี่ยโสตสดับ ไมต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง 
 และหลีกเลีย่งประพฤติจากคําสอนของศาสดา เขาจะพึงถูกทวงวา ทานผูมอีายุ ออกจากเรือน 
 บวชเปนบรรพชิต เพ่ือประโยชนใด ประโยชนที่เปนของสมณะนั้น ทานไดบรรลุแลว ทาน 
 เองไดบรรลุประโยชนของสมณะน้ันแลว จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา นี้เพ่ือประโยชนของทาน 
 ทั้งหลาย นี้เพ่ือความสุขของทานทั้งหลาย แตสาวกของทานนั้นไมต้ังใจฟง ไมเงี่ยโสตสดบั 
 ไมต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง และหลีกเลี่ยงประพฤติจากคําสอนของศาสดา เหมือนบุคคลตัดเคร่ืองจองจํา 
 เกาไดแลว ไมควรสรางเคร่ืองจองจําขึ้นใหม ฉันใด ขออุปมยันี้ก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือ 
 ความโลภวาเปนธรรมอันลามก เพราะผูอื่นจกัทําอะไรใหแกผูอื่นได ดกูรโลหิจจะ นี้แลศาสดา 
 ที่ ๓ ซ่ึงควรทวงในโลก และทั้งการทวงของผูที่ทวงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จริงแทเปนธรรม 
 ไมมีโทษ ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จําพวกเหลานี้แล ควรทวงไดในโลก และท้ังการทวงของ 
 ผูที่ทวงศาสดาทั้งหลายเห็นปานนั้น ก็จริงแท เปนธรรม ไมมโีทษ. 
                        ศาสดาที่ไมควรทวง 
      [๓๖๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลวโลหิจจพราหมณไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ก็ศาสดาบางคนซ่ึงไมควรทวงในโลกมีบางหรือ. 
          พ. ดูกรโลหิจจะ ศาสดาที่ไมควรทวงในโลกมีอยู. 
          ล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ศาสดาที่ไมควรทวงในโลก เปนไฉน. 
          ดูกรโลหิจจะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษผูควรฝก ไมม ี
 ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม 
 พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวย 
 ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและ 
 มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สดุ ประกาศพรหมจรรย 
 พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด 
 เฉพาะในตระกลูใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได 
 ศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวาฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง 



 การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย ใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดยีวดุจสังขขัด 
 ไมใชทําไดงาย  ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
 สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด 
 นุงผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู 
 ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ทั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชพีบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล 
 คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ. 
                             จุลศีล 
         ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
         ๑.  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆาสตัว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ 
 วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู 
 ขอนี้เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๒.  เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๓.  เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๔.  เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน 
 หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๕.  เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนในหมูโนน 
 แตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคน 
 ผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา 
 ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๖.  เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 
 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมาก รักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๗.  เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๘.  เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
         ๙.  เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
         ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอนัเปนขาศึก 
 แกกุศล. 
         ๑๑. เธอเวนขาดจากการทดัทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ 



 เคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
         ๑๒. เธอเวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
         ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
         ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
         ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
         ๑๖. เธอเวนขาดจากการรบัสตรีและกุมารี. 
         ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
         ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
         ๑๙. เธอเวนขาดจากการรบัไกและสุกร. 
         ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
         ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
         ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
         ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือและการขาย. 
         ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
 ตวงวัด. 
         ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
         ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบจุลศีล. 
                            มัชฌิมศีล 
        ๑.  ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเหงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกดิแตเมล็ดเปนที่คํา 
 รบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๒.  ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม 
 สะสมเคร่ืองประเทืองผิว สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๓.  ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคม มหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย 
 การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน 
 จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 



 ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล 
 การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
         ๔.  ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
 เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
 เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
         ๕.  ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ  เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก  ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว  ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาด 
 ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรลวดลาย   เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่มีสัณฐานเปนชอ 
 ดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน  เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน 
 เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม 
 เคร่ืองลาดไหมและขลิบทองเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง 
 เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสตัวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม 
 เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
       ๖.  ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คืออบตัว ไคลอวัยวะ 
 อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทอืงผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ 
 สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลกัยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา 
 ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๗.  ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางพวก ฉันโภชนะ 
 ที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร 
 เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทพั เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองที่นอน 
 เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท 
 เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว 
 เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๘.  ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน  เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 



 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ 
 เชนวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยขอนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน 
 ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร 
 จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอทีท่าน 
 เคยช่ําชองมาผนัแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทาน 
 จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๙.  ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เชนอยางที่สมณพราหมณผู 
 เจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และ 
 กุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา 
 ดังนี้ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๑๐.  ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
 หวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                          จบมัชฌิมศีล. 
                            มหาศีล 
        ๑.   ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ 
 ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก 
 เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง 
 เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอาย ุ
 เปนหมอเสกกนัลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปน ศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๒.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาสตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะ 
 บุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง 
 ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ 
 ทายลักษณะแกะ ทายลกัษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย ทายลักษณะตุน 
 ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



        ๓.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๔.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย 
 จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก 
 เดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทติย 
 และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ 
 ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลเปน 
 อยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตย 
 เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผดิทางจักมผีลเปนอยางนี้ ดาวนกัษัตร 
 เดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมผีลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปน 
 อยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดนิไหวจักมีผลเปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร 
 ตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปนอยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๕.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ๖.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตให 
 คางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสยีง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง 
 หญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ 
 ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



        ๗.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
        ดูกรโลหิจจะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแต 
 ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรโลหิจจะ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว 
 ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุข 
 อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวา ถึงพรอม 
 ดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
                          อินทรียสังวร 
        ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
        ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ 
 เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขนุทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
 อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุ 
 ฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง 
 ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อ 
 ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนสัครอบงํานั้น ชื่อวา 
 รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ 
 เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมา 
 นี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
                          สติสัมปชัญญะ 
        ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
        ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมทาํความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล 
 ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน 
 การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทาํความรูสึกตัวในการเดิน การยนื 
 การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดูกรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุ 
 ชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสมัปชัญญะ. 



