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๑. จูฬสีหนาทสุตฺต
[๑๓๙] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส
อาราเม. ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ.
ภควา เอตทโวจ :
อิเธว ภิกฺขเว สมโณ, อิธ ทุติโย สมโณ, อิธ ตติโย สมโณ, อิธ จตุตฺโถ สมโณ, สุญฺญา
ปรปฺปวาทา สมเณหิ อญฺเญภี1ติ, เอวเมว2 ภิกฺขเว สมฺมา สีหนาทํ นทถ.
[๑๔๐] ฐานํ โข ปเนตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ อิธ3 อญฺญติ ตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยุํ
“โก ปนายสฺมนฺตานํ อสฺสาโส กึ พลํ, เยน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต อตฺตนิ สมฺปสฺสมานา4 เอวํ วเทถ
‘อิเธว สมโณ, อิธ ทุติโย สมโณ, อิธ ตติโย สมโณ, อิธ จตุตฺโถ สมโณ, สุญฺญา ปรปฺปวาทา
สมเณหิ อญฺเญภี”ติ. เอวํวาทิโน ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา “อตฺถิ โข โน
อาวุโส เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร ธมฺมา อกฺขาตา, เย มยํ
อตฺตนิ สมฺปสฺสมานา เอวํ วเทม ‘อิเธว สมโณ, อิธ ทุติโย สมโณ, อิธ ตติโย สมโณ, อิธ จตุตฺโถ
สมโณ, สุญฺญา ปรปฺปวาทา สมเณหิ อญฺเญภี’ติ. กตเม จตฺตาโร ? อตฺถิ โข โน อาวุโส สตฺถริ
ปสาโท, อตฺถิ ธมฺเม ปสาโท, อตฺถิ สีเลสุ ปริปูรการิตา, สหธมฺมิกา โข ปน ปิยา มนาปา คหฏฺฐา
เจว ปพฺพชิตา จ. อิเม โข โน อาวุโส เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
จตฺตาโร ธมฺมา อกฺขาตา, เย มยํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมานา เอวํ วเทม ‘อิเธว สมโณ, อิธ ทุติโย สมโณ,
อิธ ตติโย สมโณ, อิธ จตุตฺโถ สมโณ, สุญฺญา ปรปฺปวาทา สมเณหิ อญฺเญภี”ติ.
[๑๔๑] ฐานํ โข ปเนตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ วเทยฺยุํ
“อมฺหากมฺปิ โข อาวุโส อตฺถิ สตฺถริ ปสาโท, โย อมฺหากํ สตฺถา. อมฺหากมฺปิ อตฺถิ ธมฺเม ปสาโท,
โย อมฺหากํ ธมฺโม. มยมฺปิ สีเลสุ ปริปูรการิโน, ยานิ อมฺหากํ สีลานิ. อมฺหากมฺปิ สหธมฺมิกา ปิยา
มนาปา คหฏฺฐา เจว ปพฺพชิตา จ. อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส โก อธิปฺปาโย5 กึ นานากรณํ, ยทิทํ
ตุมฺหากญฺเจว อมฺหากญฺจา”ติ.
