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[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ ควงไมสะเดาที่นเฬรุยักษ
สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ
ไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล
ประทับอยู ณ บริเวณตนไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็แลพระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลว
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคองคนั้น ทรงเปนพระอรหันตแมเพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรูเองโดยชอบ
แมเพราะเหตุนี้ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้ เสด็จไปดีแมเพราะเหตุนี้ ทรงทราบ
โลกแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผอู นื่ ยิ่งกวาแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปน
ศาสดาของเทพและมนุษยทั้งหลายแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพุทธะแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพระ
ผูมีพระภาคแมเพราะเหตุนี้ พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทพ
และมนุษย ใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็น
ปานนั้น เปนความดี.
เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจา
[๒] หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณไดไปในพุทธสํานัก ครั้นถึงแลวไดทูลปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิงเปนที่ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง เวรัญชพราหมณนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค
วา ทานพระโคดม ขาพเจาไดทราบมาวา พระสมณะโคดม ไมไหว ไมลุกรับพวกพราหมณผูแก
ผูเฒา ผูใหญ ผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชือ้ เชิญดวยอาสนะ ขอที่ขาพเจาทราบมานี้
นั้นเปนเชนนั้นจริง อันการที่ทานพระโคดมไมไหว ไมลุกรับพวกพราหมณผูแก ผูเฒา ผูใหญ ผู
ลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชือ้ เชิญดวยอาสนะนี้นนั้ ไมสมควรเลย.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทพ และมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว ควร
ลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ เพราะวา ตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญ
บุคคลใดดวยอาสนะ แมศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป.
ว. ทานพระโคดมมีปกติไมไยดี.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมมีปกติไมไยดี

ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะความไยดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคต
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีก
ตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมมีปกติไมไยดี ดังนี้ชื่อวา
กลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมไมมีสมบัติ.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมมีสมบัติ ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก เพราะสมบัติ คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคตละไดแลว
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปน
ธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมมีสมบัติ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แต
ไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมกลาวการไมทํา.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวการไมทํา
ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการ
ไมทําสิ่งที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวการ
ไมทํา ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมกลาวความขาดสูญ.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวความขาดสูญ
ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวความขาดสูญแหง ราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความ
ขาดสูญแหงสภาพที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดม
กลาวความขาดสูญ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมชางรังเกียจ.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางรังเกียจ ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพรอมแหง
สภาพที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางรังเกียจ
ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมชางกําจัด.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางกําจัด ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก เพราะเราแสดงธรรมเพือ่ กําจัด ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพื่อกําจัดสภาพ
ที่เปนบาปอกุศลหลายอยางนี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางกําจัด ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมชางเผาผลาญ.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางเผาผลาญ ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวธรรมที่เปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วา
เปนธรรมที่ควรเผาผลาญ ธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ อันผูใดละไดแลว ตัดราก

ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เรากลาวผูนั้นวาเปนคนชางเผาผลาญ พราหมณ ธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศล ซึ่งควรเผาผลาญ
ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง
มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางเผาผลาญ
ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมไมผุดเกิด.
ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมผุดเกิด ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดราก
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เรากลาวผูนั้นวาเปนคนไมผุดเกิด พราหมณ การนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม ตถาคต
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีก
ตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมผุดเกิด ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ทรงอุปมาดวยลูกไก
[๓] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไก
เหลานั้น อันแมไกพึงกกดีแลว อบดีแลว ฟกดีแลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลาย
กะเปาะฟอง ดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาไดโดยสวัสดีกอ นกวาเขา ลูกไก
ตัวนั้นควรเรียกวากระไร จะเรียกวาพี่หรือนอง.
ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพี่ เพราะมันแกกวาเขา.
ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓
ภ. เราก็เหมือนอยางนั้นแล พราหมณ เมื่อประชาชนผูตกอยูในอวิชชา เกิดในฟอง
อันกะเปาะฟองหุมหอไว ผูเดียวเทานั้นในโลก ไดทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวได
ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม เรานั้นเปนผูเจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก
เพราะความเพียรของเราที่ปรารภแลวแล ไมยอหยอน สติดํารงมั่นไมฟนเฟอน กายสงบ ไม
กระสับกระสาย จิตตั้งมั่น มีอารมณเปนหนึ่ง.
ปฐมฌาน
เรานั้นแล สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม ไดบรรลุปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปติและสุขซึ่งเกิดแตวิเวกอยู.
ทุติยฌาน
เราไดบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตก วิจาร สงบไป มีปติและสุขซึ่งเกิดแตสมาธิอยู.
ตติยฌาน
เรามีอุเบกขาอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป
ไดบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสุขอยู ดังนี้ อยู.

จตุตถฌาน
เราไดบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส โทมนัส
กอนๆ มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควร
แกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรานั้น
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัลป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพโนนนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพโนนนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน
อันมาก พรอมทั้งอุเทส พรอมทั้งอาการ ดวยประการฉะนี้ พราหมณ วิชชาที่หนึ่งนี่แล เรา
ไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืด
เรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียร
เผากิเลส สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งที่หนึ่งของเรานี้แล ไดเปนเหมือนการ
ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไกฉะนั้น.
จุตูปปาตญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควร
แกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่อญาณเครื่องรูจตุ ิและอุปบัติ
ของสัตวทั้งหลาย เรานั้นยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูส ัตว
ผูเขาถึงตามกรรมวา หมูสัตวผเู กิดเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยู
เหลานั้น เบื้องหนาแตแตกกายตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือวาหมูสัตวผูเกิด
เปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานั้น เบื้องหนาแตแตก
กายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกาํ ลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอม
รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมดวยประการดังนี้ พราหมณ วิชชาที่สองนี้แล เราไดบรรลุแลว
ในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว
แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไป

แลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งที่สองของเรานี้แล ไดเปน
เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะ
ฟองแหงลูกไก ฉะนั้น.
อาสวักขยญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลสออน ควร
แกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่ออาส
วักขยญาณ เรานั้นไดรูชัด
ตามเปนจริงวา นี้ทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทุกข
ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ความ
ดับทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
ไดรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้
อาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดอาสวะ ไดรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้ความดับอาสวะ ไดรู
ชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเรานั้น
รูอยูอ ยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตได
หลุดพนแลวแมจากกามาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากภวาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากอวิชชาสวะ
เมื่อจิตหลุดพนแลว ไดมีญาณหยั่งรูว าหลุดพนแลว ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พราหมณ
วิชชาที่สามนี้แล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิด
แกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท
มีความเพียรเผากิเลสสงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งที่สามของเรานี้แล ไดเปน
เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น.
เวรัญชพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก
[๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค
วา ทานพระโคดมเปนผูเจริญที่สุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐที่สุด ขาแตทานพระโคดม
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดม
พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยู
จําพรรษา ที่เมืองเวรัญชาของขาพเจาเถิด.
พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยพระอาการดุษณี ครั้นเวรัญชพราหมณทราบการรับ
อาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ไดลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ

หลีกไป.
เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย
[๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชา มีภิกษาหารนอย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง
มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการ
ถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ครั้งนั้นพวกพอคามาชาวอุตราปถะ มีมาประมาณ ๕๐๐ ตัว ได
เขาพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาไดตกแตงขาวแดงสําหรับภิกษุรูปละแลงไวที่
คอกมา เวลาเชาภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา
เมื่อไมไดบิณฑบาต จึงเที่ยวไปบิณฑบาตที่คอกมา รับขาวแดงรูปละแลง นําไปสูอารามแลวลงครก
โขลกฉัน สวนทานพระอานนทบดขาวแดงแลงหนึ่งที่ศิลา แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคเสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้นอยู ไดทรงสดับเสียงครกแลว.
พระพุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยูยอมไมตรัสถามก็มี
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่ง
ที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน สิ่งที่ไมประกอบดวย
ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายดวยอาการสองอยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก
พระสาวกทั้งหลายอยางหนึง่ .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท นั่นเสียงครกหรือหนอ
จึงทานพระอานนทกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญวา ดีละ
ดีละ อานนท พวกเธอเปนสัตบุรุษ ชนะวิเศษแลว พวกเพื่อนพรหมจารีชั้นหลังจักดูหมิ่นขาว
สาลีและขาวสุกอันระคนดวยเนื้อ.
พระมหาโมคคัลลานะเปลงสีหนาท
[๖] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนี้เมืองเวรัญชา
มีภิกษาหารนอย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้อ
อาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย พระพุทธเจาขา
พื้นเบื้องลางแหงแผนดินผืนใหญนี้ สมบูรณ มีรสอันโอชา เหมือนน้ําผึ้งหวีท่ ี่ไมมีตัวออนฉะนั้น
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระพุทธเจาจะพึงพลิกแผนดิน ภิกษุทั้งหลายจักไดฉันงวนดิน
พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็สัตวผูอาศัยแผนดินเลา เธอจะทํา
อยางไรแกสัตวเหลานั้น?
ม. ขาพระพุทธเจาจักนิรมิตฝามือขางหนึ่งใหเปนดุจแผนดินใหญ ยังสัตวผูอาศัยแผนดิน
เหลานั้นใหไปอยูในฝามือนั้น จักพลิกแผนดินดวยมืออีกขางหนึ่ง พระพุทธเจาขา.
ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผนดิน เธออยาพอใจเลย สัตวทั้งหลายจะพึง

ไดรับผลตรงกันขาม.
ม. ขอประทานพระวโรกาส ขอภิกษุสงฆทั้งหมดพึงไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีป พระ*พุทธเจาขา.
ภ. ก็ภิกษุผูไมมีฤทธิ์เลา เธอจักทําอยางไรแกภิกษุเหลานั้น?
ม. ขาพระพุทธเจาจักทําใหภิกษุทั้งหมดไปได พระพุทธเจาขา.
ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การที่ภิกษุสงฆทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรกุรทุ วีป เธออยา
พอใจเลย.
เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน
[๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิด
ขึ้นอยางนี้วา พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูน าน ของ
พระองคไหนดํารงอยูนาน ดังนี้ ครั้นเวลาสายัณหทานออกจากที่เรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระ*ภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาไปใน
ที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา พระศาสนาของพระผูมี
พระภาคพุทธเจาทั้งหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูนาน ของพระองคไหนดํารงอยูนาน.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสารีบุตร พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูน าน ของพระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระ
นามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะดํารงอยูนาน.
ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูน าน พระพุทธเจาขา?
ภ. ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู
ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวกทั้งหลาย อนึง่ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมีพระภาคทั้ง
สามพระองคนั้นมีนอย สิกขาบทก็มิไดทรงบัญญัติ ปาติโมกขก็มิไดทรงแสดงแกสาวก เพราะ
อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา
เหลานั้น สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึง
ยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับพลัน ดูกรสารีบุตร ดอกไมตางพรรณที่เขากองไวบนพื้น
กระดาน ยังไมไดรอยดวยดาย ลมยอมกระจาย ขจัด กําจัด ซึ่งดอกไมเหลานัน้ ได ขอนั้น
เพราะเหตุอะไร เพราะเขาไมไดรอยดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจา
เหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูต ามพระพุทธเจาเหลานั้น สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน
ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับ
พลัน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรง
กําหนดจิตของสาวกดวยพระหฤทัย แลวทรงสั่งสอนสาวก.
ดูกรสารีบุตร เรื่องเคยมีมาแลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
เวสสภู ทรงกําหนดจิตภิกษุสงฆดวยพระหฤทัยแลวทรงสั่งสอน พร่ําสอน ภิกษุสงฆประมาณ

พันรูป ในไพรสนฑอันนาพึงกลัวแหงหนึง่ วา พวกเธอจงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนั้น จง
ทําในใจอยางนี้ อยาไดทําในใจอยางนั้น จงละสวนนี้ จงเขาถึงสวนนี้อยูเถิด ดังนี้ ลําดับนั้นแล
จิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามเวสสภูทรง
สั่งสอนอยูอ ยางนั้น ทรงพร่ําสอนอยูอ ยางนั้น ไดหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น
ในเพราะความที่ไพรสณฑอันนาพึงกลัวนั้นซิ เปนถิ่นที่นาสยดสยอง จึงมีคํานี้วา ผูใดผูหนึ่งซึ่ง
ยังไมปราศจากราคะเขาไปสูไพรสณฑนั้น โดยมากโลมชาติยอมชูชัน.
ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาค
พระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภูไมดํารงอยูนาน.
ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ
พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดํารงอยูนาน พระพุทธเจาขา?
ภ. ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนาม
กัสสปะ มิไดทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมี
พระภาคทั้งสามพระองคนั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกขก็ทรงแสดงแกสาวก เพราะ
อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา
เหลานั้น สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึง
ดํารงพระศาสนานั้นไวไดตลอดระยะกาลยืนนาน ดูกรสารีบุตร ดอกไมตางพรรณที่เขากองไวบน
พื้นกระดาน รอยดีแลวดวยดาย ลมยอมกระจายไมได ขจัดไมได กําจัดไมไดซึ่งดอกไมเหลานั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขารอยดีแลวดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาค
พุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น สาวกชั้นหลังที่
ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงดํารงพระศาสนานั้นไวได
ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันนั้น เหมือนกัน.
ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาค
พระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดํารงอยูนาน.
ปรารภเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท
[๘] ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ขาแตพระสุคต
ถึงเวลาแลว ทีจ่ ะทรงบัญญัติสิกขาบท ที่จะทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก อันจะเปนเหตุให
พระศาสนานี้ยั่งยืนดํารงอยูไดนาน.
พระผูมีพระภาคตรัสวา จงรอกอน สารีบุตร จงยับยั้งกอนสารีบุตร ตถาคตผูเดียวจักรู
กาลในกรณียนั้น พระศาสดายังไมบัญญัติสิกขาบท ยังไมแสดงปาติโมกขแกสาวก ตลอดเวลา
ที่ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตอเมื่อใดอาสวัฏ*ฐานิยธรรมบางเหลา ปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดง
ปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไม

ปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆยงั ไมถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผูบวชนาน ตอ
เมื่อใดสงฆถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผบู วชนานแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอม
ปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก
เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆใน
ศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลาย ตอเมือ่ ใดสงฆถึงความเปน
หมูใหญโดยแพรหลายแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้
เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกเพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรม
เหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆ
ยังไมถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภ ตอเมือ่ ใดสงฆถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภแลว และ
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติ*สิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ ดูกรสารีบุตร
ก็ภิกษุสงฆไมมีเสนียด ไมมีโทษ ปราศจากมัวหมองบริสุทธิ์ผุดผองตั้งอยูในสารคุณ เพราะบรรดา
ภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ภิกษุที่ทรงคุณธรรมอยางต่ํา ก็เปนโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยง เปนผูที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
เสด็จนิเวศนเวรัญชพราหมณ
[๙] ครั้นปวารณาพรรษาแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา
ดูกรอานนท พระตถาคตทั้งหลายยังมิไดบอกลาผูที่นิมนตใหอยูจําพรรษาแลว จะไมหลีกไปสูที่
จาริกในชนบท ขอนี้เปนประเพณีของพระตถาคตทั้งหลาย มาไปกันเถิดอานนท เราจะบอกลา
เวรัญชพราหมณ.
ทานพระอานนททูลสนองพระพุทธดํารัสวา เปนดังรับสั่ง พระพุทธเจาขา.
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร มีทานพระอานนทเปน
ปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ ครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือ
พระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย ทันใดนั้น เวรัญชพราหมณดําเนินเขาไปสูที่ประทับ ครั้นแลวถวาย
บังคม นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระองครับสั่งวา ดูกรพราหมณ เราเปนผูอันทานนิมนต
อยูจําพรรษาแลว เราขอบอกลาทาน เราปรารถนาจะหลีกไปสูที่จาริกในชนบท.
เวรัญชพราหมณกราบทูลวา เปนความจริง ทานพระโคดม ขาพเจานิมนตพระองคอยู
จําพรรษา ก็แตวาไทยธรรมอันใดที่จะพึงถวาย ไทยธรรมอันนั้นขาพเจายังมิไดถวาย และไทย*ธรรมนั้นมิใชวาจะไมมี ทั้งประสงคจะไมถวายก็หาไม ภายในไตรมาสนี้ พระองคจะพึงไดไทย*ธรรมนั้นจากไหน เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก ขอทานพระโคดมพรอมดวยพระสงฆ
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้แก
ขาพเจาดวยเถิด.
พระผูมีพระภาคทรงรับอัชเฌสนาโดยดุษณีภาพ และแลวทรงชี้แจงใหเวรัญชพราหมณ
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.
หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีตในนิเวศนของตน

โดยผานราตรีนั้นแลว ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทาน
พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.
ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ*ดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ ครั้นถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย
พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงเวรัญชพราหมณอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนีย*โภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนจนใหหามภัตรแลว ไดถวายไตรจีวรแดพระผูมีพระภาค
ผูเสวยเสร็จทรงนําพระหัตถออกจากบาตรแลวใหทรงครอง และถวายผาคูใหภิกษุครอง รูปละ
สํารับ จึงพระองคทรงชี้แจงใหเวรัญชพราหมณเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
แลวทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ ครั้นพระองคประทับอยูที่เมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมยแลว
เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังเมืองทาปยาคะ ไมทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมือง
กัณณกุชชะ ทรงขามแมน้ําคงคาที่เมืองทาปยาคะ เสด็จพระพุทธดําเนินถึงพระนครพาราณสี ครั้น
พระองคประทับอยูที่พระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไป
สูพระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีนั้นแลว ทราบวาพระองคประทับ
อยูที่กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.
เวรัญชภาณวาร จบ.
-----------ปาราชิกกัณฑ ปฐมปาราชิกสิกขาบท
เรื่องพระสุทินน
[๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ สถานที่ไมหางจากพระนครเวสาลี มีบานตําบลหนึ่ง ชื่อ
กลันทะ ในบานนั้นมีบุตรชาวบานกลันทะผูหนึ่ง ชื่อ สุทินน เปนเศรษฐีบุตร ครั้งนั้น สุทินน
กลันทบุตรไดเดินธุระบางอยางในพระนครเวสาลีกับสหายหลายคน ขณะนั้นแล พระผูมีพระภาค
อันบริษัทหมูใหญแวดลอมแลวประทับนั่งแสดงธรรมอยู สุทินน กลันทบุตรไดแลเห็นพระผูมี
พระภาค อันบริษัทหมูใหญแวดลอมประทับนั่งแสดงธรรมอยู เพราะไดเห็น ความตรึกนี้ ไดมี
แกเขาวา ไฉนหนอเราจะพึงไดฟงธรรมบาง แลวเขาก็เดินผานเขาไปทางบริษัทนั้น ครั้นถึงแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ความรําพึงนี้ไดมีแกเขาผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งฉะนี้วา ดวยวิธี
อยางไรๆ เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะ
ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทํา
ไมไดงาย ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวดครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ครั้นบริษัทนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว หลังจากบริษัท
ลุกไปแลวไมนานนัก เขาไดเดินเขาไปใกลที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
สุทินนกลันทบุตรนั่งเฝาอยู ณ ที่นั้นแล ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธ*เจาขา ดวยวิธอี ยางไรๆ ขาพระพุทธเจาจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยัง

ครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังข
ที่ขัดแลว ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสุทินน ก็มารดาบิดาอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตแลวหรือ?
สุทินนกลันทบุตรกราบทูลวา ยังไมไดอนุญาต พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรสุทินน พระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมบวชบุตรที่มารดาบิดายังมิไดอนุญาต.
สุ. ขาพระพุทธเจาจักกระทําโดยวิธีที่มารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต พระพุทธเจาขา.
ขออนุญาตออกบวช
[๑๑] หลังจากนั้นแล สุทินนกลันทบุตรเสร็จการเดินธุระที่ในพระนครเวสาลีนั้นแลว
กลับสูกลันทคามเขาหามารดาบิดา แลวไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวยวิธี
อยางไรๆ ลูกจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะ
ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทํา
ไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
เมื่อสุทินนกลันทบุตรกลาวอยางนี้แลว มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยง
นางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไม
ปรารถนาจะจาก เหตุไฉนเราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.
แมครั้งที่สอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวย
วิธีอยางไรๆ ลูกจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว
ทําไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
แมครั้งที่สอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปนบุตร
คนเดียว เปนที่รักเปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงม
มาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย
แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน
เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตไดเลา.
แมครั้งที่สาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้
กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวย
วิธีอยางไรๆ ลูกจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระ

ภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว
ทําไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
แมครั้งที่สาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปนบุตร
คนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบ
ประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก
เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.
ทันใดนั้นแล สุทินนกลันทบุตรแนใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตใหเราออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต จึงนอนลงบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาด ณ สถานที่นั้นเอง ดวยตัดสินใจวา การ
ตายหรือการบวชจักมีแกเราในสถานที่นี้แหละ และแลวเขาไมบริโภคอาหารแมหนึ่งมื้อ ไมบริโภค
อาหารแมสองมื้อ ไมบริโภคอาหารแมสามมื้อ ไมบริโภคอาหารแมสี่มื้อ ไมบริโภคอาหารแมหามื้อ
ไมบริโภคอาหารแมหกมื้อ ไมบริโภคอาหารแมเจ็ดมื้อ.
มารดาบิดาไมอนุญาต
[๑๒] จะอยางไรก็ตาม มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้วา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปน
บุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนม
ประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะ
จาก เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกขึ้น
เถิด ลูกสุทินน จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญ
อยูเถิด เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
เมื่อมารดาบิดากลาวอยางนี้แลว สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง.
แมครั้งที่สอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปนบุตร
คนเดียว เปนที่รักเปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงม
มาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน
เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกขึ้นเถิดลูกสุทินน
จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด เราไมอนุญาต
ใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
แมครั้งที่สอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
แมครั้งที่สาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปนบุตร
คนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบ
ประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก
เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกขึ้นเถิด
ลูกสุทินน จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่มรื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด
เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.

แมครั้งที่สาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
พวกสหายชวยเจรจา
[๑๓] ยิ่งกวานั้น พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดเขาไปหาสุทินนกลันทบุตร
ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้วา สุทินนเพื่อนรัก เธอเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่
พอใจของมารดาบิดา บิดาเปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวย
ความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอจะตามมารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน
ทานทั้งสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกขึ้นเถิดสุทินน
เพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรืน่ เริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด
มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
เมื่อขอกลาวอยางนี้แลว สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง.
แมครั้งที่สอง พวกสหายของสุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา สุทินนเพื่อนรัก
เธอเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักเปนที่พอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข
อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจกั ความทุกขสักนอย แมเธอจะตาย
มารดาบิดา ก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉนทานทั้งสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยู ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกขึ้นเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง
จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต.
แมครั้งที่สอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
แมครั้งที่สาม พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา สุทินนเพื่อนรัก
เธอเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข
อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจกั ความทุกขสักนอย แมเธอจะตาย
มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉนทานทั้งสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยู ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกขึ้นเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จง
สมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต.
แมครั้งที่สาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
เมื่อไมสําเร็จ พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร จึงเขาไปหามารดาบิดาของสุทินน
กลันทบุตร ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตมารดาบิดา สุทินนนั่นนอนลงบนพื้นอันปราศจาก
เครื่องลาด ดวยตัดสินใจวาการตายหรือการบวชจักมีแกเรา ณ ที่นี้แหละ ถามารดาบิดาไม
อนุญาตใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ความตายจักมาถึง ณ ที่นั้นเอง ถาอนุญาต
ใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตก็จักไดเห็นเขาแมผูบวชแลว ถาสุทินนจักไมยินดีใน
การออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาจักมีทางดําเนินอื่นอะไรเลา เขาจักกลับมา ณ ที่นี้แหละ
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
อนุญาตจะ ใหลูกสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต มารดาบิดากลาวยินยอม.

สุทินนกลันทบุตรออกบวช
[๑๔] ทันใดนั้น พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร เขาไปหาสุทินนกลันทบุตร แลว
ไดบอกเขาวา ลุกขึ้นเถิด สุทินนเพื่อนรัก มารดาบิดาอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตแลว พอสุทินนกลันทบุตรไดทราบวา มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตแลว ก็ราเริงดีใจ ลุกขึ้นลูบเนื้อลูบตัวดวยฝามือ ครัน้ ยาเยียกําลังอยูส องสามวันแลว
จึงเขาไปสูพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝา ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขานั่งเฝาอยู
อยางนั้นแล ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาควา ขาพระพุทธเจาอันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตแลว พระพุทธเจาขา ขอพระองคไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิดพระ*พุทธเจาขา.
สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํานักดังนี้ ก็แลเห็นทานพระสุทินน
อุปสมบทแลวไมนาน ประพฤติสมาทานธุดงคคุณเห็นปานนี้ คือ เปนผูถืออรัญญิกธุดงค
ปณฑปาติกธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค สปทานจาริกธุดงค พํานักอยูใกลหมูบานชาววัชชีตําบลหนึ่ง.
พระสุทินนเยี่ยมสกุล
[๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มี
กระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือ
บาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย ครั้งนั้น ทานพระสุทินนไดมีความคิดเห็นวา เวลานี้วัชชีชนบทอัตคัด
อาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุ*สงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ก็แลญาติของเราในพระนคร
เวสาลีมีมาก ลวนเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ
ที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก ไฉนหนอ เราพึงเขาไปพํานักอยูใกลหมูญาติ
แมหมูญาติก็จักไดอาศัยเราใหทานทําบุญ และภิกษุทั้งหลายก็จักไดลาภ ทั้งเราก็จักไมลําบากดวย
บิณฑบาต ดั่งนั้น ทานพระสุทินนจึงเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสู
พระนครเวสาลี เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลว ทราบวา เธอพํานักอยู
ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.
บรรดาญาติของทานพระสุทินน ไดทราบขาววา พระสุทินนกลันทบุตรกลับมาสูพระนคร
เวสาลีแลว จึงนําภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอไปถวายทานพระสุทินนๆ สละภัตตาหารประมาณ
๖๐ หมอนั้นถวายแกภิกษุทั้งหลาย แลวเชาวันนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังกลันทคาม เที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกลันทคาม ใกลจะถึงเรือนบิดาของตน
ก็พอดีทาสีของญาติทานพระสุทินน กําลังมีความมุงหมายจะเทขนมสดที่คางคืน จึงทานพระสุทินน
ไดกลาวคํานี้กะนางวา นองหญิง ถาของนั้นมีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดา ขอทานจงเกลี่ยลงใน
บาตรของเรานี้เถิด ขณะที่นางกําลังเกลี่ยขนมสดที่คางคืนนั้นลงในบาตร นางจําเคามือ เทาและ
เสียงของพระสุทินนได จึงรีบเขาไปหามารดาของทานพระสุทินน ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้กะ
มารดาของทานวา คุณนายเจาขา โปรดทราบ พระสุทินนบุตรคุณนายกลับมาแลวเจาคะ.
แมทาสี ถาเจาพูดจริง เราจะปลดเจามิใหเปนทาสี มารดาทานพระสุทินนกลาว.

ขณะที่ทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือนแหงหนึ่งฉันขนมสดที่คางคืนนั้น พอดีบิดา
ของทานพระสุทินนเดินกลับมาจากที่ทํางาน ไดแลเห็นทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือน
แหงหนึ่งฉันขนมสดที่คางคืนนั้นอยู จึงเดินเขาไปหาทานพระสุทินน ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้
กะทานวา มีอยูหรือ พอสุทินน นี่พอจักฉันขนมสดที่คางคืน พอสุทินน พอควรไปเรือน
ของตนมิใชหรือ.
คุณโยม รูปไดไปสูเรือนของคุณโยมแลว ขนมสดที่คางคืนนี้ รูปไดมาแตเรือนของ
คุณโยม พระสุทินนตอบ.
ทันใดนั้น บิดาของทานพระสุทินนจับแขนทาน แลวไดกลาวคํานี้กะทานวา มาเถิด
พอสุทินน เราจักไปเรือนกัน.
ลําดับนั้น ทานพระสุทินนไดเดินตามเขาไปสูเรือนบิดาของตน ครั้นถึงแลวนั่งบน
อาสนะที่เขาจัดถวาย จึงบิดาของทานไดกลาวคํานี้กะทานวา จงฉันเถิดพอสุทินน.
อยาเลยคุณโยม ภัตกิจในวันนี้ รูปทําเสร็จแลว พระสุทินนกลาวตอบ.
บิดาอาราธนาวา พอสุทินน ขอพอจงรับนิมนตฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้เถิด.
ทานพระสุทินนรับนิมนตโดยดุษณีภาพ และแลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
บิดาวิงวอนใหสึก
[๑๖] ครั้งนั้นแล มารดาของทานพระสุทินนสั่งใหไลทาพื้นแผนดินดวยโคมัยสด ให
จัดทํากองทรัพยไวสองกอง คือเงินกอง ๑ ทองกอง ๑ เปนกองใหญ กระทั่งบุรุษยืนอยูขางนี้
ไมแลเห็นบุรุษยืนอยูขางโนน บุรุษยืนอยูขางโนนก็ไมแลเห็นบุรุษยืนอยูขางนี้ ใหปดกองทรัพย
เหลานั้นดวยลําแพน ใหจัดอาสนะไวในทามกลาง ใหแวดวงดวยมาน เสร็จโดยลวงราตรีนนั้
แลวเรียกปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินนมาสั่งวา ลูกหญิง เพราะลูกสุทินนจะมา เจาจง
แตงกายดวยเครื่องประดับ อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใครพอใจ.
อยางนั้นเจาขา นางรับคํามารดาของทานพระสุทินน.
ณ เวลาเชาวันนั้นแล ทานพระสุทินนครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปสูเรือน
บิดาของตน แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย.
ลําดับนั้นแล บิดาของทานพระสุทินนเขาไปหาทานพระสุทินน ครั้นแลวใหคนเปด
กองทรัพยเหลานั้นออก ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน นี้ทรัพยของมารดาพอ
ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงที่ไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวนของปูตางหาก พอ
สุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน
พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สอง บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน
นี้ทรัพยของมารดาพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงที่ไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวน
ของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ
มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.

คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สาม บิดาของพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน นี้
ทรัพยของมารดาพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงที่ไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวน
ของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติ และบําเพ็ญบุญ
มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
ทานพระสุทินนตอบวา คุณโยม รูปขอพูดกะคุณโยมบาง ถาคุณโยมไมตัดรอน.
บ. พูดเถิด พอสุทินน.
สุ. คุณโยม ถาเชนนั้น คุณโยมจงสั่งใหเขาทํากระสอบปานใหญๆ บรรจุเงินและทอง
ใหเต็มบรรทุกเกวียนไป แลวใหจมลงในกระแสน้ําทามกลางแมน้ําคงคา ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี การเฝารักษาก็ดี อันมี
ทรัพยนั้นเปนเหตุ ที่จักเกิดแกคุณโยมนั้น จักไมมีแกคุณโยมเลย.
เมื่อทานพระสุทินนกลาวอยางนี้แลว บิดาของทานไดมีความไมพอใจวา ไฉนลูกสุทินน
จึงไดพูดอยางนี้ และแลวไดเรียกปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินนมาบอกวา ลูกหญิง เพราะเจา
เปนที่รัก เปนที่พอใจ บางทีลูกสุทินนจะพึงทําตามคําของเจาบาง.
ทันใดนั้น นางไดจับเทาทานพระสุทินนถามวา ขาแตลูกนาย นางอัปสร ผูเปนเหตุให
ทานประพฤติพรหมจรรยนั้น ชื่อเชนไร?
นองหญิง ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสรเลย พระสุทินน
ตอบ.
บัดดล นางนอยใจวา สุทินนลูกนาย เรียกเราดวยถอยคําวา นอยหญิง ในวันนี้
เปนครั้งแรก แลวสลบลมลงในที่นั้นเอง.
ทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะบิดาวา คุณโยม ถาโภชนะที่จะพึงใหมีอยู ก็จงใหเถิด
อยารบกวนรูปเลย.
ฉันเถิด พอสุทินน มารดาบิดาของทานพระสุทินนกลาวดังนี้แลว ไดอังคาสทาน
พระสุทินนดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนใหหามภัตร และแลวมารดาของ
ทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนผูฉันเสร็จ ลดมือจากบาตรแลววา พอสุทนิ น
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญ
บุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สอง มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญ
บุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.

แมครั้งที่สาม มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและมีเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอสุทินน ดังนั้น พอจงใหพืชพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะได
ไมริบทรัพยสมบัติของเรา อันหาบุตรผูสืบสกุลมิไดไปเสีย.
สุ. คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้รปู อาจทําได.
ม. พอสุทินน ก็เวลานี้พอพํานักอยูที่ไหน?
ที่ปามหาวันจะ ทานพระสุทินนตอบ และแลวไดลุกจากอาสนะหลีกไป.
เสพเมถุนธรรม
[๑๗] หลังจากนั้น มารดาของทานพระสุทินนสั่งกําชับปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินน
วา ลูกหญิง ถากระนั้นเมื่อใดเจามีระดู ตอมโลหิตเกิดมีแกเจา เมื่อนั้นเจาพึงบอกแกแม.
นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว ตอมาไมชานัก นางไดมีระดู ตอมโลหิตได
เกิดขึ้นแกนาง นางจึงไดแจงแกมารดาของทานพระสุทินนวา ดิฉันมีระดู เจาคะ ตอมโลหิตเกิดขึ้น
แกดิฉันแลว.
มารดาของทานพระสุทินนกลาววา ลูกหญิง ถากระนั้น เจาจงแตงตัวดวยเครื่องประดับ
อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใครพอใจ.
จะ คุณแม นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว จึงมารดาพานางเขาไปหาทาน
พระสุทินนที่ปามหาวัน แลวรําพันวาพอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทอง
และเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมา
เปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปน
คฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สอง มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง มี
ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปน
ทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด
พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สาม มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง มี
ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปน
ทรัพยากรมาก พอสุทินน ดั่งนั้นพอจงใหพืชพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะไดไมริบทรัพยสมบัติ
ของเรา อันหาบุตรผูสืบสกุลมิไดไปเสียเลย.
คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้รูปอาจทําได ทานพระสุทินนตอบแลวจูงแขนปุราณทุติยิกาพาเขาปา
มหาวัน เปนผูมีความเห็นวาไมมีโทษ เพราะสิกขาบทยังมิไดทรงบัญญัติ จึงเสพเมถุนธรรมกับ
ปุราณทุติยิกา ๓ ครั้ง นางไดตั้งครรภเพราะอัฌาจารนั้น.
เทพเจากระจายเสียง

[๑๘] เหลาภุมเทพกระจายเสียงวา ทานผูเจริญ โอ ภิกษุสงฆ ไมมีเสนียดไมมีโทษ
พระสุทินนกลันทบุตรกอเสนียดขึ้นแลว กอโทษขึ้นแลว เทพชั้นจาตุมหาราช ไดสดับเสียง
เหลาภุมเทพแลวกระจายเสียงตอไป เทพชั้นดาวดึงส เทพชั้นยามา เทพชั้นดุสิต เทพชั้น
นิมมานรดี เทพชั้นปรนิมมิตวสวดี เทพที่นับเนื่องในหมูพรหมไดสดับเสียงแลวกระจายเสียงกัน
ตอๆ ไปวา ทานผูเจริญ โอ ภิกษุสงฆ ไมมีเสนียด ไมมีโทษ พระสุทินนกลันทบุตรกอ
เสนียดขึ้นแลว กอโทษขึ้นแลว โดยทันใดนั้น ครูหนึ่งนั้น เสียงไดกระจายขึ้นไปถึงพรหมโลก
ดวยอาการอยางนี้แล.
สมัยตอมา ปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินน อาศัยความแกแหงครรภนนั้ คลอดบุตร
แลว จึงพวกสหายของทานพระสุทินนไดตั้งชื่อทารกนั้นวา พีชกะ ตั้งชื่อปูราณทุติยิกาของทาน
พระสุทินนวา พีชกมาตา ตั้งชื่อทานพระสุทินนวา พีชกปตา ภายหลังเขาทั้งสองไดออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ทําใหแจงซึ่งพระอรหัตแลว.
พระสุทินนเกิดวิปฏิสาร
[๑๙] ครั้งนั้น ความรําคาญ ความเดือดรอน ไดเกิดแกทานพระสุทินนวา มิใชลาภ
ของเราหนอ ลาภของเราไมมหี นอ เราไดชั่วแลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชใน
พระธรรมวินยั ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ให
บริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิต เพราะความรําคาญนั้นแหละ เพราะความเดือดรอนนั้นแหละ ทานได
ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น มีเรื่องในใจ
มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาแลว.
จึงบรรดาภิกษุที่เปนสหายของทานพระสุทินน ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา อาวุโส
สุทินน เมื่อกอนคุณเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียสมบูรณ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง
มีน้ํามีนวล บัดนี้ ดูคุณซูบผอม เศราหมอง มีผวิ พรรณคล้ํา มีผวิ เหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่ง
ดวยเอ็น มีเรือ่ งในใจ มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาอยู คุณจะไมยินดีประพฤติ
พรหมจรรยกระมังหนอ?
อาวุโสทั้งหลาย ความจริง มิใชวาผมจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย พระสุทินนคาน
แลวแถลงความจริงวา เพราะบาปกรรมที่ผมทําไวมีอยู ผมไดเสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา
ผมจึงไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่ว
แลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินยั ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้
แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิต ดังนี้.
อาวุโส สุทินน จริง การที่คุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดอี ยางนี้
แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตนั้น พอที่คุณจะรําคาญ
พอที่คุณจะเดือดรอน.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนัด
ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใช
เพื่อมีความถือมั่น มิใชหรือ? เมื่อธรรมชื่อนัน้ อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว เพื่อคลาย