                            สันโดษ 
        ดูกรโลหิจจะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสนัโดษ. 
        ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรโลหิจจะ นกมีปก 
 จะบินไปทางทศิาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เปนผู 
 สันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศา 
 ภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรโลหิจจะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
        ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน 
 อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คอื ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา 
 ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทษุรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละ 
 ถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู 
 ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอทุธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ 
 ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวจิิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา. 
                          อุปมานิวรณ ๕ 
         ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
 สําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน  และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงมเีหลือ 
 อยูสําหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบการงาน บัดน้ี 
 การงานของเรานั้นสําเร็จผลแลว  เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และทรัพยที่เปน 
 กําไรของเรายงัมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส 
 มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
         ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภค 
 อาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารไดและมี 
 กําลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมอีาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย บัดน้ีเราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารได และม ี
 กําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคน้ัน 
 เปนเหตุ ฉันใด. 
          ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาพึงพนจาก 
 เรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้ เมื่อกอน 
 เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และเราไมตอง 



 เสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจากเรือนจํา 
 นั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
         ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหน 
 ตามความพอใจไมได สมยัตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเองได ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทยแกตัว  ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส 
 พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น  ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจากความเปนทาสน้ันแลว 
 พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงไดความ 
 ปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
         ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ 
 เดินทางไกลกนัดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น  บรรลุถึง 
 หมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส 
 มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
       ดูกรโลหิจจะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือนการ 
 พนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 
                           รูปฌาน ๔ 
         เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ยอมเกดิปราโมทย เมื่อปราโมทย 
 แลว ยอมเกดิปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข 
 จิตยอมต้ังมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ 
 และสุขเกดิแตวิเวกอยู. 
         ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้   ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล 
 ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม 
 ประกอบดวยโทษ. 
         ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดขึ้น  เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู 
 ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควร 
 ในโลก  อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม  ประกอบดวยโทษ. 
      ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสขุดวยนามกาย 
 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุบกขา 
 มีสติอยูเปนสขุ ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดา 



 นี้แล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม 
 ประกอบดวยโทษ. 
      ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข 
 ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ดูกรโลหิจจะ 
 สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก 
 อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้นก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                            วิชชา ๘ 
                           วิปสสนาญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอยอมรู 
 ชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้น 
 ดวยขาวสุกและขนมสด ไมเทีย่ง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน 
 ธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดูกรโลหิจจะ เปรียบ 
 เหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกดิเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส 
 แวววาว สมสวนทุกอยาง มดีายเขยีว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมี 
 จักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกดิเองอยาง 
 บริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย 
 เขียว  เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนัน้ ฉันใด. 
      ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ เธอ 
 ยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโต 
 ขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน 
 ธรรมดา และวิญญาณของเราน้ีก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี ดูกรโลหิจจะ สาวกได 
 บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก  อนึ่ง การทวง 
 ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                          มโนมยิทธิญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ 
 คือ นิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มรูีปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขาจะพึงคดิเห็นอยางนี้วา นี้ 
 หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง อีก 
 นัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก 
 ดาบอยางหนึ่ง ฝกอยางหนึ่ง กแ็ตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 



 จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง 
 ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง ฉันใด. 
      ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกีิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ 
 คือนิรมิตกายอื่นจากกายน้ี มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง 
 ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควร 
 ทวงในโลก อนึง่ การทวงศาสดาเห็นปานนี้  นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบ 
 ดวยโทษ. 
                          อิทธิวิธญาณ 
       ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ืออิทธิวธิี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
 หลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได 
 ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน 
 แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
 เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานภุาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทาง 
 กายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดกูรโลหิจจะ เปรียบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด 
 เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง 
 เปรียบเหมือนชางงาหรือลูกมือของชางงาผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ 
 พึงทําเคร่ืองงาชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชาง 
 ทองผูฉลาด เมือ่หลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทําทองรูปพรรณ 
 ชนิดน้ันๆ ใหสําเร็จ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ืออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน 
 คนเดียวก็ได ทาํใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือน 
 ไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบน 
 แผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธิ์มีอานุภาพ 
 มากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณ 
 วิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึง่ การทวง 
 ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                          ทิพพโสตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอม 
 ไดยินเสยีง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอัน 



 บริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยนิ 
 เสียงกลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียงเปงมางบาง เขา 
 จะพึงเขาใจวาเสียงกลองดังนีบ้าง เสียงตะโพนดังนี้บาง เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะว 
 ดังนี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว 
 ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนม 
 นอมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ เธอยอมไดยินเสยีง ๒ ชนิดคือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่ 
 อยูไกลและใกลดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุ 
 คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวง 
 ศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                          เจโตปริยญาณ 
       ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือเจโตปริยญาณ เธอยอม 
 กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
 ราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจาก 
 โทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะกรู็วาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา 
 จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
 มหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา 
 ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไมเปน 
 สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรโลหิจจะ เปรียบ 
 เหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว เมื่อสองดเูงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด 
 หรือในภาชนะนํ้าอันใส หนามีไฝก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ 
 ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
 ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ 
 เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิต 
 ปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิต 
 ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิต 
 หดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือ 
 จิตไมเปนมหรคตก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี 
 จิตอื่นยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา 
 จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวาจิตไมหลุดพน ดูกรโลหิจจะ 
 สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก 
 อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                       ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 



       ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง 
 หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง 
 ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่อ 
 อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น  คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน เราก็ไดม ี
 ชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ 
 มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น  คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอน 
 ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมอืน 
 บุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสู 
 บานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้า  เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบานนั้น 
 เราไดยืนอยางนั้น  ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น เราไดจากบานแมนั้น 
 ไปยังบานโนน แมในบานนั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น 
 เรากลับจากบานนั้นมาสูบานของตนตามเดมิ ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ 
 บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว 
 อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอนัมาก 
 คือ ระลึกไดหน่ึงชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
 ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง 
 แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
 สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ 
 อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มกีําหนดอายุเพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ันเราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น 
 มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทกุขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายเุพียงเทานั้น 
 คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ 
 พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ 
 ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง 
 ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย 
 เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ี