เอวํวาทิโน ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา “กึ ปนาวุโส เอกา
นิฏฺฐา, อุทาหุ ปุถุ นิฏฺฐา”ติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ
1 ฉ. สมเณหิ อญฺเญหีติ
2 ฉ. เอวเมตํ
3 ฉ.ม. อิธาติ ปทํ น ทิสฺสติ
4 ฉ.ม. อตฺตนิ สมฺปสฺสมานาติ ปททฺวยํ น ทิสฺสติ
5 ก. อธิปฺปายโส; ฉ. อธิปฺปยาโส
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พฺยากเรยฺยุํ “เอกา หาวุโส6 นิฏฺฐา, น ปุถุ นิฏฺฐา”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา สราคสฺส, อุทาหุ วีตราคสฺสาติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “วีตราคสฺสาวุโส สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา
สราคสฺสา”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา สโทสสฺส, อุทาหุ วีตโทสสฺสาติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “วีตโทสสฺสาวุโส สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา
สโทสสฺสา”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา สโมหสฺส, อุทาหุ วีตโมหสฺสาติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “วีตโมหสฺสาวุโส สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา
สโมหสฺสา”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา สตณฺหสฺส, อุทาหุ วีตตณฺหสฺสาติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “วีตตณฺหสฺสาวุโส สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา
สตณฺหสฺสา”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา สอุปาทานสฺส, อุทาหุ อนุปาทานสฺสาติ. สมฺมา พฺยากรมานา
ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “อนุปาทานสฺสาวุโส สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา
สอุปาทานสฺสา”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา วิทฺทสุโน, อุทาหุ อวิทฺทสุโนติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “วิทฺทสุโน อาวุโส สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา
อวิทฺทสุโน”ติ.
สา ปนาวุโส นิฏฺฐา อนุรุทฺธปฺปฏิวิรุทฺธสฺส, อุทาหุ อนนุรุทฺธอปฺปฏิวิรุทฺธสฺสาติ. สมฺมา
พฺยากรมานา ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “อนนุรุทฺธอปฺปฏิวิรุทฺธสฺสาวุโส
สา นิฏฺฐา, น สา นิฏฺฐา อนุรุทฺธปฺปฏิวิรุทฺธสฺสา”ติ. สา ปนาวุโส นิฏฺฐา ปปญฺจารามสฺส
ปปญฺจรติโน, อุทาหุ นิปฺปปญฺจารามสฺส นิปฺปปญฺจรติโนติ. สมฺมา พฺยากรมานา ภิกฺขเว
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวํ พฺยากเรยฺยุํ “นิปฺปปญฺจารามสฺสาวุโส สา นิฏฺฐา นิปฺปปญฺจรติโน,
น สา นิฏฺฐา ปปญฺจารามสฺส ปปญฺจรติโน”ติ.
[๑๔๒] เทฺวมา ภิกฺขเว ทิฏฺฐิโย: ภวทิฏฺฐิ จ วิภวทิฏฺฐิ จ. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา ภวทิฏฺฐึ อลฺลีนา ภวทิฏฺฐึ อุปคตา ภวทิฏฺฐึ อชฺโฌสิตา, วิภวทิฏฺฐิยา เต ปฏิวิรุทฺธา.
เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา วิภวทิฏฺฐึ อลฺลีนา วิภวทิฏฺฐึ อุปคตา วิภวทิฏฺฐึ
อชฺโฌสิตา, ภวทิฏฺฐิยา เต ปฏิวิรุทฺธา. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิมาสํ ทฺวินฺนํ
ทิฏฺฐีนํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ, เต
สราคา, เต สโทสา, เต สโมหา, เต สตณฺหา, เต สอุปาทานา, เต อวิทฺทสุโน, เต
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อนุรุทฺธปฺปฏิวิรุทฺธา, เต ปปญฺจารามา ปปญฺจรติโน, เต น ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชรามรเณน7
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ8 น ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ . เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว
สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิมาสํ ทฺวินฺนํ ทิฏฺฐีนํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ
นิสฺสรณญฺจ ยถาภูตํ ปชานนฺติ, เต วีตราคา, เต วีตโทสา, เต วีตโมหา, เต วีตตณฺหา, เต
อนุปาทานา, เต วิทฺทสุโน, เต อนนุรุทฺธอปฺปฏิวิรุทฺธา, เต นิปฺปปญฺจารามา นิปฺปปญฺจรติโน, เต
ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชรามรเณน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ.