ความกําหนัด คุณยังจะคิดเพื่อมีความกําหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิดเพื่อ
ความประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไมถือมั่น คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนที่สํารอกแหง
ราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหง
อาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อ
ความดับทุกข เพื่อนิพพานมิใชหรือ?
อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ
เพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอก
ไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ?
อาวุโส การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว.
ภิกษุสหายเหลานั้น ติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ไดกราบทูลเนื้อ
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงประชุมสงฆบัญญัติสิกขาบท
[๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระสุทินนวา ดูกรสุทินน ขาววาเธอ
เสพเมถุนธรรม ในปุราณทุติยิกา จริงหรือ?
ทานพระสุทินนทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา เธอบวชในธรรมวินัยที่เรากลาวไวดีอยางนี้
แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา.
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ คลายความกําหนัด ไมใช
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมี
ความถือมั่นมิใชหรือ? เมื่อธรรมชื่อนั้นอันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิด
เพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพือ่ ความประกอบ เราแสดงเพื่อความ
ไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น.
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อ
เปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อ
เปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนที่สํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนที่ดับ
แหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใชหรือ?
ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย

อเนกปริยาย มิใชหรือ?
ดูกรโมฆบุรุษ องคกําเนิด อันเธอสอดเขาในปากอสรพิษที่มีพิษราย ยังดีกวา อันองค
กําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคามไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา
ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอ
สอดเขาในหลุมถานที่ไฟติดลุกโชนยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม
ไมดีเลย.
ขอที่เราวาดีนั้น เพราะเหตุไร?
เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึงความตาย หรือ
ความทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัย เบื้องหนา
แตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิด
เขาในองคกําเนิดของมาตุคามนั้น เบื้องหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ซึ่งมีการกระทํานี้เปนเหตุ.
ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อการกระทํานั้น มีโทษอยู เธอยังชื่อวาไดตองอสัทธรรม อันเปน
เรื่องของชาวบาน เปนมรรยาทของคนชั้นต่ํา อันชั่วหยาบ มีน้ําเปนที่สุด มีในที่ลับ เปนของ
คนคู อันคนคูพึงรวมกันเปนไป เธอเปนคนแรกที่กระทําอกุศลธรรม เปนหัวหนาของคนเปน
อันมาก การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:
พระปฐมบัญญัติ
๑. ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เปนปาราชิก หาสังวาสมิได
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายดวยประการฉะนี้.

สุทินนภาณวาร จบ
เรื่องลิงตัวเมีย
[๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเอาเหยื่อลอลิงตัวเมียในปามหาวัน เขตพระนคร
เวสาลี แลวเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอ ครั้นเวลาเชา ภิกษุนั้นครองอันตรวาสกแลว
ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครเวสาลี
ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกตามเสนาสนะ เดินผานเขาไปทางที่อยูของภิกษุนั้น
ลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดเขาไปหาภิกษุเหลานั้น
ยกสะเอวบาง โกงหางบาง แอนตะโพกบาง ทํานิมิตบาง เบื้องหนาภิกษุเหลานั้น จึงภิกษุ
เหลานั้นสันนิษฐานวา ภิกษุเจาของถิ่นเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้แน ไมตองสงสัย แลวแฝง
อยู ณ ที่กําบังแหงหนึ่ง.
เมื่อภิกษุเจาของถิ่นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครเวสาลี ถือบิณฑบาตกลับมาแลว ลิงตัวเมีย
นั้นไดเขาไปหา ครั้นภิกษุเจาของถิ่นฉันบิณฑบาตนั้นสวนหนึ่งแลว ไดใหแกมันสวนหนึง่
เมื่อมันกินอาหารสวนนั้นแลวไดแอนตะโพกให จึงภิกษุนั้นเสพเมถุนธรรมในมัน.
ทันใด ภิกษุเหลานั้นไดกลาวกะภิกษุนั้นวา อาวุโส พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลวมิใชหรือ เหตุไร คุณจึงไดเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้เลา?
จริงขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว ภิกษุนั้นสารภาพแลวคานวา
แตพระบัญญัตินั้นเฉพาะหญิงมนุษย ไมเกี่ยวถึงสัตวดิรจั ฉานตัวเมีย.
อาวุโส พระบัญญัตินั้น ยอมเปนเหมือนกันทั้งนั้นมิใชหรือ? การกระทําของคุณนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คุณไมบวชในพระธรรม
วินัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ
บริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนัด
ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใช
เพื่อมีความถือมั่นมิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว เพื่อคลายความ
กําหนัด คุณยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิดเพื่อความ
ประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไมถือมั่น คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนที่สํารอกแหง
ราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหง
อาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนที่สํารอกแหงตัณหา
เพื่อเปนที่ดับแหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใชหรือ?
อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ
เพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอก
ไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ?
อาวุโส การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส

หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว.
ภิกษุเหลานั้น ติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระผูมีพระภาค.
ทรงประชุมสงฆบัญญัติอนุบัญญัติ ๑
[๒๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววาเธอเสพเมถุนธรรม
ในลิงตัวเมีย จริงหรือ?
จริง พระพุทธเจาขา ภิกษุนั้นทูลสารภาพ?
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา เธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวไวดีอยางนี้แลว
ไฉน
จึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา.
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ คลายความกําหนัด ไมใช
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมี
ความถือมั่นมิใชหรือ? เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อ
มีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความ
ไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น.
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อ
เปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย
เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนที่สํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนที่
ดับแหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใชหรือ?
ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย
อเนกปริยาย มิใชหรือ?
ดูกรโมฆบุรุษ องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากอสรพิษที่มีพิษราย ยังดีกวา อันองค
กําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา
ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่สอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอด
เขาในหลุมถานที่ไฟติดลุกโชน ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย
ไมดีเลย.
ขอที่เราวาดีนั้น เพราะเหตุไร?
เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึงความตาย หรือความ
ทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัย เบื้องหนาแต

แตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขา
ในองคกําเนิดของลิงตัวเมียนัน้ เบื้องหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ซึ่งมีการกระทํานี้เปนเหตุ.
ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อการกระทํานั้นมีโทษอยู เธอยังชื่อวาไดตองอสัทธรรม อันเปนเรื่อง
ของชาวบาน เปนมรรยาทของคนชั้นต่ํา อันชั่วหยาบ มีน้ําเปนที่สุด มีในที่ลับ เปนของคนคู
อันคนคูพึงรวมกันเปนไป การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว... ๑- ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอ
พึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๑. อนึ่ง ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปน
ปาราชิก หาสังวาสมิได.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องลิงตัวเมีย ๒- จบ.
เรื่องภิกษุวัชชีบุตร
[๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูป ฉันอาหารพอแก
ความตองการ จําวัดพอแกความตองการ สรงน้ําพอแกความตองการ ครั้นแลวทําในใจ
โดยไมแยบคาย ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง ไดเสพเมถุนธรรม สมัยอื่น
วัชชีบุตรพวกนั้น ถูกความพินาศแหงญาติกระทบแลวบาง ถูกความวอดวายแหงโภคะพะพาน
แลวบาง ถูกความเสื่อมคือโรคเบียดเบียนแลวบาง จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวกลาว
อยางนี้วา ทานพระอานนท เจาขา พวกกระผมไมใชเปนคนติเตียนพระพุทธเจา ไมใชเปนคน
ติเตียนพระธรรม ไมใชเปนคนติเตียนพระสงฆ พวกกระผมเปนคนติเตียนตน ไมใชเปนคน
ติเตียนคนอื่น พวกกระผมซึ่งบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูม ีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ไม
สามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตนั้นแหละ เปนคนไมมีวาสนา เปน
คนมีบุญนอย ทานพระอานนทเจาขา แมบัดนี้ ถาพวกกระผมพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท
ในสํานักพระผูมีพระภาค แมบัดนี้พวกกระผมจะพึงเปนผูเห็นแจงซึ่งกุศลธรรม หมั่นประกอบ
ความเพียรในการเจริญโพธิปก ขิยธรรมอยูตลอดเบื้องตนแหงราตรีและเบื้องปลายแหงราตรี ทาน
@๑ ตองการพิสดารพึงดูหนา ๓๑ บรรทัดที่ ๒๔ ๒ โดยมากปรากฏวา มักกฏีสิกขาบท
พระอานนทเจาขา พวกกระผมขอโอกาส ขอทานไดโปรดกรุณากราบทูลความขอนี้ แดพระผูมี
พระภาค.
ได จะ ทานพระอานนทรับคําของพวกวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลี แลวเขาเฝาพระผูมี
พระภาค กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การที่ตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่บัญญัติ
แลวแกสาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแหงพวกวัชชีหรือพวกวัชชีบุตรนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส.

ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒
[๒๔] ครั้งนั้นพระองคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดแลเปนภิกษุ ไมบอกคืน
สิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพเมถุนธรรม ผูนั้นมาแลว สงฆไมพึงอุปสมบทให
สวนผูใดแล เปนภิกษุ บอกคืนสิกขา ทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม
ผูนั้นมาแลว สงฆพึงอุปสมบทให ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๒
๑. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพรอมซึง่ สิกขาบทและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแลว ไม
บอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแมในสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนปาราชิก หาสังวาส มิได.
สิกขาบทวิภังค
[๒๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
[๒๖] บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน
ผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
[๒๗] บทวา สิกขา ไดแกสิกขา ๓ ประการคือ อธิสีลสิขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา*สิกขา บรรดาสิกขา ๓ ประการเหลานั้น อธิสีลสิกขานี้ ชื่อวา สิกขา ที่ทรงประสงคใน
อรรถนี้.
[๒๘] ชื่อวา สาชีพ อธิบายวา สิกขาบทใด ที่พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว สิกขาบท
นั้น ชื่อวา สาชีพ ภิกษุศึกษาในสาชีพนั้น เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา ถึงพรอมซึ่งสาชีพ.
[๒๙] คําวา ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง ทรงอธิบายไววา
ภิกษุทั้งหลาย การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืนก็มี ภิกษุทั้งหลาย
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาเปนอันบอกคืนก็มี.
ลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคืน [๑๖๐ บท]
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การกระทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน

บอกคืน เปนอยางไร?
กลาวบอกคืนดวยคํารําพึงวาไฉนหนอ [๑๔ บท]
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนา
ความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนาความเปน
สาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร
ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน
๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง
และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคํารําพึงวา ไฉนหนอ [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความเปน
สมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม
อยางนี้ก็เชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาววาบอกคืนดวยคําปริกัป วา ก็ถาวา [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา ก็ถาวา [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน

เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา หากวา [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ
เปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระ*พุทธเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน
อันบอกคืน.
๒. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิหาริก ...
๑๑. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา หากวา [๘ บท]

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา หากวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
๕. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้
ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา ผิวา [๑๔ บท]
๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ
เปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน
บอกคืน.
๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...

๑๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็
ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาบทไมเปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา ผิวา [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ผิวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็
ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา มีความดําริ [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงบอก
คืนพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไม
เปนอันบอกคืน.
๒. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...

๑๑. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยาง
นี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา มีความดําริวา [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินยอม ใครจะเคลื่อนจากความ
สมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปน
คฤหัสถ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน
บอกคืน
๒. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
๕. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
อางวัตถุที่รําลึก [๑๗ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจาระลึกถึงมารดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาระลึกถึงบิดา ...
๓. ... ขาพเจาระลึกถึงพี่ชายนองชาย ...
๔. ... ขาพเจาระลึกถึงพี่หญิงนองหญิง ...
๕. ... ขาพเจาระลึกถึงบุตร ...
๖. ... ขาพเจาระลึกถึงธิดา ...
๗. ... ขาพเจาระลึกถึงภริยา ...

๘. ... ขาพเจาระลึกถึงหมูญ
 าติ ...
๙. ... ขาพเจาระลึกถึงหมูม ิตร ...
๑๐. ... ขาพเจาระลึกถึงบาน ...
๑๑. ... ขาพเจาระลึกถึงนิคม ...
๑๒. ... ขาพเจาระลึกถึงนา ...
๑๓. ... ขาพเจาระลึกถึงสวน ...
๑๔. ... ขาพเจาระลึกถึงเงิน ...
๑๕. ... ขาพเจาระลึกถึงทอง ...
๑๖. ... ขาพเจาระลึกถึงศิลปะ ...
๑๗. ... ขาพเจาหวนรําลึกถึงการหัวเราะ การเจรจา การเลนในครั้งกอน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
แสดงความหวงใย [๙ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความเปน
สมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา*ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา มารดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดู
ทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขา ไมเปนอัน
บอกคืน.
๒. ... บิดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูทาน ...
๓. ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๔. ... พี่หญิงนองหญิงของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๕. ... บุตรของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๖. ... ธิดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๗. ... ภริยาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๘. ... หมูญาติของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๙. ... หมูมิตรของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
อางที่อยูที่อาศัย [๑๖ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา มารดาของขาพเจามี ทานจักเลี้ยงดูขาพเจา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... บิดาของขาพเจามี ทานจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๓. ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๔. ... พี่หญิงนองหญิงของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๕. ... บุตรของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๖. ... ธิดาของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๗. ... ภริยาของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๘. ... หมูญาติของขาพเจามี พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๙. ... หมูมิตรของขาพเจามี พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๑๐. ... บานของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยบานนั้น ...
๑๑. ... นิคมของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยนิคมนั้น ...
๑๒. ... นาของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยนานั้น ...
๑๓. ... สวนของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยสวนนั้น ...
๑๔. ... เงินของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยเงินนั้น ...
๑๕. ... ทองของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยทองนั้น ...
๑๖. ... ศิลปะของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยศิลปะนั้น ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
อางวาพรหมจรรยทําไดยาก [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา พรหมจรรยทําไดยาก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... พรหมจรรยทําไมไดงาย ...
๓. ... พรหมจรรยประพฤติไดยาก ...
๔. ... พรหมจรรยประพฤติไมไดงาย ...
๕. ... ขาพเจาไมอาจ ...
๖. ... ขาพเจาไมสามารถ ...
๗. ... ขาพเจาไมยินดี ...
๘. ... ขาพเจาไมยินดียิ่ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพล
ใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
รวมลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคืน ๑๖๐ บาท
ลักษณะสิกขาที่เปนอันบอกคืน [๗๘ บท]

กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบัน [๑๔ บท]
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน
เปนอยางไร?
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาบอกคืนวินัย ...
๖. ... ขาพเจาบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทํา
ความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําเปนปจจุบัน [๘ บท]
๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู
มิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู นื่ ทราบวา ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนคฤหัสถ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก ...
๓. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอารามิก ...
๔. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสามเณร ...
๕. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนเดียรถีย ...

๖. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบันวาไมเกี่ยวของ [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระพุทธเจา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยวินยั ...
๖. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสัทธิวหิ าริก ...
๑๑. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรว มอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําวาจะตองการอะไร [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระพุทธเจา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสงฆ ...

๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยวินยั ...
๖. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูร ว มอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระเพือ่ นพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็
ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําวา ไมตองการ [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจาไมตองการดวยพระพุทธเจา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนีก้ ็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาไมตองการดวยวินยั ...
๖. ... ขาพเจาไมตองการดวยปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาไมตองการดวยอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสิทธิวหิ าริก ...
๑๑. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรว มอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําวา พนดีแลว [๑๔ บท]

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ
เปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู
มิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผอู ื่นทราบวา ขาพเจา
พนดีแลวจากพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง
และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาพนดีแลวจากวินัย ...
๖. ... ขาพเจาพนดีแลวจากปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาพนดีแลวจากอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
รวมลักษณะสิกขาที่เปนอันบอกคืน ๗๘ บท
ไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตน
ก็อีกอยางหนึ่ง ไวพจนแหงพระพุทธเจาก็ดี ไวพจนแหงพระธรรมก็ดี ไวพจนแหง
พระสงฆก็ดี ไวพจนแหงสิกขาก็ดี ไวพจนแหงวินัยก็ดี ไวพจนแหงปาติโมกขก็ดี ไวพจนแหง
อุเทศก็ดี ไวพจนแหงพระอุปชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระอาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระสัทธิวิหาริก
ก็ดี ไวพจนแหงพระอันเตวาสิกก็ดี ไวพจนแหงพระผูรว มอุปชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระผูร วม
อาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระเพื่อนพรหมจารีก็ดี ไวพจนแหงคฤหัสถก็ดี ไวพจนแหงอุบาสกก็ดี
ไวพจนแหงอารามิกก็ดี ไวพจนแหงสามเณรก็ดี ไวพจนแหงเดียรถียก็ดี ไวพจนแหงสาวก*เดียรถียก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชสมณะก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตรก็ดี
แมอยางอื่นใด มีอยู ภิกษุยอ มกลาวใหผูอื่นทราบดวยไวพจนเหลานั้น อันเปนอาการ เปนลักษณะ
เปนนิมิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปน
อันบอกคืน.
ลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคืน

[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาไมเปนอันบอกคืนเปนอยางไร?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ยอมเปนอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ บอกคืนดวยไวพจนเหลาใด
อันเปนอาการ เปนเพศ เปนนิมิต ภิกษุวิกลจริต บอกคืนสิกขาดวยไวพจนเหลานั้น อันเปน
อาการ เปนเพศ เปนนิมิต สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน.
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักภิกษุวิกลจริต สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุมีจิตฟุงซาน บอกคืนสิกขา สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภิกษุผูมีจิตฟุงซาน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา บอกคืนสิกขา สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา สิกขายอมไมเปนอัน
บอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักสัตวดิรัจฉาน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ ดวยภาษาชนชาติอริยกะ ถาเขาไมเขาใจ
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ ดวยภาษาชนชาติมิลักขะ ถาเขาไมเขาใจ
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ ดวยภาษาชนชาติอริยกะ ถาเขาไมเขาใจ
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ ดวยภาษาชนชาติมิลักขะ ถาเขาไมเขาใจ
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวเลน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวพลาด สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุไมประสงคจะประกาศ แตเปลงเสียงใหไดยิน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุประสงคจะประกาศ แตไมเปลงเสียงใหไดยิน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุประกาศแกผูไมเขาใจความ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุไมประกาศแกผูเขาใจความ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ก็หรือภิกษุไมประกาศโดยประการทั้งปวง สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืนดวยเหตุอยางนีแ้ ล.
สิกขาบทวิภังค
[๓๓] ที่ชื่อวา เมถุนธรรม มีอธิบายวา ธรรมของอสัตบุรษุ ประเพณีของชาวบาน
มรรยาทของคนชั้นต่ํา ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมีน้ําเปนที่สุด กิจที่ควรซอนเรน ธรรมอันคน
เปนคูๆ พึงประพฤติรวมกัน นี้ชื่อวา เมถุนธรรม.
[๓๔] ที่ชื่อวา เสพ ความวา ภิกษุใดสอดนิมิตเขาไปทางนิมิต สอดองคกําเนิดเขา
ไปทางองคกําเนิด โดยที่สุดแมชั่วเมล็ดงา ภิกษุนั้นชื่อวา เสพ.
[๓๕] คําวา โดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ความวา ภิกษุเสพเมถุนธรรม แม

ในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายศากยบุตร จะกลาวไปไยในหญิงมนุษย
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา โดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย.
[๓๖] คําวา เปนปาราชิก ความวา บุรุษถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจมีสรีระคุมกันนั้นเปน
อยู ชื่อแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแลวยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อ
สายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก.
[๓๗] บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแกกรรมที่พึงทํารวมกัน
อุเทศที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อวาสังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุ
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย มรรคภาณวาร
[๓๘] หญิง ๓ จําพวก คือ มนุษยผูหญิง ๑ อมนุษยผูหญิง ๑ สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ๑
อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก คือ มนุษยอุภโตพยัญชนก ๑ อมนุษยอภุ โตพยัญชนก ๑
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ๑
บัณเฑาะก ๓ จําพวก คือ มนุษยบัณเฑาะก ๑ อมนุษยบัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน*บัณเฑาะก ๑
ชาย ๓ จําพวก คือ มนุษยผูชาย ๑ อมนุษยผูชาย ๑ สัตวดิรัจฉานตัวผู ๑
หญิง ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เปน ๙
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจวรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของมนุษย
ผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก
๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของอมนุษย
ผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย ตองอาบัติปาราชิก
อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เปน ๙
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของมนุษย
อุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของอมนุษย
อุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของสัตว
ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
บัณเฑาะก ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๒ เปน ๖
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของมนุษยบัณเฑาะก
ตองอาบัติปาราชิก
๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของอมนุษยบัณเฑาะก
ตองอาบัติปาราชิก

๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของสัตวดริ ัจฉานบัณเฑาะก
ตองอาบัติปาราชิก
ชาย ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๒ เปน ๖
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของมนุษยผูชาย ตอง
อาบัติปาราชิก
๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของอมนุษยผูชาย ตอง
อาบัติปาราชิก
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของสัตวดริ ัจฉานตัวผู
ตองอาบัติปาราชิก.
[๓๙]
อาบัติปาราชิก ๓๐
๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยผหู ญิง ตอง
อาบัติปาราชิก
๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของมนุษยผูหญิง ตอง
อาบัติปาราชิก
๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยผูหญิง ตองอาบัติ
ปาราชิก
๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยผูหญิง ตอง
อาบัติปาราชิก
๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของอมนุษยผูหญิง ตอง
อาบัติปาราชิก
๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยผหู ญิง ตองอาบัติ
ปาราชิก
๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรจั ฉานตัวเมีย
ตองอาบัติปาราชิก
๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ตองอาบัติปาราชิก
๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ตอง
อาบัติปาราชิก
๑๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยอภุ โตพยัญชนก
ตองอาบัติปาราชิก
๑๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของมนุษยอุภโตพยัญ
ชนก ตองอาบัติปาราชิก
๑๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยอุภโตพยัญชนก
ตองอาบัติปาราชิก

๑๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยอุภโตพยัญ*ชนก ตองอาบัติปาราชิก
๑๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของอมนุษยอุภโต
พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
๑๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยอภุ โตพยัญชนก
ตองอาบัติปาราชิก
๑๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรจั ฉานอุภโต
พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
๑๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของสัตวดิรัจฉาน
อุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
๑๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานอุภโต
พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
๑๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยบัณเฑาะก ตอง
อาบัติปาราชิก
๒๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยบัณเฑาะก ตอง
อาบัติปาราชิก
๒๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยบัณเฑาะก
ตองอาบัติปาราชิก
๒๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยบัณเฑาะก
ตองอาบัติปาราชิก
๒๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดริ ัจฉาน*บัณเฑาะกตองอาบัติปาราชิก
๒๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรจั ฉาน*บัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก
๒๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยผูชาย ตอง
อาบัติปาราชิก
๒๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยผชู าย ตองอาบัติ
ปาราชิก
๒๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยผูชาย ตอง
อาบัติปาราชิก
๒๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยผูชาย ตอง
อาบัติปาราชิก
๒๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรจั ฉานตัวผู
ตองอาบัติปาราชิก

๓๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวผู ตอง
อาบัติปาราชิก
บทภาชนีย อสันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
[๔๐] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย

ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.

๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย

วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี

การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด

ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอ
ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอน ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุด
อยู ยินดี การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด ดวยปสสาวมรรค
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดี การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก

พา

ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก
มนุษยผูหญิงผู
วิกลจริตมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองค

กําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผู
เผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดี การถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิง
ผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.

๑๙. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว

ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ

หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว

ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...
ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
---------๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายไปแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูต ายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก ผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ให
อมองคกําเนิดดวยปาก ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตาย
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.

๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยัญชนก ... ๑- อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโตพยัญชนก
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
@๑. ที่ ... ไวนั้น ผูตองการพิสดาร พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
ดิรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูก
สัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ...
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ...
ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
@
๑. สุทธิกะ ๓ จตุกกะ
ชาครันติ ๓ จตุกกะ
@สุตตะ ๓ จตุกกะ
มัตตะ ๓ จตุกกะ
@อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ
ปมัตตะ ๓ จตุกกะ
@มตอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
มตเยภุยยะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
@มตเยภุยยะขายิตะ ๓ จตุกกะ
๓x๙= ๒๗ จตุกกะ

@
มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
@ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
@อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
@๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด

ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต

ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค

กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ

แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดี การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ

หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. อมนุสสะบัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตื่น ...
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขา
ไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.

หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
@๑ ... ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ไวนนั้ พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสะปณฑกะนั้นเถิด
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑.๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกล*จริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติ.
ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูต ื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตอง
อาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติ*ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวด อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...
ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติ*ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑บทภาชนีย สันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
[๔๑] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุแลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
@ ๑. สุทธิกะ ๒ จตุกกะ ชาครันตะ ๒ จตุกกะ
@สุตตะ ๒ จตุกกะ
มัตตะ ๒ จตุกกะ
@อุมมัตตะ ๒ จตุกกะ
ปมัตตะ ๒ จตุกกะ
@มตะอักขายิตะ ๒ จตุกกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะ ๒ จตุกกะ
@มตะเยภุยยะขายิตะ ๒ จตุกกะ ๒x๙=๑๘ จตุกกะ
@มนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ อมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
@ติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ มนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
@อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ ติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
@๑๘x๖=๑๐๘ จตุกกะ
๑๖๒+๑๐๘=๒๗๐ จตุกกะแล
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี

เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม
มีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ

มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวก
ภิกษุผูเปน
ขาศึก พา
มนุษยผูหญิง
ผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี

การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด

ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ

มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ

ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิง
ผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิง ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ

หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด

ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี

เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง

ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวให
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยสัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี

เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว

ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี

เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครือ่ งลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต
... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของอมนุษยผูหญิงมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิง
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของสัตวดริ ัจฉานตัวเมียมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ...
สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย
ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของอมนุษยอภุ โตพยัญชนกมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย
ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิด
ดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด ...
ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัด
โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑-

หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
@๑ ที่ ... ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พึงทราบตามนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด.
@๒ สุทธิกะ ๓ จตุกกะ
ชาครันตี ๓ จตุกกะ
@ สุตตะ ๓ จตุกกะ
มัตตะ ๓ จตุกกะ
@ อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ
ปมัตตะ ๓ จตุกกะ
@ มตะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
มตะเยภุยยะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
@ มตะเยภุยยะขายิตะ ๓ จตุกกะ
๓x๙=๒๗ จตุกกะ
@ มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
@ ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
@ อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
@ ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ.
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย

วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุด
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุด
อยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก
คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุด
อยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ

บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด

ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว

ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง*ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครือ่ งลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด

ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว

ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่ งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง

ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ ใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี

เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะก ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ บัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขา ไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกดั มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป

ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขา
ไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไม
ยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไม
ยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก

ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา

แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก ไมมีเครื่องลาด ของพระภิกษุกไ็ มมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ

บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเี ครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๘. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑.๒. อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของอมนุษยบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ...
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรคคือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตื่น ...
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด
โดย*มากมาในสํานักภิกษุแลว ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของสัตวดิรจั ฉานบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวติรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการ

เขาไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๐. หมวดสนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของมนุษยผูชายมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูต ื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของอมนุษยผูชายมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดอมนุสสะปุรสิ ะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาใน*สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของสัตวดิรัจฉานตัวผูมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก

... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการ
เขาไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๒บทภาชนีย อสันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
[๔๒] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
@๑. ที่ ... ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในอสันถตภาณวารนั้นแล.
@๒. แมในประเภทแหสันถตจตุกกะ ก็มีวิกนัยดังกลาวแลวในอสันถตจตกกะนั้นแล.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค*กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหถอนวัจจมรรคดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตถายินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ

ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองคกํา
เนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค

กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ*ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ*ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค

ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสิตถิ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี

การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอน

ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให

ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว

ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว

ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิ ดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุด
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ...
ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
๕. หมวดอนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอภุ โตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญ-

*ชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกดั โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองค
กําเนิด ... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโต
พยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉาน
อุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตว
ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ผูตายแลวถูกสัตวกดั โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ...
ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๑หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
@๑. ที่ ... ฯลฯ ไวนั้น ผูตองการพิสดารพึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด ฯ
@๒. มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
@ ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
@ อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
@ ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวย

องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุด
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี

การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ

ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก

ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี
การถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว

แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก

แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น ...
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๑หมวดอมนุสสกปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตอง
อาบัติ. ฯลฯ ๒หมวดติรัจฉานคตปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๓หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๔หมวดอมนุสสะปุรสิ ะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น ...
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตอง
อาบัติ. ฯลฯ ๕หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
@๑.๒.๓.๔.๕. แตละประเภทมี ๑๘ จตุกกะกับ ๑๘ จตุกกะตน รวมเปน ๑๐๘ จตุกกะ

บทภาชนีย สันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
[๔๓] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็

ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปสส.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด

ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปสส.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง

ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูห ลับ แลวใหยอนปากดวยองค

กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด

ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุด
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุด
อยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค

กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู

แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุด
อยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุด
อยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย

องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูว ิกลจริต แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู

ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว*มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด

ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาวมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม
มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ*ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ

ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง*ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี*เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี*เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี*เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัด แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี*เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ*ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑

ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา*ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ*ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม
มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ*ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ*ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวยังไมถกู สัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ*ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง*ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต าย แลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมากแลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑

ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุ ลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา*ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว

ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ*ภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต ายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ...

ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัด
โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกดั โดย
มาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอภุ โตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญ*ชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกู สัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉาน
อุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองค
กําเนิด ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูก

สัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค
กําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
@๑. ๒๗x๖=๑๖๒ พึงทราบความพิสดารดังกลาวแลวในเบื้องตน
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ

บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค

ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี*เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค
กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม

ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย

องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง

ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด

ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวยอนวัจจมรรค
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี

เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมี เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดี การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี

เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ*ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ*ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไม
ตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด

ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก

แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป

ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา ไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่ งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอ งอาบัติ.
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น ...
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั
... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ...
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก ...
ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ
... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก ...

ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ
หมวดอมนุสสะปุรสิ ะ ๑๘ จตุกกะ จบ.
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น
... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑[๔๔] พวกภิกษุผูเปนขาศึก เราใหพิสดารแลวฉันใด พวกพระราชาผูเปนขาศึก พวก
โจรผูเปนขาศึก พวกนักเลงผูเปนขาศึก พวกมนุษยผูตัดหัวโจรผูเปนขาศึก บัณฑิตพึงใหพิสดาร
ฉันนั้น.
@๑. ความพิสดาร พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเบื้องตน
[๔๕] ภิกษุสอดองคกําเนิดเขามรรคทางมรรค ตองอาบัติปาราชิก
สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางมรรค ๑- ตองอาบัติปาราชิก
สอดองคกําเนิดเขามรรคทางอมรรค ๒- ตองอาบัติปาราชิก
สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางอมรรค ๓- ตองอาบัติถุลลัจจัย.
[๔๖] ภิกษุปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสีย
ทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผูประทุษราย
ภิกษุปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสียทั้งสองรูป
เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผูประทุษราย
สามเณรปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสียทั้ง
สองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณรผูประทุษราย
สามเณรปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสีย
ทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณรผูประทุษราย.
อนาปตติวาร
[๔๗] ภิกษุไมรูสึกตัว ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสาย
เพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตองอาบัติ.
สันถตภาณวาร จบ.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๔๘] เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรือ่ ง เรื่องภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง
เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ ๑ เรื่อง เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง
เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗ เรือ่ ง เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง
@๑. ยังองคกาํ เนิดใหเขาไปทางปสสาวมรรคเปนตน แลวถอนออกทางแผลใกลตอมรรคนั้น.

@๒. ยังองคกําเนิดใหเขาทางแผลใกลตอมรรคแลวถอนออกทางมรรค.
@๓. บรรดาสองแผลที่เจือกัน ยังองคกําเนิดใหเขาไปทางแผลหนึ่งแลวถอนออกทางแผลที่สอง.
@ป.ส. หนา ๓๑๗
เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา ๑ เรื่อง เรือ่ งเพศกลับ ๒ เรื่อง
เรื่องมารดา ๑ เรื่อง เรือ่ งธิดา ๑ เรื่อง
เรื่องพี่นองหญิง ๑ เรื่อง เรือ่ งภรรยา ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุหลังออน ๑ เรื่อง เรือ่ งภิกษุมอี งคกําเนิดยาว ๑ เรื่อง
เรื่องแผล ๒ เรือ่ ง เรื่องรูปปน ๑ เรื่อง
เรื่องตุกตาไม ๑ เรื่อง เรือ่ งภิกษุชื่อสุนทระ ๑ เรื่อง
เรื่องสตรี ๔ เรือ่ ง เรื่องปาชา ๕ เรื่อง
เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง เรื่องนาคตัวเมีย ๑ เรื่อง
เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงเปรต ๑ เรื่อง
เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุอินทรียพกิ าร ๑ เรื่อง
เรื่องจับตอง ๑ เรื่อง เรื่องพระอรหันตเมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง
เรื่องเปดประตูนอน ๑ เรื่อง เรือ่ งภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน ๑ เรื่อง
เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปพพา ๙ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง
เรื่องภิกษุณี ๑ เรื่อง เรือ่ งสิกขมานา ๑ เรื่อง
เรื่องสามเณรี ๑ เรื่อง เรือ่ งหญิงแพศยา ๑ เรื่อง
เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องสตรีคฤหัสถ ๑ เรื่อง
เรื่องใหผลัดกัน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุผูเฒา ๑ เรื่อง
เรื่องลูกเนือ้ ๑ เรื่อง.
เรื่องลงิ ตัวเมีย
[๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย แลวมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุวัชชีบุตร
[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีหลายรูปดวยกัน ไมบอกคืนสิกขา
ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม พวกเธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาค
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ
[๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว
ปลอมเปนคฤหัสถเสพเมถุนธรรม เธอไดมคี วามรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท

ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องเปลือยกาย
[๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว
เปลือยกายเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗ เรือ่ ง
[๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธอี ยางนี้
แลวนุงคากรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวนุง
เปลือกไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวนุง
ผลไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวนุง
ผากัมพลทําดวยเสนผมเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวนุงผา
กัมพลทําดวยขนหางสัตวเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธอี ยางนี้ แลวนุงผา
ทําดวยขนปกนกเคาเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวนุง
หนังเสือเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว

เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องเด็กหญิง
[๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง เห็นเด็กหญิงนอน
อยูบนตั่ง เกิดความกําหนัด จึงสอดนิ้วแมมือเขาไปในองคกําเนิดเด็กหญิงๆ นั้นตาย เธอได
มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา
[๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในภิกษุณี ชื่ออุปปลวัณณา เมื่อ
ภิกษุณีอุปปลวัณณา เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต จึงเขาไปซอนอยูในกุฎี เวลาปจฉาภัตรภิกษุณี
อุปปลวัณณากลับจากบิณฑบาต ลางเทาแลวเขากุฎีนั่งบนเตียง มาณพนั้นจึงเขาปลุกปล้ําประทุษราย
ภิกษุณีอุปปลวัณณา นางจึงแจงเหตุนั้นแกภิกษุณีทั้งหลายๆ ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
ผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง
[๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศหญิงปรากฏแกภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปชฌาย
เดิมนั้นแหละ อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น และใหอยูรวมกับภิกษุณีทั้งหลาย
อาบัติเหลาใดของภิกษุทั้งหลายที่ทั่วไปกับภิกษุณีทั้งหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้นใน
สํานักภิกษุณีทั้งหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษุทั้งหลายที่ไมทั่วไปกับภิกษุณีทั้งหลาย ไมตองอาบัติ
เพราะอาบัติเหลานั้น
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศชายปรากฏแกภิกษุณีรูปหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปชฌายเดิมนั้นแหละ
อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น และใหอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย อาบัติเหลาใด
ของภิกษุณีทั้งหลายที่ทั่วไปกับภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้น ในสํานักภิกษุ
ทั้งหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษุณีทั้งหลายที่ไมทั่วไปกับภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติเพราะอาบัติ
เหลานั้น.
เรื่องมารดา
[๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว
เสพเมถุนธรรมในมารดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องธิดา

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธอี ยางนี้ แลวเสพ*เมถุนธรรมในธิดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องพี่นองหญิง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธอี ยางนี้ แลวเสพ*เมถุนธรรมในพี่นองหญิง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภรรยา
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในภรรยาเกา เธอไดมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุมีหลังออน
[๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีหลังออน เธอถูกความกระสันบีบคั้นแลว ได
อมองคกําเนิดของตนดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุมอี งคกําเนิดยาว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีองคกําเนิดยาว เธอถูกความกระสันบีบคั้นแลว
ไดสอดองคกําเนิดของตนเขาสูวัจจมรรคของตน เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาค
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องแผล ๒ เรื่อง
[๕๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ และที่ศพนั้นมีแผลอยูใกลองค
กําเนิด ภิกษุนั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จึงสอดองคกําเนิดของตน เขาใน
องคกําเนิดของศพ แลวถอนออกทางแผล เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติ
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ และที่ศพนั้นมีแผลอยูใกลองคกําเนิด
ภิกษุนั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จึงสอดองคกําเนิดของตนเขาในแผล แลวถอน
ออกทางองคกาํ เนิดของศพ เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.