 ตกยาก ดวยทพิยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ 
 ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทฏิฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ 
 เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยู ณ ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนคร บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาท 
 นั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังสัญจรเปนแถว 
 อยูในถนนบาง นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง ทามกลางพระนครบาง เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาไป 
 สูเรือน เหลานี้ออกจากเรือน เหลานี้สัญจรเปนแถวอยูในถนน เหลานี้นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรง 
 ทามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกเิลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิต 
 ไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
 ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทจุริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
 ติเตียนพระอริยเจา เปนมจิฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย 
 เพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย 
 กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา 
 ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ 
 เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจติุ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป 
 ตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ 
 ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึ่ง การทวงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไมจริง 
 ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                          อาสวักขยญาณ 
      ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน 
 ควรแกการงาน ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชดั 
 ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทา 
 เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามนิีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี ้
 จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่จิตหลุดพนแลว 
 ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว 



 กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขา ใสสะอาด 
 ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระน้ัน จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง 
 กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ในสระนํ้านั้น 
 เขาจะพึงคิดอยางนี้วา สระนํ้านี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวด 
 และกอนหินตางๆ บาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลังวายอยูบาง กาํลังหยุดอยูบาง ใน 
 สระน้ัน ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉนันั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส 
 ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ต้ังมั่นไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป 
 เพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุขนิโรธ 
 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา 
 เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ 
 เมื่อจิตหลุดพน  ก็มีญาณวาหลุดพน รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา 
 ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรโลหิจจะ สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร 
 เห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดาน้ีแล ไมควรทวงในโลก อนึง่ การทวงศาสดาเห็นปานนี้ 
 นั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ. 
                   โลหิจจพราหมณแสดงตนเปนอบุาสก 
      [๓๖๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลหิจจพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุรุษผูหน่ึงพึงฉวยผมบุรุษอีกผูหน่ึงซ่ึงกําลังจะตกไปสูเหว คือ 
 นรกไว ฉุดขึ้นใหยืนอยูบนบก ฉันใด ขาพระองคกําลังจะตกไปสูเหว คือ นรก พระโคดมผูเจริญ 
 ไดยกขึ้นใหยืนอยูบนบก ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
 เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ืด ดวยคิดวาคนมีจักษุจักเห็นรูป 
 ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆวา 
 เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ โทษไดถึงขาพระองคผูเปนพาล ผูหลง ผูไมรูเทา 
 ถึงการณ ขาพระองคใด ไดทวงพระผูมีพระภาคผูเปนศาสดา อันสาวกไมควรทวงในโลก 
 และการทวงพระผูมีพระภาคนั้น ก็ไมจริง ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ ขอ 
 พระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษน้ันโดยความเปนโทษแกขาพระองคนั้น เพ่ือสํารวมตอไป พระผูม-ี 
 *พระภาคตรัสวา เอาเถอะ โลหิจจะ   โทษไดถึงทานผูเปนพาล ผูหลง ผูไมรูเทาถึงการณ 
 ทานไดทวงเราผูเปนศาสดาอนัสาวกไมควรทวงในโลก และการทวงเราผูเปนศาสดาน้ัน ก็ไมจริง 
 ไมแท ไมเปนธรรม ประกอบดวยโทษ เพราะเหตุนั้นแล เธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว 
 จงกระทําคืนตามธรรม เรารับรับโทษน้ัน นี้เปนความเจริญในอริยวินัย ผูเห็นโทษโดยความ 
 เปนโทษ ยอมกระทําคืนตามธรรม ยอมถึงความสํารวมตอไป. 



      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว โลหิจจพราหมณไดชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค 
 ลุกจากอาสนะหลีกไป ดังนี้แล. 
                       จบโลหิจจสูตรที่ ๑๒. 
                        -------------- 
                         ๑๓. เตวิชชสูตร 
                        ------------- 
      [๓๖๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
 ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่อวามนสากตะ ไดยนิวา ในเวลานั้น 
 พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ําอจิรวดี ทิศเหนือแหงมนสากตคาม เขต 
 พราหมณคามชื่อวามนสากตะ. 
                 วาเสฏฐะและภารทวาชมาณพเขาเฝา 
      [๓๖๖] สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสยีงอาศัยอยูในมนสากตคามมากดวยกัน 
 คือ วังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ โตเทยยพราหมณ 
 และพราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงอื่นๆ อีก. คร้ังนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพเดิน 
 เที่ยวเลนตามกนัไป ไดพูดกันขึ้นถึงเร่ืองทางและมิใชทาง วาเสฏฐมาณพพูดอยางนี้วา ทางที่ 
 ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นาํผู 
 ดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. ฝายภารทวาชมาณพพูดอยางนี้วา ทางทีท่าน 
 ตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทาน้ัน เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไป 
 ตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได. วาเสฏฐมาณพไมอาจใหภารทวาชมาณพยินยอมได ฝาย 
 ภารทวาชมาณพก็ไมอาจใหวาเสฏฐมาณพยินยอมได. 
      [๓๖๗] คร้ังนั้น เวเสฏฐมาณพบอกภารทวาชมาณพวา ดูกรภารทวาชะ ก็พระสมณโคดม 
 นี้แล เปนโอรสของเจาศากยะ ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ํา 
 อจิรวดีเขตพราหมณคามชื่อมนสากตะทางทศิเหนือ และเกยีรติศัพทอันงามของทานสมณโคดมน้ัน 
 ขจรไปอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง 
 โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี ฝกบุรุษ 
 ที่ควรฝก ไมมผีูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว 
 เปนผูจําแนกพระธรรม มาไปกันเถิดภารทวาชะ เราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ 
 คร้ันแลวจักกราบทูลถามความขอนี้กะพระสมณโคดม พระสมณโคดมจกัทรงพยากรณแกเราทั้งสอง 
 อยางใด เราจักทรงจําขอความนั้นไวอยางนั้น ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลวพากันไป. 
      [๓๖๘] คร้ังนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอเปนที่ใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง. เวเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอประทานโอกาส 