[๑๔๓] จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อุปาทานานิ. กตมานิ จตฺตาริ ? กามุปาทานํ ทิฏฺฐุปาทานํ
สีลพฺพตุปาทานํ อตฺตวาทุปาทานํ. สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา สพฺพุปาทาน
ปริญฺญาวาทา ปฏิชานมานา, เต น สมฺมา สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ: กามุปาทานสฺส
ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น ทิฏฺฐุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ
ปญฺญเปนฺติ, น อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อิมานิ หิ เต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา ตีณิ ฐานานิ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ; ตสฺมา เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
สพฺพุปาทานปริญฺญาวาทา ปฏิชานมานา, เต น สมฺมา สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ:
กามุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น ทิฏฺฐุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น
สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ.
สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา สพฺพุปาทานปริญฺญาวาทา ปฏิชานมานา, เต น
สมฺมา สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ: กามุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, ทิฏฺฐุปาทานสฺส
ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริญฺญํ
ปญฺญเปนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อิมานิ หิ เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เทฺว ฐานานิ ยถาภูตํ
นปฺปชานนฺติ; ตสฺมา เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สพฺพุปาทานปริญฺญาวาทา ปฏิชานมานา, เต
น สมฺมา สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ: กามุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ,
ทิฏฺฐุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น
อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ.
สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา สพฺพุปาทานปริญฺญาวาทา ปฏิชานมานา, เต น
สมฺมา สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ: กามุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, ทิฏฺฐุปาทานสฺส
ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริญฺญํ
ปญฺญเปนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อิมํ หิ เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เอกํ ฐานํ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ;
ตสฺมา เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สพฺพุปาทานปริญฺญาวาทา ปฏิชานมานา, เต น สมฺมา
สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ: กามุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, ทิฏฺฐุปาทานสฺส ปริญฺญํ
ปญฺญเปนฺติ, สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปนฺติ, น อตฺตวาทุปาทานสฺส ปริญฺญํ
ปญฺญเปนฺติ.
7 ฉ.ม.อิ. ชราย มรเณน
8 ฉ.ม.อิ. โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
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เอวรูเป โข ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย สตฺถริ ปสาโท, โส น สมฺมคฺคโต อกฺขายติ; โย ธมฺเม
ปสาโท, โส น สมฺมคฺคโต อกฺขายติ; ยา สีเลสุ ปริปูรการิตา, สา น สมฺมคฺคตา อกฺขายติ; ยา
สหธมฺมิเกสุ ปิยมนาปตา, สา น สมฺมคฺคตา อกฺขายติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ ภิกฺขเว โหติ,
ยถา ตํ ทุ ร กฺ ข าเต ธมฺ ม วิ น เย ทุ ปฺ ป เวทิ เ ต อนิ ยฺ ย านิ เ ก
อนุ ป สมสํ ว ตฺ ต นิ เ ก
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต.
[๑๔๔] ตถาคโต จ โข ภิกฺขเว อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สพฺพุปาทานปริญฺญาวาโท
ปฏิชานมาโน สมฺมา สพฺพุปาทานปริญฺญํ ปญฺญเปติ: กามุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปติ,
ทิฏฺฐุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปติ, สีลพฺพตุปาทานสฺส ปริญฺญํ ปญฺญเปติ, อตฺตวาทุปาทานสฺส
ปริญฺญํ ปญฺญเปติ. เอวรูเป โข ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย สตฺถริ ปสาโท, โส สมฺมคฺคโต อกฺขายติ; โย
ธมฺเม ปสาโท, โส สมฺมคฺคโต อกฺขายติ; ยา สีเลสุ ปริปูรการิตา,9 สา สมฺ มคฺคตา อกฺ ขายติ; ยา
สหธมฺมิเกสุ ปิยมนาปตา, สา สมฺมคฺคตา อกฺขายติ, ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ ภิกฺขเว โหติ,
ยถา ตํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย สุปเวทิเต นิยฺยานิเก อุปสมสํวตฺตนิเก สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิเต.