เรื่องรูปปน
[๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิตแหงรูปปนดวย
องคกําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องตุกตาไม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิตแหงตุกตาไมดวยองค
กําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ
[๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชื่อสุนทระ บวชจากกรุงราชคฤห แลวเดินไปตามถนน
สตรีผูหนึ่งเห็นทานแลวกลาววา ทานเจาขา นิมนตหยุดประเดี๋ยวกอน ดิฉนั จักไหว นางไหว
พลางเลิกผาอันตรวาสกขึ้นแลว ไดอมองคกําเนิดดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมี
พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวาถาม เธอยินดีหรือ?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องสตรี ๔ เรือ่ ง
[๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วาทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ดิฉันจักพยายามเอง ทานไมตองพยายาม โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมา
เสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามเอง ดิฉันจักไมพยายาม โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค

ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมา
เสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามภายใน แลวปลอยสุกกะภายนอก
โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพ
เมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามภายนอก แลวปลอยสุกกะ
ภายใน โดยวิธนี ี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปาชา ๕ เรื่อง
[๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งยังไมถูกสัตวกัด ไดเสพ
เมถุนธรรมในศพนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งยังไมถูกสัตวกัดโดย ไดเสพ
เมถุนธรรมในศพนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งถูกสัตวกัดโดยมาก ไดเสพ
เมถุนธรรมในศพนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด ไดสอดองค
กําเนิดเขาไปกระทบในปากที่อา แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด ไดสอดองคกําเนิด
เขาไปในปากที่อา ไมใหกระทบ แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องกระดูก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในสตรีผูหนึ่ง สตรีนั้นถึงแกกรรมแลว
เขาทิ้งไวในปาชา กระดูกเกลื่อนกลาด ภายหลังภิกษุนั้นไปปาชา เก็บกระดูกคุมกันเขาแลว
จดองคกําเนิดลงที่นิมิต เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องนาคตัวเมีย
[๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนาคตัวเมีย แลวมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
เรื่องนางยักษิณี
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนางยักษิณี แลวมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องหญิงเปรต
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรต แลวมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในบัณเฑาะก แลวมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุมีอินทรียพิการ
[๖๕] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีอินทรียพิการ เธอคิดวา เราไมรูสึกสุขหรือ
ทุกข อาบัติจักไมมีแกเรา จึงเสพเมถุนธรรม แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติ
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรษุ นั้น
รูสึกก็ตาม ไมรูสึกก็ตาม ตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องจับตอง

[๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักเสพเมถุนธรรมในสตรี ครั้นจับตอง
ตัวเขาเทานั้น ก็เกิดความกินแหนง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องพระอรหันตเมืองภัททิยะจําวัดหลับ
[๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยูในที่พักกลางวันในปาชาติยาวัน แขวงเมือง
ภัททิยะ จําวัดหลับอยู อวัยวะใหญนอยของภิกษุนั้นถูกลมรําเพยใหตึงตัว สตรีผูหนึ่งพบเขาแลว
ไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวหลีกไป ภิกษุเห็นองคกําเนิด
เปรอะเปอน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนัด ๑ ปวดอุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑
ถูกลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได ดวยอาการ
๕ อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิดของภิกษุนั้น พึงเปนอวัยวะใชการได ดวยความกําหนัดใด
ขอนั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหันต ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ.
เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง
[๖๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยูในที่พักกลางวันในปาอันธวัน แขวง
เมืองสาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีเลี้ยงโคคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยา
ที่เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความรังเกียจ
วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปาอันธวัน แขวงเมืองสาวัตถี
จําวัดหลับอยู สตรีเลี้ยงแพะคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่เขาไป
ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงแลว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปาอันธวัน แขวงเมืองสาวัตถี
จําวัดหลับอยู สตรีหาฟนคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่รังเกียจวา
เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความ
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปาอันธวัน แขวงเมือง
สาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีขนโคมัยคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยา
ที่เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.

เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง
[๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูใ นที่พักกลางวัน ในปามหาวัน แขวงเมือง
เวสาลี จําวัดหลับอยู สตรีคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความ
ประสงค แลวยืนหัวเราะอยูใกลๆ ภิกษุนั้นตื่นขึ้นแลวไดถามสตรีนั้นวา นี่เปนการกระทําของ
เธอหรือ?
สตรีนั้นบอกวา เจาคะ เปนการกระทําของดิฉัน
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ เธอรูส ึกตัวหรือ?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมรูสกึ ตัว ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปามหาวัน แขวงเมือง
เวสาลี จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นรีบลุกขึ้น
ทันที แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอยินดีหรือ?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปามหาวันแขวงเมืองเวสาลี
จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยันใหกลิ้งไป แลว
มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอยินดีหรือ?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องภิกษุเปดประตูนอน
[๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ณ กูฎาคารศาลาปามหาวัน
แขวงเมืองเวสาลี เปดประตูจําวัดหลับอยู อวัยวะใหญนอยของเธอ ถูกลมรําเพยใหตึงตัว
ครั้งนั้น สตรีหลายคนถือของหอมและดอกไมไปสูอาราม มุงตรงไปยังวิหาร พบภิกษุนั้น แลว
ไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวกลาววาภิกษุนี้เปนบุรุษองอาจนัก
แลวถือของหอมและดอกไมกลับไป
ภิกษุเห็นองคกําเนิดเปรอะเปอน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิดยอมเปนอวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนัด ๑ ปวด
อุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑ ถูกลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิดเปน

อวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยางนี้แล องคกําเนิดของภิกษุนั้น พึงใชการไดดวยความกําหนัด
ใด ขอนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหันต ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพักผอนในกลางวัน ปดประตูกอนจึงจะพักผอนได.
เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน
[๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะรูปหนึ่ง ฝนวาไดเสพเมถุนธรรมใน
ภรรยาเกา แลวคิดวา เราไมเปนสมณะ จักสึกละ แลวเดินทางไปสูเมืองภารุกัจฉะ พบทาน
พระอุบาลีในระหวางทาง จึงกราบเรียนเรือ่ งนัน้ ใหทราบ ทานพระอุบาลีกลาวอยางนีว้ า อาวุโส
อาบัติไมมีเพราะความฝน.
เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปพพา ๙ เรื่อง
[๗๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความ
เลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ
นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่ระหวางขาออน โดยวิธีนี้อาบัติจัก
ไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่สะดือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่เกลียวทอง โดยวิธนี ี้อาบัติจัก
ไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท

ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ซอกรักแร โดยวิธนี ี้อาบัติจัก
ไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว
แลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่คอ โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ชองหู โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่มวยผม โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมี

แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส
๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่งามมือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดิฉันจักพยายามดวยมอื ใหสุกกะเคลื่อน โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองบัญญัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง
[๗๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธาในเมืองสาวัตถีเปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ระหวางขาออน โดยวิธีนี้อาบัติ
จักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
[๗๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใส
ยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ

ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่สะดือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน
อยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่เกลียวทอง โดยวิธนี ี้อาบัติจัก
ไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน
อยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ใกลรักแร โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน
อยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่คอ โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน
อยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ชองหู โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยัง
ออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบ
ภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่มวยผม โดยวิธีนอี้ าบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว
แลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน
อยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่งามมือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี
แกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี

พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน
อยู นางมีความเห็นอยางนีว้ า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนนั้ ชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่ งนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดิฉันจักพยายามดวยมือใหสุกกะเคลื่อน โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพี ระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุณี
[๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดใน
นางภิกษุณี เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไมยินดี ทั้งสอง
ไมตองอาบัติ.
เรื่องสิกขมานา
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดใหนางสิกขมานา
เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตอง
อาบัติ.
เรื่องสามเณรี
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดในสามเณรี
เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตองอาบัติ.
เรื่องหญิงแพศยา
[๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดในหญิง
แพศยา ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดในบัณเฑาะก
ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องสตรีคฤหัสถ
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดในสตรีคฤหัสถ
ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องใหผลัดกัน
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดในกันและกัน
เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตองอาบัติ.
เรื่องภิกษุผเู ฒา

[๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูเฒารูปหนึ่ง ไดไปเยี่ยมภรรยาเกา นางไดจับบังคับวา
ทานจงมาสึกเสียเถิด ภิกษุนั้นถอยหลังลมหงาย นางจึงขึ้นครอมองคกําเนิด เธอไดมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอยินดีหรือเปลา?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องลูกเนือ้
[๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ลูกเนื้อมาสูที่ถายปสสาวะของเธอแลว
ไดอมองคกําเนิดพลางดื่มปสสาวะ ภิกษุนั้นยินดีแลวไดมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระ
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ จบ.
-----------ทุติยปาราชิกสิกขาบท
เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร
[๗๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปซึ่งเคยเห็นกันเคยคบหากันมา ทํากุฎีมุงบังดวยหญา ณ
เชิงภูเขาอิสิคิลิแลวอยูจ ําพรรษา แมทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดทํากุฎีมุงดวยหญาแลวอยู
จําพรรษา ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญา เก็บหญา
และตัวไมไว แลวหลีกไปสูจาริกในชนบท สวนทานพระธนิยะ กุมภการบุตรอยู ณ ที่นั่นเอง
ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน ขณะเมื่อทานพระธนิยะ กุมภการบุตรเขาไปบานเพื่อ
บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎบี ังดวยหญาเสีย แลวขนหญาและไมไป
แมครั้งที่สอง ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเที่ยวหาหญา และไมมาทํากุฎีมุงบัง
ดวยหญาอีก เมื่อทานพระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต แมครั้งที่สอง
คนหาบหญา คนหาฟน ก็ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญาเสียแลวขนหญาและตัวไมไป
แมครั้งที่สาม ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดเที่ยวหาหญาและไมมาทํากุฎีมุงบังดวย
หญาอีก เมื่อทานธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต แมครั้งที่สาม คนหาบหญา
คนหาฟน ก็ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญาเสียแลวขนหญาและตัวไมไปอีก
หลังจากนั้น ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดมีความคิดวา เมื่อเราเขาไปบานเพื่อ
บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมงุ บังดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึง
สามครั้งแลว ก็เรานี่แหละ เปนผูไดศึกษามาดีแลวไมบกพรอง เปนผูสําเร็จศิลปะในการชางหมอ
เสมอดวยอาจารยของตน มิฉะนั้นเราพึงขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเสียเอง จึงทานพระธนิ*ยะ กุมภการบุตร ขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเอง แลวรวบรวมหญาไมและโคมัย
มาเผากุฎีนั้น กุฎีนั้นงดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง มีเสียงเหมือนเสียงกระดึง
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก ทอด
พระเนตรเห็นกุฎีนั้นงดงามนาดูนาชมมีสีแดง ครั้นแลว จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย นั่นอะไร งดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง ครั้นภิกษุเหลานั้น กราบทูล
ใหทรงทราบแลว พระพุทธองคทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนัน้
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษนั้น
จึงไดขยําโคลน ทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเองเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเอ็นดู ความ
อนุเคราะห ความไมเบียดเบียนหมูสัตว มิไดมีแกโมฆบุรุษนั้นเลย พวกเธอจงไปทําลายกุฎีนั้น
พวกเพื่อนพรหมจารีชั้นหลัง อยาถึงความเบียดเบียนหมูสัตวเลย อันภิกษุไมควรทํากุฎีที่สําเร็จ
ดวยดินลวน ภิกษุใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธาณัติแลว พากันไปที่กุฎีนั้น ครั้งถึงแลวไดทําลายกุฎีนั้นเสีย ทาน
พระธนิยะ กุมภการบุตร จึงถามภิกษุเหลานั้นวา อาวุโส พวกทานทําลายกุฎีของผม เพื่ออะไร?
ภิ. พระผูมีพระภาครับสั่งใหทําลาย ขอรับ.
ธ. ทําลายเถิด ขอรับ ถาพระผูมีพระภาคผูธรรมสามีรับสัง่ ใหทําลาย.
[๘๐] กาลตอมา ความดํารินี้ไดมีแกทานพระธนิยะ กุมภการบุตรวา เมื่อเราเขาไปบาน
เพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึง
สามครั้งแลว แมกุฎีดินลวนที่เราทําไวนั้น พระผูมีพระภาคก็รับสั่งใหทําลายเสีย ก็เจาพนักงาน
รักษาไมที่ชอบพอกับเรามีอยู ไฉนหนอเราพึงขอไมตอเจาพนักงานรักษาไมมาทํากุฎีไม จึงทานพระ*ธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปหาเจาพนักงานรักษาไม ครั้นแลวไดบอกเรือ่ งนี้ตอเจาพนักงานรักษาไม
วา ขอเจริญพร เมื่ออาตมาเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงบัง
ดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึงสามครั้ง แมกุฎีดินลวนที่อาตมาทําไวนั้นพระผูมี
พระภาคก็รับสั่งใหทําลายเสียแลว ขอทานจงใหไมแกอาตมาๆ ประสงคจะทํากุฎีไม.
จ. ไมที่กระผมจะพึงถวายแกพระผูเปนเจาไดนั้น ไมมี ขอรับ มีแตไมของหลวงที่
สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย ถาพระเจาแผนดินรับสั่ง
ใหพระราชทานไมเหลานั้น ขอทานจงใหคนขนไปเถิดขอรับ.
ธ. ขอเจริญพร ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินพระราชทานแลว.
ลําดับนั้น เจาพนักงานรักษาไมคิดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานั้นแล
เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม
พระเจาแผนดินก็ทรงเลื่อมใสในพระสมณะเหลานี้ยิ่งนัก ทานพระธนิยะนี้ยอมไมบังอาจเพือ่ จะ
กลาวถึงสิ่งของที่พระเจาแผนดินยังไมไดพระราชทาน วาพระราชทานแลว จึงไดเรียนตอทาน
พระธนิยะ กุมภการบุตรวา นิมนตใหคนขนไปเถิด ขอรับ จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร สั่งให
ตัดไมเหลานั้นเปนทอนนอยทอนใหญบรรทุกเกวียนไป ทํากุฎีไมแลว.
วัสสการพราหมณตรวจราชการ
[๘๑] ตอจากนั้น วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐไปตรวจราชการในกรุง
ราชคฤห ไดเขาไปหาเจาพนักงานรักษาไม ครั้นแลวไดพูดถึงเรื่องนี้ ตอเจาพนักงานรักษาไมวา
พนาย ไมของหลวงที่รักษาไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย
เหลานั้น อยู ณ ที่ไหน?

เจาพนักงานรักษาไมเรียนวา ใตเทาขอรับ ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินไดพระราชทาน
แกทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปแลว.
ทันใดนั้น วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ เกิดความไมพอใจวา ไฉน
พระเจาแผนดินจึงไดพระราชทานไมของหลวงที่สงวนไวสาํ หรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อ
ใชในคราวมีอันตรายแกพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปเลา จึงเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนา
มาคธราช กราบทูลวา ไดทราบเกลาวา ไมของหลวงที่สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร
ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย พระองคพระราชทานแกพระธนิยะ กุมภการบุตรไปแลว
จริงหรือพระพุทธเจาขา?
พระเจาพิมพิสารตรัสถามวา ใครพูดอยางนั้น?
ว. เจาพนักงานรักษาไมพูด พระพุทธเจาขา.
พ. พราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงใหคนไปนําเจาพนักงานรักษาไมมา.
จึงวัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ สั่งใหเจาหนาที่จองจําเจาพนักงานรักษา
ไมนํามา
[๘๒] ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเห็นเจาพนักงานรักษาไมถูกเจาหนาที่จองจํานํา
ไป จึงไตถามเจาพนักงานรักษาไมวา เจริญพร ทานถูกเจาหนาที่จองจํานําไป ดวยเรื่องอะไร?
เจาพนักงานรักษาไมตอบวา เรื่องไมเหลานั้น ขอรับ.
ธ. ไปเถิด ทาน แมอาตมาก็จะไป.
จ. ใตเทาควรไป ขอรับ กอนที่กระผมจะถูกประหาร.
จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเขาไปสูพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราช ครั้นถึงแลว นัง่ เหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย ขณะนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนา
มาคธราช เสด็จเขาไปหาทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง ตรัสถามทานพระธนิยะกุมภการบุตรถึงเรือ่ งไมนั้นวา ขาแตพระคุณเจา ทราบวาไม
ของหลวงที่สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเขาเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย โยมได
ถวายแกพระคุณเจา จริงหรือ?
ธ. จริงอยางนั้น ขอถวายพระพร.
พ. ขาแตพระคุณเจา โยมเปนพระเจาแผนดิน มีกิจมาก มีกรณียะมาก แมถวายแลว
ก็ระลึกไมได ขอพระคุณเจาโปรดเตือนใหโยมระลึกได.
ธ. ขอถวายพระพร พระองคทรงระลึกไดไหม ครั้งพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชยใหมๆ
ไดทรงเปลงพระวาจาเชนนี้วา หญา ไม และน้ําขาพเจาถวายแลวแกสมณะและพราหมณทั้งหลาย
ขอสมณะและพราหมณทั้งหลายโปรดใชสอยเถิด.
พ. ขาแตพระคุณเจา โยมระลึกได สมณะและพราหมณทั้งหลายที่เปนผูมีความละอาย
มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา มีอยู ความรังเกียจแมในเหตุเล็กนอยจะเกิดแกสมณะและพราหมณ
เหลานั้น คําที่กลาวนั้น โยมหมายถึงการนําหญาไมและน้ําของสมณะและพราหมณเหลานั้น แตวา
หญาไมและน้ํานั้นแลอยูในปา ไมมีใครหวงแหน พระคุณเจานั้น ยอมสําคัญเพื่อจะนําไมที่เขา