 เมื่อขาพระองคทั้งสองเดินเลนตามกันไป ไดพูดกันขึ้นถึงเร่ืองทางและมใิชทาง ขาพระองคพูด 
 อยางนี้วา ทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง 
 นําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได ภารทวาชมาณพพูดอยางนี้วา 
 หนทางที่ทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทาน้ัน เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก 
 นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเร่ืองทางและมิใชทางนี้ ยังมีการถือผิดกันอยูหรือ ยังมีการ 
 กลาวผิดกันอยูหรือ ยังมีการพูดตางกันอยูหรือ. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ ไดยนิวา 
 ทานพูดวา หนทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทาน้ัน  เปนมรรคาตรง เปนทางตรง 
 เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได ภารทวาชมาณพพูดวา 
 หนทางที่ทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทาน้ัน เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก 
 นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได ดูกรวาเสฏฐะ ก็เมื่อเปนเชนนั้น พวกทาน 
 จะถือผิดกันในขอไหน จะกลาวผิดกันในขอไหน จะพูดตางกันในขอไหน. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในเร่ืองทางและมิใชทาง พราหมณทั้งหลาย คือ พราหมณ 
 พวกอัทธริยะ พราหมณพวกติตติริยะ พราหมณพวกฉันโทกะ พราหมณพวกพัวหริธ ยอม 
 บัญญัติหนทางตางๆ กันก็จริง ถึงอยางนั้น ทางเหลานั้นทั้งมวล เปนทางนําออก นําผูดําเนิน 
 ไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได เปรียบเหมือนในที่ใกลบานหรือนิคม แมหากจะมี 
 ทางตางกันมากสาย ที่แททางเหลานั้นทั้งมวลลวนมารวมลงในบาน ฉะนั้น. 
      พ. ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ? 
      ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพูด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพูด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดวา ทางเหลานั้นนําออกหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคพูด. 
                       ทรงซักวาเสฏฐมานพ 
      [๓๖๙] ดูกรวาเสฏฐะ บรรดาพราหมณผูไดไตรวิชชา พราหมณแมคนหนึ่งที่เห็นพรหม 
 มีเปนพะยานอยูหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยแมคนหนึ่งของพราหมณผูไดไตรวิชชาที่เห็นพรหม มีเปนพะยาน 
 อยูหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูไดไตรวิชชาที่เห็นพรหม มีเปนพะยาน 
 อยูหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 



      ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยที่สบืมาเจ็ดชั่วอาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชาที่เห็นพรหม 
 มีเปนพะยานอยูหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ พวกฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ 
 ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ 
 ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ที่ในปจจุบันนี้พวกพราหมณ 
 ผูไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้ที่ทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว 
 กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ไดกลาวไว บอกไว ผูที่กลาวอยางนี้วา พวกเรารู พวกเราเห็น 
 พรหมนั้นวา พรหมอยูในที่ใด อยูโดยท่ีใด หรืออยูในภพใด ดังนี้ มีอยูหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      [๓๗๐] ดูกรวาเสฏฐะ ไดยนิวา บรรดาพราหมณผูไดไตรวิชชา แมพราหมณสักคนหน่ึง 
 ที่เห็นพรหมเปนพะยาน ไมมีเลยหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ แมอาจารยสักคนหน่ึงของพราหมณผูไดไตรวิชชา ที่เห็นพรหมเปนพะยาน 
 ไมมีเลยหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ แมปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูไดไตรวิชชา ที่เห็นพรหมเปน 
 พะยาน ไมมีเลยหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ อาจารยที่สบืมาแตเจ็ดชั่วอาจารยของพราหมณผูไดไตรวชิชา ที่เห็นพรหม 
 เปนพะยาน ไมมีเลยหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา พวกฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูไดไตรวิชชา คือ 
 ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ 
 ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต บอกมนต ที่ในปจจุบันนี้พวกพราหมณ 
 ที่ไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้ที่ทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว 
 กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ไดกลาวไว บอกไว ผูที่กลาวอยางนี้วา พวกเรารู 
 พวกเราเห็นพรหมน้ันวา พรหมอยูในที่ใด อยูโดยที่ใด หรืออยูในภพใด ดังนี้ มีอยูหรือ? 
      พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น กลาวอยางนี้วา พวกเราไมรู พวกเราไมเห็น แตพวกเรา 
 แสดงหนทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหมน้ันวา หนทางน้ีแหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง 
 เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. 
      [๓๗๑] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิต 
 ของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ? 



      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความ 
 เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยแนนอน. 
      ดีละ วาเสฏฐะ พวกพราหมณผูไดไตรวิชชา ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง 
 หนทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหมวา หนทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง 
 นําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหมได ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด ดูกร 
 วาเสฏฐะ เหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกัน คนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น แมคน 
 ทายก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา มีอุปมาเหมือนแถวคนตาบอด ฉันนั้น 
 เหมือนกัน คนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น แมคนทายก็ไมเห็น ภาษิตของพราหมณผูได 
 ไตรวิชชาเหลานั้น ถึงความเปนคํานาหัวเราะทีเดียว ถึงความเปนคําตํ่าชาอยางเดยีว ถึงความ 
 เปนคําเปลา ถึงความเปนคําเหลวไหลแทๆ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 พราหมณผูไดไตรวิชชา เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แมชนอื่นเปนอันมากก็เห็นพระจันทร 
 และพระอาทิตยขึ้นไปเมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณทั้งหลายยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ 
 นอบนอม เดินเวียนรอบ. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปนอยางนั้น. 
      [๓๗๒] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณผูไดไตรวิชชา 
 เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แมชนอื่นเปนอันมากก็เห็น ก็พระจันทรและพระอาทิตยขึน้ไป 
 เมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณทั้งหลาย ยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ  นอบนอม 
 เวียนรอบ พราหมณไดไตรวิชชา สามารถแสดงทางเพ่ือไปอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตย 
 แมเหลานั้นวา ทางนี้แหละเปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นาํผูดําเนินไปตาม 
 ทางนั้นใหเปนสหายแหงพระจันทรและพระอาทิตย ดังนี้ ไดหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา พราหมณผูไดไตรวิชชา เห็นพระจันทรและพระอาทิตย แม 
 ชนอื่นเปนอันมากก็เห็น พระจันทรและพระอาทิตยขึ้นไปเมื่อใด ตกไปเมือ่ใด พราหมณทั้งหลาย 
 ยอมออนวอน ชมเชย ประนมมือ นอบนอม เดินเวียนรอบ พราหมณผูไดไตรวิชชา ไมสามารถ 
 แสดงทางเพ่ือไปอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตยแมเหลานั้นวา หนทางน้ีแหละ เปนมรรคา 
 ตรง เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพระจันทรและ 
 พระอาทิตย ก็จะกลาวกันทาํไม พราหมณผูไดไตรวิชชามิไดเห็นพรหมเปนพะยาน แมพวก 
 อาจารยของพราหมณผูไดไตรวิชชาก็มิไดเห็น แมพวกปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูได 
 ไตรวิชชาก็มิไดเห็น แมพวกอาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารยกม็ิไดเห็น แมพวกฤาษีผูเปนบุรพาจารย 
 ของพวกพราหมณผูไดไตรวชิชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามติร 
 ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนต 
 บอกมนต ที่ในปจจุบันนี้ พวกพราหมณผูไดไตรวิชชา ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้ 
 ที่ทานขับมาแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่ไดกลาวไว บอกไว 