[๑๔๕] อิเม จ ภิกฺขเว จตฺตาโร อุปาทานา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? อิเม
จตฺตาโร อุปาทานา ตณฺหานิทานา ตณฺหาสมุทยา ตณฺหาชาติกา ตณฺหาปภวา. ตณฺหา จายํ
ภิกฺขเว กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? ตณฺหา เวทนานิทานา เวทนาสมุทยา
เวทนาชาติกา เวทนาปภวา. เวทนา จายํ ภิกฺขเว กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? เวทนา
ผสฺสนิทานา ผสฺสสมุทยา ผสฺสชาติกา ผสฺสปภวา. ผสฺโส จายํ ภิกฺขเว กึนิทาโน กึสมุทโย
กึชาติโก กึปภโว ? ผสฺโส สฬายตนนิทาโน สฬายตนสมุทโย สฬายตนชาติโก สฬายตนปภโว.
สฬายตนญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? สฬายตนํ นามรูปนิทานํ นามรูปสมุทยํ
นามรูปชาติกํ นามรูปปภวํ. นามรูปญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? นามรูปํ
วิญฺญาณนิทานํ วิญฺญาณสมุทยํ วิญฺญาณชาติกํ วิญฺญาณปภวํ. วิญฺญาณญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทานํ
กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? วิญฺญาณํ สงฺขารนิทานํ สงฺขารสมุทยํ สงฺขารชาติกํ สงฺขารปภวํ.
สงฺขารา จิเม ภิกฺขเว กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? สงฺขารา อวิชฺชานิทานา
อวิชฺชาสมุทยา อวิชฺชาชาติกา อวิชฺชาปภวา. ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อวิชฺชา ปหีนา โหติ, วิชฺชา
อุปฺปนฺนา. โส อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา เนว กามุปาทานํ อุปาทิยติ, น ทิฏฺฐุปาทานํ อุปาทิยติ,
น สีลพฺพตุปาทานํ อุปาทิยติ, น อตฺตวาทุปาทานํ อุปาทิยติ, อนุปาทิยํ น ปริตสฺสติ, อปริตสฺสํ
ปจฺจตฺตญฺเญว ปรินิพฺพายติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ
ปชานาตีติ.
อิทมโวจ ภควา; อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ.
จูฬสีหนาทสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ปฐมํ.

9 ก. ปริปูริการิตา
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๑. จูฬสีหนาทสูตร
ว่าด้วยการบันลือสีหนาท สูตรเล็ก
สมณะ ๔ จำพวก
[๑๓๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง
สาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูล
รับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ ๑ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓
มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔10 ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี ้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้
ทั่วถึง เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาท11โดยชอบอย่างนี้แล
[๑๔๐] เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก(เจ้าลัทธิอื่น)ในโลกนี้ จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “อะไร
เล่าเป็นความมั่นใจของพวกท่าน อะไรเป็นพลังใจของพวกท่าน พวกท่านพิจารณาเห็นอย่างไรในตนจึง
กล่าวอย่างนี้ว่า “สมณะที่ ๑ มีอยู่ในธรรมวินัย นี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีอยู่ใน
ธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวตอบพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้น อย่างนี้ว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย
มีธรรม ๔ ประการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
โดยชอบตรัสไว้แล้ว ซึ่งเราทั้งหลายพิจารณาเห็น(ว่ามี)ในตน จึงกล่าวอย่างนี้ว่า “สมณะที่ ๑ มีอยู่ในธรรม
วินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีอยู่ใน ธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ ก็มีอยู่ในธรรมวินัย
นี้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง”
ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ความเลื่อมใสในศาสดา
๒. ความเลื่อมใสในธรรม
๓. ความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล
๔. ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราทั้งหลาย
ธรรม ๔ ประการนี้ ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงเป็น พระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วย
พระองค์เองโดยชอบตรัสไว้แล้ว ซึ่งเราทั้งหลายพิจารณาเห็น (ว่ามี)ในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่า “สมณะที่ ๑ มี
อยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ ก็มีอยู่
ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง”
10 สมณะที่

๑ หมายถึงพระโสดาบันผู้หมดสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ ๓ ประการไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวัน
ข้างหน้า สมณะที่ ๒ หมายถึงพระสกทาคามี ผู้หมดสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ ๓ ประการ มีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง กลับมาสู่โลก
มนุษย์คราวเดียวแล้วจะตรัสรู้ตามได้ สมณะที่ ๓ หมายถึงพระอนาคามีผู้หมดสิ้นสังโยชน์ เบื้องต่ ำ ๕ ประการ เกิดในภูมิชั้น
สุทธาวาสแล้ว จะนิพพานในภูมินั้น สมณะ ที่ ๔ หมายถึงพระอรหันต์ ผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะ
อาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๓๙/๓๒๓-๓๒๔)
11 บันลือสีหนาท

ในที่นี้หมายถึงการประกาศอย่างอาจหาญของภิกษุผู้กล่าวว่า “สมณะเหล่านี้มี ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น” ชื่อว่าการ
บันลือที่ประเสริฐคือการบันลือสีหนาทที่ไม่มีความเกรงกลัว ไม่ติดขัด เพราะเจ้าลัทธิอื่นไม่สามารถคัดค้านได้ (ม.มู.อ. (บาลี)
๑/๑๓๙/๓๒๖)
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[๑๔๑] เป็นไปได้ที่พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “ผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเรา
แม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในศาสดานั้น อะไรเป็นธรรมของ พวกเรา แม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในธรรม
นั้น ข้อใดเป็นศีลของพวกเรา แม้พวก เราก็เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลนั้น แม้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้
ประพฤติธรรมร่วมกัน ก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจของพวกเรา ในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไร มีความมุ่งหมาย
อย่างไร และมีการกระทำต่างกันอย่างไร ระหว่างพวกท่านกับพวกเรา”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวตอบพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้น อย่างนี้ว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย
จุดมุ่งหมาย12 มีอย่างเดียว หรือมีหลายอย่าง” พวกอัญเดี ยรถี ย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบ
อย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีหลายอย่าง”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีราคะ (ความกำหนัด)
หรือผู้ปราศจากราคะ” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมาย
นั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากราคะ มิใช่สำหรับผู้มีราคะ”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโทสะ (ความคิด
ประทุษร้าย) หรือผู้ปราศจากโทสะ” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า
“จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจาก โทสะ มิใช่สำหรับผู้มีโทสะ”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโมหะ (ความหลง) หรือ
ผู้ปราศจากโมหะ” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้น
เป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากโมหะ มิใช่สำหรับผู้มีโมหะ”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีตัณหา (ความทะยาน
อยาก) หรือผู้ปราศจากตัณหา” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุด
มุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากตัณหา มิใช่สำหรับผู้มีตัณหา”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีอุปาทาน(ความยึดมั่น)
หรือผู้ปราศจากอุปาทาน” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุดมุ่ง
หมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากอุปาทาน มิใช่สำหรับผู้มีอุปาทาน”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้รู้แจ้ง หรือผู้ไม่รู้แจ้ง”
พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมาย
สำหรับผู้รู้แจ้ง มิใช่สำหรับผู้ไม่รู้แจ้ง”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ยินดียินร้าย หรือผู้ไม่
ยินดีไม่ยินร้าย” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมี่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็น
จุดมุ่งหมายสำหรับผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้าย มิใช่สำหรับผู้ยินดียินร้าย”
เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า “จุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้พอใจในธรรมอันเป็น
เหตุให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า หรือผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีใน
ธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า” พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่า “จุดมุ่ง
หมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่น
ช้า มิใช่สำหรับผู้พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีในธรรม อันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า”