 ผูที่กลาวอยางนี้วา พวกเราไมรู พวกเราไมเห็นวาพรหมอยูในที่ใด อยูโดยท่ีใด หรืออยูในภพใด 
 พวกพราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้นแหละพากันกลาวอยางนี้วา พวกเราแสดงหนทางเพ่ือความ 
 เปนสหายแหงพรหมท่ีพวกเราไมรู ที่พวกเราไมเห็นนั้นวา  หนทางน้ีแหละ เปนมรรคาตรง 
 เปนทางตรง เปนทางนําออก นําผูดําเนินไปตามทางน้ันใหเปนสหายแหงพรหมได. 
      [๓๗๓] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิต 
 ของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึง 
 ความเปนภาษิตไมมีปาฏิหาริย แนนอน. 
      ดีละ วาเสฏฐะ ก็พราหมณผูไดไตรวิชชา ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง 
 หนทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหมน้ันวา ทางนี้แหละ เปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง 
 นําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
                     อุปมาดวยนางงามในชนบท 
      [๓๗๔] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงกลาวอยางนี้วา เราปรารถนารักใคร 
 นางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้ ชนทั้งหลายพึงถามเขาอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ นางชนปทกัลยาณ ี
 ที่ทานปรารถนารักใครนั้น ทานรูจักหรือวาเปนนางกษัตริย นางพราหมณี นางแพทย หรือนาง 
 ศูทร เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงถามเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ 
 นางชนปทกัลยาณีที่ทานปรารถนารักใครนั้น ทานรูจักหรือวานางมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ สูง 
 ตํ่า หรือพอสันทัด ดํา คล้ํา หรือมีผิวสีทอง อยูในบาน นิคม หรือนครโนน เมื่อเขาถูกถาม 
 ดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา ทานปรารถนารักใครหญิงที่ทาน 
 ไมรูจักไมเคยเห็นนั้นหรือ เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา ถูกแลว ดูกรวาเสฏฐะ 
 ทานจักสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษน้ัน ยอมถึงความเปนคํา 
 ไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น คาํกลาวของบุรุษน้ัน ยอมถึงความเปนคําไมม ี
 ปาฏิหาริย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมอืนกัน ไดยินวา พวกพราหมณผูไดไตรวิชชากด็ี อาจารย 
 ของพราหมณพวกน้ันก็ดี ปาจารยของอาจารยแหงพราหมณพวกน้ันก็ดี อาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่ว 
 อาจารยของพราหมณพวกน้ันก็ดี เหลาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพราหมณพวกน้ันก็ดี ตางก็มิไดเห็น 
 พรหมเปนพยาน ... 
                    อุปมาดวยพะองขึ้นปราสาท 
      [๓๗๕] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอยางวา บุรุษพึงทําพะองขึ้นปราสาทในหนทางใหญ 
 สี่แพรง ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานทําพะองขึ้นปราสาทใด 
 ทานรูจักปราสาทนั้นหรือวาอยูในทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ สูง ตํ่า 
 หรือพอปานกลาง เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา 



 ทานจะทําพะองขึ้นปราสาททีท่านไมรูจัก ไมเคยเห็นหรือ เมือ่เขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา 
 ถูกแลว ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมือ่เปนเชนนั้น คาํกลาวของบุรุษน้ัน 
 ยอมถึงความเปนคําไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น คาํกลาวของบุรุษน้ันยอมถึงความเปนคําไมม ี
 ปาฏิหาริย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมอืนกัน ไดยินวา พวกพราหมณผูไดไตรวิชชากด็ี อาจารย 
 ของพวกพราหมณนั้นก็ดี ปาจารยของอาจารยแหงพวกพราหมณนั้นก็ดี อาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่ว 
 อาจารยของพราหมณพวกน้ันก็ดี เหลาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพราหมณพวกน้ันก็ดี ตางก็มิได 
 เห็นพรหมเปนพะยาน เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความเปน 
 ภาษิตไมมีปาฏิหาริย มิใชหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ภาษิตของพราหมณผูไดไตรวิชชา ยอมถึงความ 
 เปนภาษิตไมมีปาฏิหาริยแนนอน. 
      ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม จักแสดง 
 หนทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหมน้ันวา ทางนี้แหละเปนมรรคาตรง เปนทางตรง เปนทาง 
 นําออก นําผูดําเนินไปตามทางนั้นใหเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมไีด. 
                       อุปมาดวยแมน้าํอจิรวดี 
      [๓๗๖] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้าํอจิรวดีนี้ น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได 
 คร้ังนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขายนืที่ฝงนี้ รองเรียก 
 ฝงโนนวา ฝงโนนจงมาฝงนี้ ฝงโนนจงมาฝงนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
 ฝงโนนของแมน้ําอจิรวดีจะพึงมาสูฝงนี้ เพราะเหตุรองเรียก เพราะเหตุออนวอน เพราะเหตุ 
 ปรารถนา หรือเพราะเหตุยินดขีองบุรุษน้ันหรือหนอ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมอืนกัน พราหมณผูไดไตรวิชชา ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปน 
 พราหมณเสีย สมาทานธรรมที่มิใชทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู กลาวอยางนี้วา พวกเรา 
 รองเรียกพระอินทร พระจันทร พระวรุณ พระอีศวร พระประชาบดี พระพรหม พระมหินทร 
 ก็พราหมณผูไดไตรวิชชาอยางนั้น ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมที่มิใช 
 ทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหาย 
 แหงพรหม เพราะเหตุรองเรียก เพราะเหตุออนวอน เพราะเหตุปรารถนา หรือเพราะยินดี ขอนี้ 
 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๓๗๗] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้าํอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได 
 คร้ังนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขามดัแขนไพรหลัง 
 อยางแนน ดวยเชือกอยางเหนียวที่ริมฝงนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
 บุรุษน้ันพึงไปสูฝงโนนจากฝงนี้แหงแมน้ําอจิรวดีไดแลหรือ? 