12 จุดมุ่งหมาย ในที่นี้หมายถึ งจุดหมายของความเลื่อมใส ซึ่งแต่ละลัทธิ ต่างก็มีจุดหมายที่แตกต่างกันไป

และมีเพียงจุดมุ่งหมาย
เดียวเท่านั้น เช่น พวกพราหมณ์ก็มีพรหมโลกเป็นจุดมุ่งหมาย พวกดาบสก็มี อาภัสสรพรหมเป็นจุดมุ่งหมาย แต่ในพุทธศาสนานี้มี
จุดมุ่งหมายเดียว คืออรหัตตผล (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๐/๓๒๙)
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ทิฏฐิ ๒
[๑๔๒] ภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ ๒ ประการนี้ คือ (๑) ภวทิฏฐิ 13 (๒) วิ ภวทิฏฐิ 14 สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติด เข้าถึง เกาะติดภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภว
ทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด เหล่าหนึ่งยึดติด เข้าถึง เกาะติดวิภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ชื่อว่า เป็นผู้ยินร้ายต่อภวทิฏฐิ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิ ๒ ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีราคะ
มีโทสะ มีโมหะ มีตัณหา มีอุปาทาน เป็นผู้ไม่รู้แจ้ง เป็นผู้ยินดียินร้าย พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า
ยินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า เรากล่าวว่า “พวกเขาไม่พ้นจากชาติ(ความเกิด) ชรา(ความแก่)
มรณะ(ความตาย) โสกะ(ความเศร้าโศก) ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ) ทุกข์(ความทุกข์กาย) โทมนัส(ความ
ทุกข์ใจ) และอุปายาส(ความคับแค้นใจ) ไม่พ้น จากทุกข์” สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดความ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิ ๒ ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ปราศจากตัณหา ไม่มีอุปาทาน เป็นผู้รู้
แจ้ง เป็นผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้าย เป็นผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้า ยินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่น
ช้า เรากล่าวว่า “พวกเขาพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส พ้นจากทุกข์”
อุปาทาน ๔
[๑๔๓] ภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ ประการนี้
อุปาทาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม)
๒. ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ)
๓. สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและวัตร)
๔. อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา)
มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่าง15 แต่พวกเขา ไม่บัญญัติความ
รอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทาน ไม่
บัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทาน ไม่บัญญัติ ความรอบรู้อัตตวาทุปาทาน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสมณ
พราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะ ๓ ประการนี้ตามความเป็นจริง เหตุนั้น พวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้
อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้
กามุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบ
รู้อัตตวาทุปาทาน
มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความ
รอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทาน ไม่
13 ภวทิฏฐิ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๒/๓๓๐)
14 วิภวทิฏฐิ หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๒/๓๓๐)
15 ปฏิ ญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่าง หมายถึงปฏิญญาว่า “เราทั้งหมดกล่าวความรอบรู้ คือความข้ามพ้นอุปาทานทั้งสิ้น”

(ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๓/๓๓๒)
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บัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุปาทาน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสมณ
พราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะ ๒ ประการนี้ตามความเป็นจริง เหตุนั้น พวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้
อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้
กามุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้
อัตตวาทุปาทาน
มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขา ไม่บัญญัติความ
รอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทาน
บัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุปาทาน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสมณ
พราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะ ๑ ประการนี้ตามความเป็นจริง เหตุนั้น พวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้
อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้
กามุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทาน บัญญัติความรอบรู้ สีลัพพตุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้
อัตตวาทุปาทาน
ภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสใดในศาสดา ความเลื่อมใสใดในธรรม ความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ใด
ในศีลทั้งหลาย ความเป็นที่รักเป็นที่พอใจใดในหมู่สหธรรมิก ข้อนั้นทั้งหมดเราไม่กล่าวว่า ดำเนินไปชอบใน
ธรรมวินัยเห็นปานนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ผิด
แล้ว ประกาศไว้ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มิได้ประกาศไว้
[๑๔๔] ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิญญาวาทะว่ารอบรู้อุปาทานทุก
อย่าง จึงบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบ คือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน16 ความ
รอบรู้ทิฏฐุปาทาน ความรอบรู้สีลัพพตุปาทาน และความรอบรู้อัตตวาทุปาทาน ความเลื่อมใสใดในศาสดา
ความเลื่อมใสใด ในธรรม ความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ใดในศีลทั้งหลาย ความเป็นที่รักเป็นที่พอใจใดในหมู่
สหธรรมิก ข้อนั้นทั้งหมดเรากล่าวว่า ดำเนินไปชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะข้อนั้น
เป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ถูกต้องแล้ว ประกาศไว้ถูกต้องแล้ว เป็นเหตุนำสัตว์ออกจาก
ทุกข์ เป็นไปเพื่อความสงบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว
หลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอุปาทาน
[๑๔๕] ภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ ประการนี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไร เป็นเหตุเกิด มีอะไร
เป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด
อุปาทาน ๔ ประการนี้ มีตัณหาเป็นต้นเหตุ มีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็น
แดนเกิด
ตัณหาเล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไร เป็นแดนเกิด
ตัณหา มีเวทนาเป็นต้นเหตุ มีเวทนาเป็นเหตุเกิด มีเวทนาเป็นกำเนิด มีเวทนา เป็นแดนเกิด
เวทนานี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด
เวทนา มีผัสสะเป็นต้นเหตุ มีผัสสะเป็นเหตุเกิด มีผัสสะเป็นกำเนิด มีผัสสะ เป็นแดนเกิด
ผัสสะนี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไร เป็นแดนเกิด
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บัญญัติความรอบรู้กามุปาทาน หมายถึงทรงบัญญัติความรอบรู้การละ การล่วงพ้นกามุปาทานด้วย อรหัตตมรรค บัญญัติ
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9
ผัสสะ มีสฬายตนะเป็นต้นเหตุ มีสฬายตนะเป็นเหตุเกิด มีสฬายตนะเป็นกำเนิด มีสฬายตนะเป็น
แดนเกิด
สฬายตนะนี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด
สฬายตนะ มีนามรูปเป็นต้นเหตุ มีนามรูปเป็นเหตุเกิด มีนามรูปเป็นกำเนิด มีนามรูปเป็นแดนเกิด
นามรูปนี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด
นามรูป มีวิญญาณเป็นต้นเหตุ มีวิญญาณเป็นเหตุเกิด มีวิญญาณเป็นกำเนิด มีวิญญาณเป็น
แดนเกิด
วิญญาณนี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด
วิญญาณ มีสังขารเป็นต้นเหตุ มีสังขารเป็นเหตุเกิด มีสังขารเป็นกำเนิด มีสังขารเป็นแดนเกิด
สังขารนี้เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด
สังขาร มีอวิชชาเป็นต้นเหตุ มีอวิชชาเป็นเหตุเกิด มีอวิชชาเป็นกำเนิด มีอวิชชาเป็นแดนเกิด
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว เมื่อนั้น เธอไม่ยึดมั่นกามุปาทาน
ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน เพราะกำจัดอวิชชาได้แล้ว วิชชาจึงเกิดขึ้น เมื่อไม่ยึดมั่น
เธอก็ไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้ง เธอก็ ปรินิพพานเฉพาะตนนั่นแล เธอรู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว17 ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว18 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป19”
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิต ของพระผู้มีพระ
ภาค ดังนี้แล
จูฬสีหนาทสูตรที่ ๑ จบ
__________________________

17 ดูเชิงอรรถที่ ๑-๓ ข้อ ๕๔ หน้า ๔๓ ในเล่มนี้

ญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ หมายถึงมหัคคตโลกุตตรปัญญา(ปัญญาชั้นโลกุตตระที่ถึงความเป็นใหญ่) อันประเสริฐ
บริสุทธิ์ สูงสุด สามารถกำจัดกิเลสได้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๖/๓๔๒, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๔๘/๓๕๐)
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