      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมอืนกัน กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวา 
 ขื่อคาบาง เรียกวาเคร่ืองจองจําบาง กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปที่พึงรูดวยจักษุ เสียงที่พึงรู 
 ดวยโสต กลิ่นที่พึงรูดวยฆานะ รสที่พึงรูดวยชิวหา โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย นาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ นารัก เกี่ยวดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด กามคุณ ๕ เหลานี้ ในวินัย 
 ของพระอริยเจา เรียกวาขื่อคาบาง เรียกวาเครื่องจองจําบาง พราหมณผูไดไตรวิชชา กําหนัด 
 สยบ หมกมุน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้อยู ก็พราหมณ 
 ผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมที่มิใชทําบุคคล 
 ใหเปนพราหมณประพฤติอยู กําหนัด สยบ หมกมุน ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก 
 บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันในกามฉันทอยู เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปน 
 สหายแหงพรหม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๓๗๘] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้าํอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได 
 คร้ังนั้น บุรุษผูตองการฝง แสวงหาฝง ไปยังฝง ประสงคจะขามฝงไป เขากลับนอนคลุมตลอด 
 ศีรษะเสียที่ฝง ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันพึงไปสูฝงโนนจากฝงนี ้
 แหงแมน้ําอจิรวดีไดหรือหนอ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมอืนกัน นิวรณ ๕ อยางเหลานี้ ในวินัยของพระอริยเจา 
 เรียกวา เคร่ืองหนวงเหนี่ยวบาง เคร่ืองกางกัน้บาง เคร่ืองรัดรึงบาง เคร่ืองตรึงตราบาง นิวรณ ๕ 
 เปนไฉน? คือ กามฉันทนิวรณ พยาปาทนิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ นิวรณ ๕ 
 เหลานี้แล ในวินัยของพระอริยเจา เรียกวาเครื่องหนวงเหนี่ยวบาง เคร่ืองกางกั้นบาง เคร่ือง 
 รัดรึงบาง เคร่ืองตรึงตราบาง. 
      [๓๗๙] ดูกรวาเสฏฐะ พวกพราหมณผูไดไตรวิชชา ถูกนิวรณ ๕ เหลานี้ ปกคลุม 
 หุมหอ รัดรึง ตรึงตราแลว ก็พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณ 
 เสีย สมาทานธรรมที่มิใชทําบุคคลใหเปนพราหมณประพฤติอยู ถูกนิวรณ ๕ ปกคลุม หุมหอ 
 รัดรึง ตรึงตราแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม ขอนี้ 
 ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
      [๓๘๐] ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเคยไดยนิพราหมณ 
 ผูเฒาผูแก เปนอาจารยและปาจารยกลาววากระไรบาง พรหมมีเคร่ืองเกาะคือสตรีหรือไมมี? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      มีจิตจองเวรหรือไมมี? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      มีจิตเบียดเบียนหรือไมมี? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 



      มีจิตเศราหมองหรือไมม?ี 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไมได? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน พราหมณผูไดไตรวิชชา มีเคร่ืองเกาะ 
 คือสตรีหรือไมมี. 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี. 
      มีจิตจองเวรหรือไมมี? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี. 
      มีจิตเบียดเบียนหรือไมมี? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี. 
      มีจิตเศราหมองหรือไมม?ี 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ มี. 
      ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไมได? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      [๓๘๑] ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการฉะนี้ เปนอันวา พราหมณผูไดไตรวชิชาเหลานั้น 
 ยังมีเคร่ืองเกาะคือสตรี แตพรหมไมมี จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังมีเคร่ืองเกาะ 
 คือสตรี กับพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี ไดแลหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีเคร่ืองเกาะคือสตรี เบ้ืองหนา 
 แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี ขอนี้ไมเปน 
 ฐานะที่จะมีได ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจิตจองเวร แตพรหมไมมี 
 จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชาซ่ึงยังมีจิตจองเวรกับพรหมผูไมมจีิตจองเวรไดแลหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจิตเบียดเบียน แตพรหมไมมี 
 จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังมีจิตเบียดเบียนกับพรหมผูไมมีจิตเบียดเบียนไดแล 
 หรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังมีจิตเศราหมอง แตพรหมไมมี จะ 
 มาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังมีจิตเศราหมอง กับพรหมผูไมมีจิตเศราหมอง 
 ไดแลหรือ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ไมได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไมได แต 



 พรหมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูไดไตรวิชชา ซ่ึงยังจิตใหเปนไป 
 ในอํานาจไมได กับพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจได ไดแลหรือ? 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ไมได. 
      ถูกละ วาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้น ยังจิตใหเปนไปในอํานาจไมได 
 เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูยังจติใหเปนไปในอํานาจ 
 ได ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณผูไดไตรวิชชาเหลานั้นในโลกน้ีจมลง 
 แลว ยังจมอยู คร้ันจมลงแลวยอมถึงความยอยยับ สําคัญวาขามไดงาย เพราะฉะน้ัน ไตรวิชชานี ้
 เราเรียกวา ปาใหญคือไตรวิชชาบาง วาดงกันดารคือไตรวิชชาบาง วาความพินาศคือไตรวิชชา 
 บาง ของพราหมณผูไดไตรวิชชา. 
      [๓๘๒] เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแต 
 พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยินมาวา พระสมณโคดมทรงทราบทางเพ่ือความเปนสหาย 
 แหงพรหม. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน มนสากตคามอยูในที่ใกลแคนี้ ไมไกล 
 จากน้ีมิใชหรือ? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ มนสากตคามอยูในที่ใกลแคนี้ ไมไกลจากน้ี พระเจาขา. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน บุรุษผูเกิดแลว เติบโตแลวใน 
 มนสากตคามนี้ ออกไปจากมนสากตคามในทันใด พึงถูกถามหนทางแหงมนสากตคาม ดูกร 
 วาเสฏฐะ จะพึงมีหรือที่บุรุษนั้นผูเกดิแลว เติบโตแลวในมนสากตคาม ถูกถามถึงหนทางแหง 
 มนสากตคามแลว จะชักชาหรืออ้ําอึ้ง? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุรุษน้ันเกิดแลว เติบโต 
 แลวในมนสากตคาม เขาตองทราบหนทางแหงมนสากตคามทั้งหมดไดเปนอยางดี. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เมื่อบุรุษน้ันเกิดแลว เติบโตแลวในมนสากตคาม ถูกถามถึงทางแหง 
 มนสากตคาม จะพึงมีความชกัชาหรืออ้ําอึ้งบาง ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทาอันจะ 
 ยังสัตวใหถึงพรหมโลก ไมมีความชักชาหรืออ้ําอึ้งเลย เรารูจักพรหม รูจักพรหมโลก รูปฏิปทา 
 อันจะยังสัตวใหถึงพรหมโลก และรูถึงวาพรหมปฏิบัติอยางไร จึงเขาถึงพรหมโลกดวย. 
      [๓๘๓] เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา ขาแตพระ- 
 *โคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยนิมาวา พระสมณโคดมยอมแสดงทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหม 
 ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระองคจงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหม ขอพระองคจง 
 อุมชูพราหมณประชา. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาววาเสฏฐมาณพทูล 
 รับพระผูมีพระภาคแลว. 
                         ทางไปพรหมโลก 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้วา ดูกรวาเสฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ 



 เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถี ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ใหแจงชดัดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลวอยู ทรงสอนหมูสัตว 
 พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง 
 งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ 
 สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหน่ึง ยอมฟงธรรมนั้น 
 คร้ันฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ 
 เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย 
 ใหบริสุทธิ์ใหบริบูรณโดยสวนเดียวดจุสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ 
 หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอย 
 ใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
 เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัย 
 ในโทษเพียงเลก็นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 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 เวนขาดจากการลกัทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ 
 ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล 
 เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา 
 เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
 เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราว 
 กัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียง 
 กัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวคําที่ทําใหคน 
 พรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก 



 จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ 
 พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน 
 โดยกาลอนัควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
      ๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
     ๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก 
 แกกุศล. 
     ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ 
 เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
     ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ. 
     ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
     ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
     ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
     ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
     ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
     ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
     ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
     ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
     ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
     ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด. 
     ๒๕. เธอเวนขาดจากการรบัสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง. 
     ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                            จบจุลศีล 
                            มัชฌิมศีล 
       ๑. ภิกษุผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
 คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ดเปนที่ครบหา 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 



       ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว 
 เห็นปานนี้ คือ สะสมขาว สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเคร่ือง 
 ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล 
 เห็นปานนี้ คือ การฟอน การขับรอง การประโคมมหรสพมีการรําเปนตน การเลานิยาย 
 การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคน 
 จัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ 
 ชนไก รบนกกระทา รํากระบ่ีกระบอง มวยชก มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัด 
 กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนีก้็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท เชน 
 อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลน 
 การพนันอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
 เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมห่ึง เลนกําทาย เลนสะกา 
 เลนเปาใบไม เลนไถนอยๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอยๆ 
 เลนธนูนอยๆ เลนเขียนทายกนั เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ 
 ประการหนึ่ง. 
       ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังนัง่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
 เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมเีทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรดวยลวดลาย เคร่ืองลาดทีท่ําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะ 
 และเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทอง 
 และเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน 
 เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะ 
 อันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนงัชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตบแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัว 
 เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะทีเ่ขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวาย 
 ประกอบการประดับการตบแตงรางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว 
 ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผดัหนา ทาปาก 
 ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับ 



 วิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวิชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีล 
 ของเธอประการหนึ่ง. 
       ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน 
 โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา 
 เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา 
 เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
 เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับไป 
 แลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยงกัน เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ 
 เชนวาทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติ 
 ผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรกลาว 
 กอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยชํ่าชอง 
 มาผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะ 
 เสีย มิฉะน้ันจงแกไขเสยี ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
 บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช 
 เห็นปานนี้ คือ รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คหบดี และกุมารวา 
 ทานจงไปในทีน่ี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาส่ิงนี้ไป  ทานจงนําเอาส่ิงนี้ในที่โนนมา ดังนี้ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลยีบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง 
 พูดหวานลอม พูดและเลม็ แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
                           จบมัชฌิมศีล 
                            มหาศีล 
       ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานายหนูกัดผา 
 ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทยีน ทําพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธี 
 ซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ 
 ทําพลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลักษณะที่นา เปนหมอปลุกเสก 
 เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยนัตคุมกันบานเรือน  เปนหมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอ 



 แมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอ 
 ทายอายุ เปนหมอเสกกันลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทายลักษณะศาตรา 
 ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลกัษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
 ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลกัษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
 ทายลักษณะชาง ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
 ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเห้ีย 
 ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค แมขอนี้กเ็ปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระราชาภายใน 
 จักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเขาประชิด พระราชาภายใน 
 จักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชยั พระราชาภายนอกจักมชีัย 
 พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
 แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
 ดาวนักษัตรจักเดินผดิทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง 
 ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทติยและดาวนักษัตรจักกระจาง จันทร- 
 *คราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเปนอยางนี ้
 ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจนัทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปน 
 อยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ 
 มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลเปนอยางนี้ 
 ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทร 
 ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมอง 
 จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมผีลเปนอยางนี้ แมขอนี้ 
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 



 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ พยากรณวาจักมีฝนดี จักมฝีนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมภิีกษาหาไดยาก 
 จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกดิโรค จักมีความสําราญหาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ 
 นับประมวล แตงกาพยโลกายตศาสตร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลีย้งชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางทีส่มณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง 
 ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ใหยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง 
 รายมนตใหคางแข็ง รายมนตใหมือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก 
 เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม 
 รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
       ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณ 
 ผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา แลวยังเลี้ยงชีพโดยทางผดิดวยติรัจฉานวิชา 
 เห็นปานนี้ คือ ทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน 
 ทํากะเทยใหกลบัเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูกเรือน ทําพิธบีวงสรวงพ้ืนที่ 
 พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน 
 ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
 ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ใสยา ชะแผล แมขอนี ้
 ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบภัยแตไหนๆ เลย เพราะ 
 ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัย 
 แตไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม 
 ประสบภัยแตไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน 
 ปราศจากโทษในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูถึงพรอม 
 ดวยศีล. 
                           จบมหาศีล. 
                  อินทรียสังวร-สติสัมปชัญญะ-สันโดษ 
      ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุ- 
 *พยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสาํรวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
 อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมใน 
 จักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตอง 
 โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม 



 ปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียทีเ่มื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ 
 โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวย 
 อินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ 
 ดวยประการดงักลาวมานี้แล ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 
      ดูกรวาเสฏฐะ อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ? 
      ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมทาํความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ใน 
 การแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ใน 
 การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน 
 การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การน่ิง ดูกรวาเสฏฐะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล 
 ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูสันโดษดวยจีวร เปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย 
 บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรวาเสฏฐะ นกมี 
 ปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสนัโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย 
 ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ดกูรวาเสฏฐะ ดวย 
 ประการดังกลาวมาน้ีแล ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
      ภิกษุนั้น ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสงัวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเปน 
 อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คอื ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ 
 ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต 
 ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทษุรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา 
 หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได 
 ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถ่ินมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ 
 อยู ยอมชําระจติใหบริสุทธิ์จากถ่ินมิทธะได ละอุทธัจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ 
 ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา 
 ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
                          อุปมานิวรณ ๕ 
      ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ีไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
 สําเร็จผล เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยที่เปนกําไรของเขา จะพึงมี 
 เหลืออยู สําหรับเลี้ยงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบ 
 การงาน บัดน้ี การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดส้ินแลว และ 
 ทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมเีหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี ้เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความ 
 โสมนัส มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธถึงความลําบากเจ็บหนัก บริโภค 



 อาหารไมได และไมมกีําลังกาย สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารไดและมี 
 กําลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก 
 บริโภคอาหารไมได และไมมกีําลังกาย บัดน้ี เราหายจากอาพาธน้ันแลว บริโภคอาหารไดและ 
 มีกําลังกายเปนปกติ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้น 
 เปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัยตอมา เขาจะพึงพน 
 จากเรือนจํานัน้โดยสวัสดไีมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา 
 เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดน้ี เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดไีมมีภัยแลว และเรา 
 ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลยดงันี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการพนจาก 
 เรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปนทาส ไมไดพ่ึงตัวเอง พ่ึงผูอื่น ไปไหนตาม 
 ความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสน้ัน พ่ึงตัวเองได ไมตองพ่ึงผูอื่น 
 เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส 
 พ่ึงตัวเองไมได ตองพ่ึงผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดน้ี เราพนจากความเปนทาสน้ัน 
 แลว พ่ึงตัวเอง ไมตองพ่ึงผูอื่น เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได 
 ความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทแกตัวน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร 
 หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบาน 
 อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภค 
 สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดน้ี เราขามพนทางกันดารนั้น 
 บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแลว ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความ 
 โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมน้ันเปนเหตุ ฉันใด. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้ 
 เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
 เห็นนิวรณ ๕ ประการที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหน้ี เหมือนความไมมีโรค เหมือน 
 การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉนันั้นแล. 
      เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ที่ละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อ 
 ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมือ่มีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสขุ 
 เมื่อมีสุข จิตยอมต้ังมั่น เธอมใีจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ที่สาม 
 ที่สี่ ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตว 
 ทุกเหลาในทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได 
 ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู คนเปาสังขผูมีกําลัง พึงยังบุคคลใหรูแจงทั้งสี่ทิศ โดยไม 
 ยากเลย ฉันใด กรรมที่ทําพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตติ ที่บุคคลอบรมแลวอยางนี้ 



 กรรมน้ันจะไมเหลือ ไมต้ังอยูในรูปาพจรและอรูปาพจรนั้นฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรวาเสฏฐะ 
 แมนี้แล ก็เปนทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหม. 
                          อัปปมัญญา ๔ 
      [๓๘๔] ดูกรวาเสฏฐะ อีกขอหน่ึง ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา ... ประกอบดวย 
 มุทิตา ... ประกอบดวยอุเบกขา ... ดูกรวาเสฏฐะ นี้แล เปนทางเพ่ือความเปนสหายแหงพรหม 
 ดูกรวาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอน้ีเปนไฉน ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้ มีเคร่ืองเกาะคือ 
 สตรีหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      มีจิตจองเวรหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      มีจิตเบียดเบียนหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      มีจิตเศราหมองหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมี. 
      ยังจิตใหไปในอํานาจไดหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ไดยินวา ภิกษุไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี พรหมก็ไมมี จะเปรียบเทียบ 
 ภิกษุผูไมมีเคร่ืองเกาะคอืสตรีกับพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรีไดหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ภิกษุนั้นไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี เบ้ืองหนาแตตายไปเพราะกายแตก 
 จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูไมมีเคร่ืองเกาะคือสตรี ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุมีจิตไมจองเวร พรหมก็มีจิตไมจองเวร ... ภิกษุมีจิตไมเบียดเบียน 
 พรหมก็มีจิตไมเบียดเบียน ... ภิกษุมีจิตไมเศราหมอง พรหมก็มีจิตไมเศราหมอง ... ภิกษุยังจิต 
 ใหเปนไปในอํานาจได พรหมก็ยังจิตใหเปนไปในอํานาจได จะเปรียบเทยีบภิกษุผูยังจิตใหเปน 
 ไปในอํานาจไดกับพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจได ไดหรือไม? 
      ขาแตพระโคดมผูเจริญ ได. 
      ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ก็ภิกษุผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดนัน้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
 กายแตก จักเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจได ขอนี้เปนฐานะ 
 ที่มีได. 
            วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพแสดงตนเปนอุบาสก 
      [๓๘๕] เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพได 
 กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแก 



 คนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาค 
 ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ก็ฉนันั้นเหมือนกนั  ขาพระองคทั้งสองนี้ ขอถึงพระองค 
 กับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปนอุบาสก 
 ผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 

จบเตวิชชสูตร ที่ ๑๓. 
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