ไมไดใหไปดวยเลศนั้น พระเจาแผนดินเชนโยม จะพึงฆา จองจํา หรือเนรเทศ ซึ่งสมณะ
หรือพราหมณอยางไรได นิมนตกลับไปเถิด พระคุณเจา รอดตัวเพราะบรรพชาเพศแลวแตอยาได
ทําอยางนั้นอีก.
ประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนา
[๘๓] คนทั้งหลาย พากันเพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ ไม
ละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ
ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมี
แกพระสมณะเหลานี้ ความเปนพราหมณยอมไมมีแกพระสมณะเหลานี้ ความเปนสมณะของ
พระสมณะเหลานี้ เสื่อมแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ เสื่อมแลว ความเปน
สมณะของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแต
ไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้
ปราศจากความเปนพราหมณแลว แมพระเจาแผนดิน พระสมณะเหลานี้ยังหลอกลวงได ไฉนจัก
ไมหลอกลวงคนอื่นเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร จึงไดถือเอาไมของหลวงที่เขาไมไดใหไป
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระธนิยะ กุมภการบุตรวา ดูกรธนิยะ ขาววา เธอ
ไดถือเอาไมของหลวงที่เขาไมไดใหไป จริงหรือ?
ทานพระธนิยะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถือเอาไม
ของหลวงที่เขาไมไดใหไปเปลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบางพวกที่เลื่อม
ใสแลว
ก็สมัยนั้นแล มหาอํามาตยผูพิพากษาเกาคนหนึ่งบวชในหมูภิกษุ นั่งอยูไ มหางพระผูมี
พระภาค จึงพระองคไดตรัสพระวาจานี้ตอภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ พระเจาพิมพิสารจอมเสนา
มาคธราชจับโจรไดแลว ประหารชีวิตเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพย
ประมาณเทาไรหนอ?
ภิกษุรูปนั้นกราบทูลวา เพราะทรัพยบาทหนึ่งบาง เพราะของควรคาบาทหนึ่งบาง เกิน
บาทหนึ่งบาง พระพุทธเจาขา
แทจริงสมัยนั้น ทรัพย ๕ มาสกในกรุงราชคฤห เปนหนึ่งบาท

ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระธนิยะ กุมภการบุตร โดยเอนกปริยายแลว
จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคน
เลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมเหมาะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทํา
ธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความ เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อม*ใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๒. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให ดวยสวนแหงความเปน
ขโมย พระราชาทั้งหลาย จับโจรไดแลวพึงประหารเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศ
เสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย
ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอนั เจาของ
ไมไดใหเห็นปานนั้น แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร จบ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียชวนกันไปสูลานตากผาของชางยอม ไดลัก
หอผาของชางยอม นํามาสูอารามแลวแบงปนกัน ภิกษุทั้งหลายพูดขึ้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
พวกทานเปนผูมีบุญมาก เพราะผาเกิดแกพวกทานมาก
ฉ. ทานทั้งหลาย บุญของพวกผมจักมีแตไหน พวกผมไปสูลานตากผาของชางยอม
แลวไดลักหอผาของชางยอมมาเดี๋ยวนี้
ภ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลวมิใชหรือ เหตุไรพวกทานจึงไดลักหอผา
ของชางยอมมา.
ฉ. จริงขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว แตสิกขาบทนั้นแล พระองค
ทรงบัญญัติเพราะในเขตบาน มิไดทรงบัญญัติไปถึงในปา.
ภิ. ทานทั้งหลาย พระบัญญัตินั้นยอมเปนไดเหมือนกันทั้งนั้นมิใชหรือ การกระทําของ

พวกทานนั้นไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกทาน
จึงไดลักหอผาของชางยอมมาเลา การกระทําของพวกทานนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของ
พวกทานนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นภิกษุเหลานั้น ติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายแลว
ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ไปสูลานตากผาของชางยอม แลวลักหอผาของชางยอมมา จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดลักหอผา
ของชางยอมมาเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส แลวโดยที่แท การกระทําของพวกเธอ
นั้นเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนยังที่ไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบาง
พวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลว จึงตรัสโทษแหงความเปน
คนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี
ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้ง
หลายแลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล
ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ*วินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหดวย สวนแหงความ
เปนขโมย จากบานก็ดี จากปาก็ดี พระราชาทั้งหลาย จับโจรไดแลว ประหารเสีย*บาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล
เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็น

ปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอนั เจาของไมไดใหเห็นปานนั้น แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก
หาสังวาสมิได.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๘๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่ งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ
โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลว ดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสาระธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะวา อรรถวา เปนผูอนั สงฆพรอมเพรียง
กันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูที่ชื่อวาภิกษุเหลา*นั้น ภิกษุนี้ใด ทั้งสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควร
แกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้
ประเทศที่ชื่อวา บาน มีอธิบายวา บานมีกระทอมหลังเดียวก็ดี มีกระทอม ๒ หลังก็ดี
มีกระทอม ๓ หลังก็ดี มีกระทอม ๔ หลังก็ดี มีคนอยูก็ดี ไมมีคนอยูก็ ดี แมที่เขาลอมไวก็ดี
แมที่เขาไมไดลอมไวก็ดี แมที่เขาสรางดุจเปนที่โคจรเปนตนก็ดี แมหมูเกวียนหรือตางที่อาศัยอยู
เกิน ๔ เดือนก็ดี พระผูมีพระภาคตรัสวา บาน
ที่ชื่อวา อุปจารบาน กําหนดเอาที่ ซึ่งบุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู ณ เสาเขื่อนแหงบาน
ที่ลอม โยนกอนดินไปตก หรือกําหนดเอาที่ซึ่งบุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู ณ อุปจารเรือนแหงบาน
ที่ไมไดลอม โยนกอนดินไปตก
ที่ชื่อวา ปา มีอธิบายวา สถานที่ที่เวนบานและอุปจารบาน นอกนั้นชื่อวา ปา
ที่ชื่อวา ทรัพยอันเจาของไมไดให มีอธิบายวา ทรัพยใดอันเจาของไมไดให ไมได
ละวาง ยังรักษาปกครองอยู ยังถือกรรมสิทธิอยูวาเปนของเรา ยังมีผูอื่นหวงแหน ทรัพยนั้นชื่อวา
ทรัพยอันเจาของไมไดให
บทวา ดวยสวนแหงความเปนขโมย ไดแกมีจิตคิดขโมย คือมีจิตคิดลัก.
[๘๖] บทวา ถือเอา คือ ยึดเอา เอาไป เอาลง ยังอิริยาบถใหกําเริบ ใหเคลื่อน
รากฐาน ใหลวงเลยเขตหมาย.
[๘๗] ที่ชื่อวา เห็นปานใด คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกินกวาหนึ่งบาทก็ดี
ที่ชื่อวา พระราชาทั้งหลาย ไดแกพระเจาแผนดิน เจาผูปกครองประเทศ ทานผู
ปกครองมณฑล นายอําเภอ ผูพ ิพากษา มหาอํามาตย หรือทานผูสั่งประหารและจองจําได
ทานเหลานี้ ชื่อวา พระราชาทั้งหลาย

ที่ชื่อวา โจร มีอธิบายวา ผูใดถือเอาสิ่งของอันเขาไมไดให ไดราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา
๕ มาสกก็ดี ดวยสวนแหงความเปนขโมย ผูนั้นชื่อวา โจร
บทวา ประหารเสียบาง คือ ประหารดวยมือหรือดวยเทา ดวยแสหรือดวยหวาย
ดวยไมคอนสัน้ หรือดวยดาบ
บทวา จองจําไวบาง คือ ผูกลามไวดวยเครื่องมัดคือเชือก ดวยเครื่องจองจําคือขื่อคา
โซตรวน หรือดวยเขตจํากัดคือเรือน จังหวัด หมูบาน ตําบลบาน หรือใหบุรุษควบคุม
บทวา เนรเทศเสียบาง คือ ขับไลเสียจากหมูบาน ตําบลบาน จังหวัด มณฑล
หรือประเทศ
คําวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย นี้เปนคํา*บริภาษ.
[๘๘] ที่ชื่อวา เห็นปานนั้น คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกินกวา*หนึ่งบาทก็ดี
บทวา ถือเอา คือ ตู วิ่งราว ฉอ ยังอิริยาบถใหกําเริบ ใหเคลื่อนจากฐาน ใหลวงเลย
เขตหมาย.
[๘๙] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุรูปกอน
คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ใบไมเหลืองหลนจากขั้วแลว ไมอาจจะเปนของ*เขียวสดขึ้นได แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ ถือเอาทรัพยอันเขาไมไดให ดวยสวนแหงความ
เปนขโมย หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกินกวาหนึ่งบาทก็ดี แลวไมเปนสมณะ ไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา เปนปาราชิก
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแกกรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทส
ที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกันนั่นชื่อวา สังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุนั้น
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
มาติกา
[๙๐] ทรัพยอยูในดิน ทรัพยตั้งอยูบนดิน
ทรัพยลอยอยูในอากาศ
ทรัพยตั้งอยูในที่แจง
ทรัพยตั้งอยูในน้ํา
เรือ และทรัพยอยูใ นเรือ
ยาน และทรัพยอยูในยาน
ทรัพยที่ตนนําไป
สวน และทรัพยอยูในสวน
ทรัพยอยูในวัด
นา และทรัพยอยูในนา
พื้นที่และทรัพยอยูในพื้นที่
ทรัพยอยูในบาน
ปา และทรัพยอยูในปา
น้ํา ไมชําระฟน ตนไมเจาปา ทรัพยที่มีผูนําไป
ทรัพยที่เขาฝากไว
ดานภาษี สัตวมีชีวิต
สัตวไมมีเทา สัตวสองเทา
สัตวสี่เทา สัตวมีเทามาก

ภิกษุผูสั่ง ภิกษุผูรับของฝาก
การชักชวนกันไปลัก
การนัดหมาย
การทํานิมิต.
ภุมมัฏฐวิภาค
[๙๑] ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในแผนดิน ไดแกทรัพยที่ฝงกลบไวในแผนดิน
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยอยูในแผนดิน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบหรือ
ตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ ตัดไมหรือเถาวัลย ซึ่งเกิดอยูในที่นั้น ตองอาบัติ
ทุกกฏ ขุดก็ตาม คุยก็ตาม โกยขึ้นก็ตาม ซึ่งดินรวนตองอาบัติทุกกฏ จับตองหมอ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทําหมอใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําหมอใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิต หยอนภาชนะของตนลงไป ถูกตองทรัพยควรแกคา ๕ มาสก หรือเกิน
กวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย กระทําใหทรัพยอยูในภาชนะ
ของตนก็ตาม ตัดขาดดวยกํามือก็ตาม ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยมีจิต จับตองทรัพยที่เขารอยดายก็ดี สังวาลก็ดี สรอยคอก็ดี เข็มขัดก็ดี
ผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหวตองอาบัติถุลลัจจัย จับที่สุดยกขึ้น ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ดึงครูดออกไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหพนปากหมอ โดยที่สุดแมชั่วเสนผม ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิต ดื่มเนยใสก็ดี น้ํามันก็ดี น้ําผึ้งก็ดี น้ําออยก็ดี ควรแกคา ๕ มาสก
หรือเกินกวา ๕ มาสก ดวยประโยคอันเดียว ตองอาบัติปาราชิก ทําลายเสียก็ดี ทําใหหกลนก็ดี
เผาเสียก็ดี ทําใหบริโภคไมไดก็ดี ในที่นั้นเองตองอาบัติทุกกฏ.
ถลัฏฐวิภาค
[๙๒] ที่ชื่อวา ทรัพยตั้งอยูบ นพื้น ไดแกทรัพยที่เขาวางไวบนพื้น
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูบนพื้น เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่ นจากฐาน ตอง
อาบัติปาราชิก.
อากาสัฏฐวิภาค
[๙๓] ชื่อวา ทรัพยลอยอยูในอากาศ ไดแกทรัพยที่ไปในอากาศคือนกยูง นกคับแค
นกกระทา นกกระจาบ ผาสาฎก ผาโพก หรือเงินทองที่ขาดหลุดตกลง
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ลอยอยูในอากาศ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดีเดินไปก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ หยุดอยู ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
เวหาสัฏฐวิภาค
[๙๔] ที่ชื่อวา ทรัพยตั้งอยูใ นที่แจง ไดทรัพยที่แขวนไวในที่แจง เชน ทรัพยที่คลอง
ไวบนเตียงหรือตั่ง ที่หอยไวบนราวจวี ร สายระเตียง เดือยที่ฝาบันไดแกว หรือตนไม โดยที่สุด
แมบนเชิงรองบาตร
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูในที่แจง เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง

อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่ นจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก.
อุทกัฏฐวิภาค
[๙๕] ที่ชื่อวา ทรัพยตั้งอยูใ นน้ํา ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในน้ํา
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ดําลงก็ดี โผลขึ้นก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิต จับดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เงาบัว ปลา หรือเตา ที่เกิดใน
น้ํานั้น มีราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
นาวัฏฐวิภาค
[๙๖] ที่วา เรือ ไดแกพาหนะสําหรับขามน้ํา ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในเรือ ไดแกทรัพย
ที่เขาเก็บไวในเรือ
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในเรือ เที่ยวแสวงหาเพือ่ นก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักเรือ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา
ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย แกเครื่องผูก ตองอาบัติทุกกฏ แกเครื่องผูก
แลวลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหลอยขึ้นน้ําไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี
ขวางน้ําไปก็ดี โดยที่สุด แมชั่วเสนผม ตองอาบัติปาราชิก.
ยานัฏฐวิภาค
[๙๗] ที่ชื่อวา ยาน ไดแกคานหาม รถ เกวียน เตียงหาม ที่ชื่อวา ทรัพยอยูใ นยาน
ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในยาน
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในยาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักยาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา
ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภารัฏฐวิภาค
[๙๘] ที่ชื่อวา ทรัพยที่ตนนําไป ไดแกภาระบนศีรษะ ภาระที่คอ ภาระที่สะเอว ภาระ
ที่หิ้วไป
ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระบนศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ลดลงสูคอ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระที่คอ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ลดลง

สูสะเอว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระที่สะเอว ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ถือไปดวยมือ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตวางภาระที่มือลงบนพื้น ตองอาบัติปาราชิก มีไถยจิตถือเอาจากพื้น ตอง
อาบัติปาราชิก.
อารามัฏฐวิภาค
[๙๙] ที่ชื่อวา สวน ไดแกสวนไมดอก สวนไมผล ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในสวน ไดแก
ทรัพยที่เขาเก็บไวในสวน โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ
๑ แขวนอยูในที่แจง ๑
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในสวน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตจับตองรากไม เปลือกไม ใบไม ดอกไม หรือ ผลไม ซึ่งเกิดในสวนนั้น
ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุตูเอาที่สวน ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
วิหารรัฏฐวิภาค
[๑๐๐] ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในวัด ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในวัด โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู
ในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในที่แจง ๑
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูในวัด เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่ นจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุตูเอาที่วัด ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
เขตตัฏฐวิภาค
[๑๐๑] บุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ เกิดในที่ใด ที่นั้นชื่อวา นา ที่ชื่อวา
ทรัพยอยูในนา ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในนา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑
ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในที่แจง ๑
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในนา เที่ยวแสวงหาเพือ่ นก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ

ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตจับตองบุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ ซึ่งเกิดในนานั้นไดราคา ๕ มาสก
หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุตูเอาที่นา ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมรั้ว หรือถมคันนาใหรุกล้ํา ตองอาบัติทุกกฏ เมื่ออีก
ประโยคหนึ่งจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ ประโยคนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.
วัตถุฏฐวิภาค
[๑๐๒] ที่ชื่อวา พื้นที่ ไดแกพื้นที่สวน พื้นที่วัด ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในพื้นที่ ไดแก
ทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่ โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑
แขวนอยูในที่แจง ๑
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในพื้นที่ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุตูเอาพื้นที่ ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมรั้ว หรือทํากําแพงใหรุกล้ํา ตองอาบัติทุกกฏ เมื่ออีก
ประโยคหนึ่งจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ ประโยคนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.
คามัฏฐวิภาค
[๑๐๓] ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในบาน ไดแกทรัพยที่ตั้งอยูในบาน โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู
ในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในที่แจง ๑
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในบาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก.
อรัญญัฏฐวิภาค
[๑๐๔] ที่ชื่อวา ปา ไดแกปาที่มนุษยหวงหาม ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในปา ไดแกทรัพย
ที่ตั้งอยูในปา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยู
ในที่แจง ๑

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในปา เที่ยวแสวงหาเพือ่ นก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําไวไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมก็ดี เถาวัลยก็ดี หญาก็ดี ซึ่งเกิดในปานั้น ไดราคา ๕ มาสก
หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก.
อุทกวิภาค
[๑๐๕] ที่ชื่อวา น้ํา ไดแกน้ําที่อยูในภาชนะ หรือน้ําที่ขังอยูในสระโบกขรณี หรือ
ในบอ
ภิกษุมีไถยจิตจับตอง ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุมีไถยจิตหยอนภาชนะของตนลงไปถูกตองน้ํา ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕
มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหไหลเขาไปในภาชนะของตน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุทําลายคันนา ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นทําลายคันนาแลวทําน้ําใหไหลออกไป ไดราคา
๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติปาราชิก ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคาเกินกวา ๑
มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคา ๑ มาสก หรือ
หยอนกวา ๑ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ.
ทันตโปณวิภาค
[๑๐๖] ที่ชื่อวา ไมชําระฟน ไดแกไมชําระฟนที่ตัดแลว หรือที่ยังมิไดตัด
ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมชําระฟน อันมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่ นจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
วนัปปติวิภาค
[๑๐๗] ที่ชื่อวา ตนไมเจาปา ไดแกตนไมที่คนทั้งหลายหวงหาม เปนไมที่ใชสอยได
ภิกษุมีไถยจิตตัด ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ครั้งที่ฟน เมื่อการฟนอีกครั้งหนึง่ จะสําเร็จ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อการฟนนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.
หรณกวิภาค
[๑๐๘] ที่ชื่อวา ทรัพยมีผูนาํ ไป ไดแกทรัพยที่ผูอื่นนําไป
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุคิดวา จักนําทรัพยพรอมกับคนผูนําทรัพยไป แลวใหยางเทากาวที่ ๑ ไป ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหยางเทากาวที่ ๒ ไป ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุคิดวา จักเก็บทรัพยที่ตก แลวทําทรัพยนั้นใหตก ตองอาบัติทุกกฏ มีไถยจิตจับตอง
ทรัพยที่ตก อันไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ

ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
อุปนิธิวิภาค
[๑๐๙] ที่ชื่อวา ทรัพยที่เขาฝากไว ไดแกทรัพยที่ผูอื่นใหเก็บไว
ภิกษุรับของฝาก เมื่อเจาของกลาวขอคืนวา จงคืนทรัพยใหขาพเจา กลาวปฏิเสธวา ฉัน
ไมไดรับไว ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของ
ทอดธุระวาจะไมใหแกเรา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
สุงกฆาตวิภาค
[๑๑๐] ที่ชื่อวา ดานภาษี ไดแกสถานที่ซึ่งพระเจาแผนดินทรงตั้งไวที่ภูเขาขาดบาง
ที่ทาน้ําบาง ที่ประตูบานบาง ดวยทรงกําหนดวา จงเก็บภาษีแกบุคคลผูผานเขาไปในสถานที่นั้น
ภิกษุผานเขาไปในดานภาษีนั้น แลวมีไถยจิตจับตองทรัพยที่ควรเสียภาษี ซึ่งมีราคา ๕
มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวที่ ๑
ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวที่ ๒ ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุยืนอยูภ ายในดานภาษี โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี ตองอาบัติปาราชิก หลบเลี่ยง
ภาษี ตองอาบัติทุกกฏ
ปาณวิภาค
[๑๑๑] ที่ชื่อวา สัตวมีชีวิต พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอามนุษยที่ยังมีลมหายใจ
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาที่ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาที่ ๒
ตองอาบัติปาราชิก.
อปทวิภาค
[๑๑๒] ที่ชื่อวา สัตวไมมีเทา ไดแก งู ปลา
ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวไ มมีเทา ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่ นจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ทวิปทวิภาค
[๑๑๓] ที่ชื่อวา สัตว ๒ เทา ไดแก คน นก
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาที่ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาที่ ๒
ตองอาบัติปาราชิก.
จตุปทวิภาค
[๑๑๔] ที่ชื่อวา สัตว ๔ เทา ไดแก ชาง มา อูฐ โค ลา ปศุสัตว

ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาที่ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาที่ ๒
ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาที่ ๓ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาที่ ๔ ตองอาบัติปาราชิก.
พหุปทวิภาค
[๑๑๕] ที่ชื่อวา สัตวมีเทามาก ไดแกสัตวจําพวกแมลงปอง ตะขาบ บุงขน
ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวมีเทามากนั้น ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตอง
อาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุคิดวา จักเดินนําไป แลวยางเทากาวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ กาว ยางเทา
กาวหลังที่สุด ตองอาบัติปาราชิก.
โอจรกวิภาค
[๑๑๖] ที่ชื่อวา ภิกษุผูสั่ง อธิบายวา ภิกษุสั่งกําหนดทรัพยวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่งนั้น ลักทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิก ทั้ง ๒ รูป.
โอณิรักขวิภาค
[๑๑๗] ที่ชื่อวา ภิกษุผูรับของฝาก ไดแกภกิ ษุผูรักษาทรัพยที่เขานํามาฝากไว
ภิกษุมีไถยจิตจับตองทรัพยนั้น มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
สังวิธาวหารวิภาค
[๑๑๘] ที่ชื่อวา การชักชวนกันไปลัก ไดแกภิกษุหลายรูปชักชวนกันแลว รูปหนึ่ง
ลักทรัพยมาได ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป.
สังเกตกัมมวิภาค
[๑๑๙] ที่ชื่อวา การนัดหมาย มีอธิบายวา ภิกษุทําการนัดหมายวา ทานจงลักทรัพยนั้น
ตามคํานัดหมายนั้น ในเวลาเชาหรือเย็น ในเวลากลางคืน หรือกลางวัน ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ
ผูลัก ลักทรัพยนั้นได ตามคํานัดหมายนั้น ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ภิกษุผูลัก ลักทรัพยน ั้น
ไดกอนหรือหลังคํานัดหมายนั้น ภิกษุผูนัดหมายไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก.
นิมิตตกัมมวิภาค
[๑๒๐] ที่ชื่อวา การทํานิมิต มีอธิบายวา ภิกษุทํานิมิตวา เราจักขยิบตา จักยักคิ้ว
หรือจักผงกศีรษะ ทานจงลักทรัพยนั้น ตามนิมิตนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก
ลักทรัพยนั้นได ตามนิมิตนั้น ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ภิกษุลักลักทรัพยนั้นไดกอนหรือ
หลังนิมิตนั้น ภิกษุผูทํานิมิตไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก.
อาณัตติกประโยค
[๑๒๑] ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชอื่ นี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพย
นั้นแน จึงลักทรัพยนั้นมา ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยนั้นแน

แตลักทรัพยอยางอื่นมา ภิกษุผสู ั่ง ไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยอยางอื่น
แตลักทรัพยนั้นมา ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยอยางอื่น
จึงลักทรัพยอยางอื่นมา ภิกษุผสู ั่งไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแกภิกษุผูมีชื่ออยางนีว้ า
ภิกษุผูมีชื่ออยางนี้จงไปลักทรัพยชื่อนี้มา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่งบอกแกภิกษุ
นอกนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักรับคําภิกษุผูสั่งเดิม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผูลัก ลักทรัพย
มาได ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแกภิกษุผูมีชื่ออยางนีว้ า
ภิกษุผูมีชื่ออยางนี้จงไปลักทรัพยชื่อสิ่งนี้มา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่ง ๆ ภิกษุอื่นตอง
อาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก รับคํา ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได ภิกษุผูสั่งเดิม
ไมตองอาบัติ ภิกษุผูสั่งตอและภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่งนั้นไปแลวกลับมา
บอกอีกวา ผมไมอาจลักทรัพยนั้นได ภิกษุผสู ั่งนั้นสั่งใหมวา ทานสามารถเมื่อใด จงลักทรัพยนั้น
เมื่อนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งนั้น ครั้นสั่งภิกษุนั้น
แลว เกิดความรอนใจ แตไมพูดใหไดยินดีวา อยาลักเลย ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได
ตองอาบัติปาราชิก ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งนั้น ครั้นสั่งภิกษุนั้น
แลว เกิดความรอนใจ จึงพูดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุผูลกั นั้นตอบวา ทานสั่งผมแลว
ผมลักทรัพยนั้นมาได ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งนั้น ครั้นสั่งภิกษุนั้น
แลว เกิดความรอนใจ จึงพูดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุผูรบั สั่งนั้น รับคําวาดีละ แลวงดเสีย
ไมตองอาบัติทั้ง ๒ รูป.
อาการแหงอวหาร
อาการ ๕ อยาง
[๑๒๒] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง
คือ ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามากไดราคา
๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑
ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยทเี่ จาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือทรัพย
อันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกินกวา ๑
มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว

ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอื เอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย
อันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอย ไดราคา ๑ มาสก
หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑
อาการ ๖ อยาง
[๑๒๓] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง
คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคามากได
ราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑
ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยทเี่ จาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง คือ
มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา
เกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ
ทําใหไหว ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอื เอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง คือ มิใช
มีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา ๑
มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
อาการ ๕ อยาง
[๑๒๔] ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง
คือ ทรัพยมิใชของอันผูอ ื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามาก
ไดราคา ๕ มาสกหรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ
ทําใหไหว ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอื เอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย*มิใชของอันผูอ ื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกิน
๑ มาสก หรือหยอน ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอื เอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย
มิใชของอันผูอนื่ หวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา ๑
มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
อนาปตติวาร
[๑๒๕] ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ ถือเอาดวยวิสาสะ ๑ ขอยืม ๑ ทรัพยอัน
เปรตหวงแหน ๑ ทรัพยอันสัตวดิรัจฉานหวงแหน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ๑ ภิกษุ

วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตองอาบัติ.
ปฐมภาณวาร ในอทินนาทานสิกขาบท จบ.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๑๒๖] พระอุบาลีเถระชี้แจง
เรื่องชางยอม ๕ เรื่อง
เรื่องผาหมที่ตาก ๔ เรื่อง
เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง
เรื่องทรัพยที่ภกิ ษุนําไปเอง ๕ เรื่อง
เรื่องตอบคําถามนํา ๕ เรื่อง
เรื่องลม ๒ เรือ่ ง
เรื่องศพที่ยังสด ๑ เรื่อง
เรื่องสับเปลี่ยนสลาก ๑ เรื่อง
เรื่องไฟฟา ๑ เรื่อง
เรื่องเนือ้ เดนสัตว ๕ เรื่อง
เรื่องสวนไมมีมูล ๕ เรื่อง
เรื่องขาวสุกในสมัยขาวแพง ๑ เรื่อง
เรื่องเนื้อในสมัยขาวแพง ๑ เรื่อง
เรื่องขนมในสมัยขาวแพง ๑ เรื่อง
เรื่องน้ําตาลกรวด ๑ เรื่อง
เรื่องขนมตม ๑ เรื่อง
เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง
เรื่องถุง ๑ เรื่อง
เรื่องฟูก ๑ เรื่อง
เรื่องราวจีวร ๑ เรื่อง
เรื่องไมออกไป ๑ เรื่อง
เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว ๑ เรื่อง
เรื่องสําคัญวาของตน ๒ เรื่อง
เรื่องไมลัก ๗ เรื่อง
เรื่องลัก ๗ เรื่อง
เรื่องลักของสงฆ ๗ เรื่อง
เรื่องลักดอกไม ๒ เรื่อง
เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง
เรื่องนํามณีลวงดานภาษี ๓ เรื่อง
เรื่องปลอยหมู ๒ เรื่อง
เรื่องปลอยเนื้อ ๒ เรือ่ ง
เรื่องปลอยปลา ๒ เรื่อง
เรื่องกลิง้ ทรัพยในยาน ๑ เรื่อง
เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง
เรื่องไม ๒ เรื่อง
เรื่องผาบังสุกุล ๑ เรื่อง
เรื่องขามน้ํา ๒ เรื่อง
เรื่องฉันทีละนอย ๑ เรื่อง
เรื่องชวนกันลัก ๒ เรื่อง
เรื่องกํามือที่เมืองสาวัตถี ๔ เรือ่ ง
เรื่องเนื้อเดน ๒ เรือ่ ง
เรื่องหญา ๒ เรื่อง
เรื่องใหแบงของสงฆ ๗ เรือ่ ง
เรื่องไมใชเจาของ ๗ เรื่อง
เรื่องยืมไมของสงฆ ๑ เรื่อง
เรื่องลักน้ําของสงฆ ๑ เรื่อง
เรื่องลักดินของสงฆ ๑ เรื่อง
เรื่องลักหญาของสงฆ ๒ เรือ่ ง
เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ ๗ เรือ่ ง
เรื่องของมีเจาของไมควรนําไปใช ๑ เรื่อง
เรื่องของมีเจาของควรขอยืม ๑ เรื่อง
เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองจัมปา ๑ เรื่อง
เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห ๑ เรื่อง
เรื่องพระอัชชุกะเมืองเวสาลี ๑ เรื่อง

เรื่องทารกชาวเมืองพาราณสี ๑ เรื่อง
เรื่องเมืองโกสัมพี ๑ เรื่อง
เรื่องสัทธิวหิ าริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ ๑ เรื่อง.
วินีตวัตถุ
เรื่องชางยอม ๕ เรื่อง
[๑๒๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย ไปสูลานตากผาของชางยอมผา ลักหอผา
ของชางยอมไปแลว ไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
[๑๒๘] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอมเห็นผามีราคา
มาก ยังไถยจิตใหเกิดแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบตั ิปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง*กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะ
เพียงแตคิด
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอม เห็นผามีราคามาก มี
ไถยจิตจับตองผานั้นแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติทุกกฏ
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูลานตากผาของชางยอม เห็นผามีราคามาก มีไถย
จิตทําผานั้นใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคตรัสวา พระผูมีพระภาค ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอม เห็นผามีราคามาก มี
ไถยจิตทําผานั้นใหเคลื่อนจากฐานแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๔. เรื่องผาหมที่ตาก ๔ เรื่อง
[๑๒๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งพบผาหมที่เขา
ตากไว มีราคามาก ยังไถยจิตใหเกิดขึ้นแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติ เพราะเพียงแตคิด
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง พบผาหมที่เขาตากไวมี
ราคามาก มีไถยจิตจับตองแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติทุกกฏ

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง พบผาที่เขาตากไว มี
ราคามาก มีไถยจิตยังผานั้นใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตอ ง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง พบผาหมที่เขาตากไวมี
ราคามาก มีไถยจิตทําผานั้นใหเคลื่อนจากฐานแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง
[๑๓๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวย
หมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน จึงลักทรัพยนั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน แตลักทรัพยอื่นมาแลว ไดมคี วามรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอื่น แตลักทรัพยนั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอื่น จึงลักทรัพยอื่นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน แตลักทรัพยของตนมาแลว ไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องทรัพยที่ภิกษุนําไปเอง ๕ เรื่อง
[๑๓๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอนื่ ไป มีไถยจิตจับตองภาระ
บนศีรษะแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ
... มีไถลจิตยังภาระบนศีรษะใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุเธอไมตองอาบัติ

ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
... มีไถยจิตลดภาระบนศีรษะลงสูคอ ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิตจับตองภาระที่คอแลว
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ
... มีไถยจิตยังภาระที่คอใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
... มีไถยจิตลดภาระที่คอลงสูสะเอว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิตจับตองภาระที่สะเอว
แลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ
... มีไถยจิตยังภาระที่สะเอวใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
... มีไถยจิตลดภาระที่สะเอวลงถือดวยมือ ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิตวางภาระในมือลงบน
พื้นแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของ
ผูอื่นไป มีไถยจิตหยิบทรัพยนั้นขึ้นจาก พื้นดินแลว
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
เรื่องตอบตามคําถามนํา ๕ เรื่อง
[๑๓๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งผึ่งจีวร
ไวกลางแจงแลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุอีก รูปหนงึ่ ไดเก็บ
ไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมา
ถามภิกษุนั้นวา อาวุโส จีวรของผม ใครลักไป ภิกษุนั้น
ตอบอยางนี้วาผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวา
ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด

พระผูมี พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพาดจีวรไวบนตั่ง แลวเขาไปสูวิหารภิกษุอีกรูปหนึ่ง
เก็บไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมาถามภิกษุนั้นวา อาวุโส จีวรของผม
ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพาดผานิสีทนะไวบนตั่ง แลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุ
อีกรูปหนึ่งเก็บไวดวยคิดวา ผานิสีทนะนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมา ถามภิกษุนั้นวา
อาวุโส ผานิสที นะของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุ
นั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไวใตตั่ง แลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
เก็บไวดวยคิดวา บาตรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมาถามภิกษุนั้นวา อาวุโส บาตร
ของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งผึ่งจีวรไวที่รวั้ แลวเขา ไปสูวิหาร ภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง
เก็บไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุณีผูเจาของออกมา ถามภิกษุณีนั้นวา แมเจา
จีวรของดิฉัน ใครลักไป ภิกษุณีนั้นตอบอยางนี้วา ดิฉันลักไป ภิกษุณีเจาของ ยึดถือภิกษุณีนั้นวา
ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลายๆ แจงแกภิกษุทั้งหลายๆ
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะตอบตามคําถามนํา.
เรื่องลม ๒ เรื่อง
[๑๓๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นผาสาฎกถูกลมบาหมูพัดหอบไป จึงเก็บ
ไว ดวยตั้งใจวาจักใหแกเจาของ เจาของโจทภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค

ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีไถยจิต พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีไถยจิต ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาผาโพกซึ่งถูกลมบาหมูพัดหอบไป
ดวยเกรงวาเจาของจะเห็นเสียกอน เจาของโจทภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกยี จวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาคิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องศพที่ยังสด
[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชาแลว ถือเอาผาบังสุกุลที่ศพสด และ
ในรางศพนั้นมีเปรตสิงอยู จึงเปรตนั้น ไดกลาวกะภิกษุนั้นวาทานผูเจริญ ทานอยาไดถือเอาผา
สากฎของขาพเจาไป ภิกษุนั้นไมเอื้อเฟอ จึงไดถือเอาไป ทันใดศพนั้นลุกขึ้นเดินตามหลังภิกษุ
นั้นไป ภิกษุนั้นเขาไปสูวิหารปดประตู รางศพนั้นไดลมลง ณ ที่นั้นทันที เธอไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันผาบังสุกุลที่ศพสด ภิกษุ
ทั้งหลายไมพึงถือเอา ภิกษุใดถือเอา ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องสับเปลี่ยนสลาก
[๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อจีวรของสงฆ อันภิกษุจีวรภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งมี
ไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก แลวรับจีวรไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง*หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ*ปาราชิกแลว.
เรื่องเรือนไฟ
[๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอานนทสําคัญผาอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งในเรือน
ไฟวาของตน จึงนุงแลว ภิกษุนั้นไดถามทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท ไฉนทานจึงนุงผา
อันตรวาสกของผมเลา?
ทานพระอานนทตอบวา อาวุโส ผมเขาใจวาของผม
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีความเขาใจวาของตน ไมตองอาบัติ.
เรื่องเนื้อเดนสัตว ๕ เรื่อง
[๑๓๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนราชสีห
จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนราชสีห
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือโครงจึงใช

อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือโครง
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือเหลือง จึงใช
อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือเหลือง
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือดาว จึงใชอนุ*ปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือดาว
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนสุนัขปา จึงใช
อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้ออันสัตวดริ ัจฉานหวงแหน.
เรื่องสวนไมมีมลู ๕ เรื่อง
[๑๓๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขาวสุกของสงฆอันภิกษุภัตตุทเทสกแจกอยู ภิกษุ
รูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อของเคี้ยวของสงฆอันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่ง
พูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมมี ูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขนมของสงฆอันภิกษุปูวภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา
ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อออยของสงฆ อันภิกษุอุจฉุภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา
ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวาดูกรภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อผลมะพลับของสงฆอันภิกษุผลภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่ง
พูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมมี ูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
เรื่องขาวสุก
[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขาวสุก มีไถยจิตลักขาว

สุกไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องเนื้อ
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายแกงเนื้อ มีไถยจิตลักเนื้อไป
เต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องขนม
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขนม มีไถยจิตลักขนมไปเต็ม
บาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพ ระผูมี*พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องน้ําตาลกรวด
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายน้ําตาลกรวด มีไถยจิตลักน้ําตาล
กรวดไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องขนมตม
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขนมตม มีไถยจิตลักขนมตม
ไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง
[๑๔๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา
จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน จึงลักบริขารนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน แตลักบริขารอื่น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลักใน
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญวาบริขารอื่น แตลักบริขารนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญวาบริขารอื่น จึงลักบริขารอื่น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ

เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน แตลักบริขารของตน แลวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องถุง
[๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นถุงวางอยูบนตั่งแลวคิดวาเราถือไปจากตั่งนี้
จักเปนปาราชิก จึงไดยกถือเอาพรอมทั้งตั่ง แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก แลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ*ปาราชิกแลว.
เรื่องฟูก
[๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักฟูกของสงฆ แลวมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องราวจีวร
[๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักจีวรทีร่ าวจีวรไป แลวมีความรังเกียจ
วาเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องไมออกไป
[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ลักจีวรในวิหารแลวคิดวาเราออกจากวิหารนี้ไป
จักเปนปาราชิก จึงไมออกจากวิหาร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรษุ นั้นจะพึงออกไปก็ตาม ไมออกไปก็ตาม ก็ตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
เรื่องถอื วิสสาสะฉันของเคี้ยว
[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปเปนเพื่อนกัน รูปหนึ่งเขาไปบิณฑบาตในบาน
รูปที่สอง เมื่อของเคี้ยวของสงฆ อันภิกษุภัตตุทเทสกแจกอยูไดรับเอาสวนของเพื่อน แลว
ถือวิสสาสะฉันสวนของเพื่อนนั้น ภิกษุรูปที่หนึ่งนั้นทราบแลว โจทภิกษุรปู ที่สองวาทานไมเปน
สมณะภิกษุรูปที่สองมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาถือวิสสาสะ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะถือวิสสาสะ.
เรื่องฉันของเคี้ยวดวยสําคัญวาของตน ๒ เรื่อง
[๑๔๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เมื่อของเคี้ยวของสงฆ
อันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุทุกรูปตางนําสวนของตนไปเก็บไว ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญสวนของ

ภิกษุอีกรูปหนึง่ วาของตน จึงฉัน ภิกษุผูเจาของทราบแลว โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาของตน
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เมื่อของเคี้ยวของสงฆ อันภิกษุ
ขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งไดเอาบาตรของภิกษุอีกรูปหนึ่งไปนําสวนของตนมาเก็บไว ภิกษุ
เจาของบาตรสําคัญวาของตน จึงฉัน ภิกษุนั้นทราบแลว โจทภิกษุเจาของบาตรวา ทานไมเปน
สมณะ ภิกษุเจาของบาตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความ
สําคัญวาของตน.
ไมลัก ๗ เรื่อง
[๑๔๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงใหหลนแลวหอถือไป
พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้นไป พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอมะมวงหนีไป
ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะมวงหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจท
ภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา สําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมภู ทําชมภูใหหลนแลวหอถือไปพวกเจาของติด
ตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอชมพูหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความ
สําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บชมพูหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวก
ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอใหหลนแลวหอถือไป
พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอขนุนสํามะลอหนี
ไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนสํามะลอหอนัน้ ไปฉัน พวก
เจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ
ติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของแลวทิ้งหอขนุนหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความ
สําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวก

ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลนแลวหอถือไป
พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอผลตาลสุกหนีไป
ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บผลตาลสุกหอนั้นไปฉัน พวกเจาของ
โจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวกเจาของติดตาม
พวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอออยหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญ
วาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บออยหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทาน
ไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับแลวหอถือไป พวก
เจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอมะพลับหนีไป ภิกษุ
ทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะพลับหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุ
เหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล.
เรื่องลัก ๗ เรื่อง
[๑๔๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงใหหลนแลวหอถือไป
พวกเจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอมะมวงหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา
พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปน
สมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติ*ปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมพู ทําชมพูใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ
ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอชมพูหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะ

เห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุ
เหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอใหหลนแลวหอ
ถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอขนุนสํามะลอหนีไป ภิกษุ
ทั้งหลายคิดวาพวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา
พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง*หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
ตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ
ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอขนุนหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น
แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้น
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลนแลวหอถือไป พวก
เจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอผลตาลสุกหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวก
เจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ
ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวกเจาของติดตาม
พวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอออยหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลว
มีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมี
ความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับ แลวหอถือไป พวก
เจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอมะพลับหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวก
เจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ
ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องลักของสงฆ ๗ เรื่อง
[๑๔๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักมะมวงของสงฆ แลวไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู*มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักชมพูของสงฆ แลวไดมีความรังเกียจวา

เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนสํามะลอของสงฆ แลวไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู*มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนของสงฆ แลวไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักผลตาลสุกของสงฆ แลวไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู*มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่ง มีไถยจิตลักออยของสงฆ แลวไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักมะพลับของสงฆ แลวไดมคี วามรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องลักดอกไม ๒ เรื่อง
[๑๕๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลักดอกไมที่เขา
เก็บไว ไดราคา ๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลักเก็บดอกไม ไดราคา
๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง
[๑๕๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบานไดกลาวกะภิกษุอีกรูป
หนึ่งวา ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามที่ทานบอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําผาสาฎกมา
ผืนหนึ่ง แลวใชเสียเอง ภิกษุผบู อกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู*มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุทั้งหลายไมพึงกลาววา ผมบอก
ตามที่ทานบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบาน ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดกลาวกะ
ภิกษุนั้นวา ทาน ทานจงบอกสกุลอุปฏฐากของผมตามที่ผมบอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําผาสาฎก
มาคูหนึ่ง แลวใชเสียเอง ๑ ผืน ใหภิกษุผูบอก ๑ ผืน ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทาน

ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไมพึง
กลาววา ทานจงบอกตามที่ผมบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบาน ไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา
ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามที่ทานบอก แมภิกษุนั้นก็กลาวอยางนี้วา ทานจงบอก
ตามที่ผมบอกเถิด ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําเนยใส ๑ อาฬหก ๑- น้ําออยงบ ๑ ดุล ๒- ขาวสาร ๑
โทณะ ๓- มาแลวฉันเสียเอง ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู*มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไมพึงกลาววา ผมบอกตามที่ทานบอก
รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องนําแกวมณีลวงดานภาษี ๓ เรื่อง
[๑๕๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณีซึ่งมีราคามากเดินทางไกลไปกับภิกษุ
รูปหนึ่ง ครั้นบุรุษนั้นเห็นดานภาษี จึงหยอนแกวมณีลงในถุงยามของภิกษุนนั้ ผูไมรูตัว เดินพนดาน
ภาษีไปแลว จึงถือนําไปเอง ภิกษุนั้นไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูตัว พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมรูตัว ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณีซึ่งมีราคามาก เดินทางไกลไปกับภิกษุรูป
หนึ่ง ครั้นภิกษุนั้นเห็นดานภาษี จึงทําลวงวาเปนไข แลวไดใหหอของของตนแกภิกษุนั้น ครั้น
เดินทางพนดานภาษีไปแลว บุรุษนั้นจึงไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ทานผูเจริญ ขอทานจงนําหอของ
ของผมมา ผมหาไดเปนไขไม ภิกษุนั้นถามวา ทาน ทานไดทําทีทาเชนนั้นเพื่อประสงคอะไร บุรุษ
นั้นไดแจงความแกภิกษุนั้นแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
@๑.๔ ปตถะเปน ๑ อาฬหก ๒. รอยปละเปน ๑ ดุล ๓. สี่อาฬหกเปน ๑ โทณะ ฯ
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูตัว พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมรูตัว ไมตองอาบัติ
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปกับพวกเกวียน บุรุษคนหนึ่งเกลี้ยกลอม
ภิกษุนั้นดวยอามิสแลว เห็นดานภาษี จึงสงแกวมณีซึ่งมีราคามากใหแกภิกษุนั้น ดวยขอรองวา
ทานผูเจริญ ขอทานจงชวยนําแกวมณีนี้ผานดานภาษีดวย จึงภิกษุนั้นนําแกวมณีนั้นใหผานดานภาษี
ไปแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปลอยหมู ๒ เรื่อง
[๑๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยหมูที่ติดบวงไปแลว
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยหมูที่ติดบวงไปเสียกอนดวยคิดวา
พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องปลอยเนื้อ ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยเนื้อที่ติดบวงไปแลว มีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู*มีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยเนื้อที่ติดบวงไปเสียกอนดวยคิดวา
พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องปลอยปลา ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยปลาที่ติดลอบไป แลวมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยปลาที่ติดลอบไปเสียกอน ดวย
คิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องกลิ้งทรัพยในยาน
[๑๕๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในยานแลวคิดวา เราถือเอาไปจาก
ยานนี้จักเปนปาราชิก จึงเขี่ยใหกลิ้งถือเอาไป แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ

เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องชิ้นเนือ้ ๒ เรื่อง
[๑๕๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดถือเอาชิ้นเนือ้ ที่เหยี่ยวเฉีย่ วไป ดวยตั้งใจ
วาจักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ ภิกษุผูหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวเฉี่ยวไปเสียกอน
ดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องไม ๒ เรือ่ ง
[๑๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล คนทั้งหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแสในแมน้ํา
อจิรวดี เมื่อเครือ่ งผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล
จึงชวยกันขนขึ้น พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความ
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล คนทั้งหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแสในแมน้ําอจิรวดี
เมื่อเครื่องผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภิกษุทั้งหลายมีไถยจิต ชวยกันขนขึ้นเสียกอนดวยคิดวา
พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้น
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องผาบังสุกุล
[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล คนเลี้ยงโคคนหนึ่งพาดผาสาฎก ไวที่ตนไมแลวไปถาย*อุจจาระ ภิกษุรูปหนึ่งมีความสําคัญวาเปนผาบังสุกุลจึงถือเอาไป คนเลี้ยงโคนั้นโจทภิกษุนนั้ วา
ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของ
บังสุกุล ไมตองอาบัติ.
เรื่องขามน้ํา ๒ เรื่อง
[๑๕๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังขามน้ํา ผาสาฎกที่หลุดจากมือของพวก
ชางยอม ไปคลองอยูที่เทาภิกษุๆ นั้นเก็บไว ดวยตั้งใจวาจักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษุนนว
ั้ า
ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุผูหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังขามน้ํา ผาสาฎกที่หลุดจากมือของพวกชางยอม
ไดไปคลองอยูท ี่เทาภิกษุๆ นั้นมีไถยจิตยึดเอาไวเสียกอน ดวยคิดวา พวกเจาของจักเห็น

พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก แลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอตองอาบัติ ปาราชิกแลว.
เรื่องฉันทีละนอย
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิ ษุรูปหนึ่งเห็นหมอเนยใสแลว
ฉันเขาไปทีละนอยๆ แลว มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องชวนกันลักทรัพย ๒ เรื่อง
[๑๖๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชักชวนกันไป ดวยตั้งใจวาจักลักทรัพย
ภิกษุรูปหนึ่งลักทรัพยมาได ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนีว้ า พวกเราไมเปนปาราชิก รูปใดลัก รูปนั้น
เปนปาราชิก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชวนกันลักทรัพยมาไดแลวแบงกัน เมื่อแบงทรัพยกัน
ภิกษุรูปหนึ่งๆ ไดสวนแบงไมครบ ๕ มาสก จึงกลาวกันขึ้นอยางนี้วา พวกเราไมเปนปาราชิก
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
ตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องกํามือ ๔ เรือ่ ง
[๑๖๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักขาว
สารของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักถั่วเขียว*ชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักถั่วฝก*ยาวของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักงาของ
ชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องเนือ้ เดน ๒ เรื่อง
[๑๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถีฆาโคกินเนื้อแลว

ซอนสวนที่เหลือไวแลวพากันไป ภิกษุทั้งหลายสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉัน
พวกโจรโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดผมู ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถี ฆาหมูกินเนื้อแลว
ซอนสวนที่เหลือไวแลวพากันไป ภิกษุทั้งหลายสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉัน พวก*โจรโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตอง*อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ.
เรื่องหญา ๒ เรื่อง
[๑๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักหญาที่เขาเกี่ยวไว
ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
[๑๖๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักเกี่ยวหญา
ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องใหแบงของสงฆ ๗ เรื่อง
[๑๖๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลายยังกันและกัน ใหแจกมะมวงของ
สงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจกชมพูของสงฆ*แลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระอา*คันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจกขนุนสํามะลอ
ของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวก
พระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจกขนุนของสงฆ
แลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมี
ความ
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจกผลตาลสุกของ*สงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลายยังกันและกัน ใหแจกออยของสงฆ
แลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจกมะพลับของ*สงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ
เรื่องไมใชเจาของ ๗ เรื่อง
[๑๖๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะมวงไดถวายผลมะมวงแกภกิ ษุทั้งหลายๆ
รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาชมพู ไดถวายผลชมพูแกภิกษุทั้งหลายๆ มีความ*รังเกียจอยูว า คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุนสํามะลอ ไดถวายผลขนุนสํามะลอแกภิกษุ-

*ทั้งหลายๆ รังเกียจอยูว า คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุน ไดถวายผลขนุนแกภิกษุทั้งหลายๆ รังเกียจ
อยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระ
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาผลตาลสุก ไดถวายผลตาลสุกแกภิกษุทั้งหลายๆ
รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาออย ไดถวายออยแกภิกษุทั้งหลายๆ รังเกียจอยูว า
คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะพลับ ไดถวายผลมะพลับแกภิกษุทั้งหลายๆ รัง*เกียจอยูว า คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
เรื่องยืมไมของสงฆ
[๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งขอยืมไมของสงฆไปค้ําฝาที่อยูของตน ภิกษุ
ทั้งหลายโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดขอยืม พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะขอยืม.
เรื่องลักน้ําของสงฆ
[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักน้ําของสงฆ แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องลักดินของสงฆ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักดินของสงฆแลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูล*เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องหญา ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งมีไถยจิตลักหญามุงกระตายของสงฆ แลวมีความรัง*เกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?

ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตเผาหญามุงกระตายของสงฆ แลวมีความรัง
เกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดเผา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องเสนาสนะของสงฆ ๗ เรื่อง
[๑๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักเตียงของสงฆ แลวมีความ
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักตั่งของสงฆ แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักฟูกของสงฆ แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักหมอนของสงฆ แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักบานประตูของสงฆ แลวมีความ
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่ง มีไถยจิต ลักบานหนาตางของสงฆ แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักไมกลอนของสงฆ แลวมีความ

รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องของมีเจาของ ไมควรนําไปใช
[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายนําเสนาสนะอันเปนเครื่องใชสําหรับวิหารของ
อุบาสกคนหนึ่ง ไปใชสอย ณ ที่แหงอื่น จึงอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระผู
เปนเจาทั้งหลายจึงไดนําเครื่องใชสอยในที่อื่นไปใชสอยในที่อีกแหงหนึ่งเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องใชสอยในที่แหงหนึ่ง
อันภิกษุไมพึงใชสอยในที่อีกแหงหนึ่ง รูปใดใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ
เรื่องของมีเจาของ ควรขอยืม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะนํากระทั่งผาปูนั่งประชุมไป แม ณ โรงอุโบสถ
จึงนั่งบนพื้นดิน เนื้อตัวก็ดี จีวรก็ดี แปดเปอนฝุน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนําไปใชไดชั่วคราว ฯ
เรื่องภิกษุณีชาวเมืองจัมปา
[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อันเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทา ไปสูสกุลอุปฏฐากของ
ภิกษุณีถุลลนันทาในเมืองจัมปาแลวบอกวา แมเจาปรารถนาจะดื่มยาคูที่ปรุงดวยของ ๓ อยาง
ตนสั่งใหเขาหุงหาใหแลวนําไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกา
นั้นวา เธอไมเปนสมณะ ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงรองเรียนแกภิกษุณีทั้งหลายๆ
แจงแกภิกษุทั้งหลายๆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุณีนั้นไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท
เรื่องภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีอันเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทาไปสูสกุลอุปฏฐากของภิกษุณี
ถุลลนันทาในเมืองราชคฤหแลวบอกวา แมเจาปรารถนาจะฉันขนมรวงผึ้ง ตนสั่งใหเขาทอดแลว
นําไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกานั้นวา เธอไมเปนสมณะ
ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงรองเรียนแกภิกษุณีทั้งหลายๆ แจงแกภิกษุทั้งหลายๆ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น
ไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
เรื่องพระอัชชุกะเมืองเวสาลี
[๑๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล คหบดีอุปฏฐากของทานพระอัชชุกะในเมืองเวสาลี มีเด็กชาย
๒ คน คือ บุตรชายคนหนึ่ง หลานชายคนหนึ่ง ครั้งนั้นทานคหบดีไดสั่งคํานี้ไวกะทานพระอัชชุกะ
วา พระคุณเจาขา บรรดาเด็ก ๒ คนนี้ เด็กคนใดมีศรัทธาเลื่อมใส พระคุณเจาพึงบอกสถานที่
ฝงทรัพยนี้แกเด็กคนนั้น ดังนี้แลวไดถึงแกกรรม ครั้นสมัยตอมา หลานชายของคหบดีนั้น
เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส จึงทานพระอัชชุกะไดบอกสถานที่ฝงทรัพยนั้นแกเด็กหลานชายๆ นั้น

ไดรวบรวมทรัพย และเริ่มบําเพ็ญทานดวยทรัพยสมบัตินั้นแลว
ภายหลัง บุตรชายคหบดีนั้น ไดเรียนถามเรื่องนี้กะทานพระอานนทวา ขาแตทาน
พระอานนท ใครหนอเปนทายาทของบิดาบุตรชายหรือหลานชาย
ทานพระอานนทตอบวา คุณ ธรรมดาบุตรชายเปนทายาทของบิดา
บุ. ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาอัชชุกะนี้ ไดบอกทรัพยสมบัติของกระผมใหแกคู
แขงขันของกระผม
อา. คุณ ทานพระอัชชุกะไมเปนสมณะ
ลําดับนั้น ทานพระอัชชุกะไดกลาวคํานี้กะทานพระอานนทวา อาวุโส อานนท ขอทาน
ไดโปรดใหการวินิจฉัยแกกระผมดวยเถิด
ก็ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีเปนฝกฝายของทานพระอัชชุกะทานจึงถามทานพระอานนทวา
อาวุโส อานนท ภิกษุใดอันเจาของทรัพยสั่งไววา ขอทานไดโปรดบอกสถานที่ฝงทรัพยนี้แก
บุคคลนั้น ภิกษุนั้นจะตองอาบัติดวยหรือ?
อา. ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุนั้นไมตองอาบัติสักนอย โดยที่สุดแมเพียงอาบัติทุกกฏ
อุ. อาวุโส ทานพระอัชชุกะนี้อันเจาของทรัพยสั่งไววา ขอทานไดโปรดบอกสถานที่ฝง
ทรัพยนี้แกบุคคลชื่อนี้ จึงไดบอกแกบุคคลนั้น ทานพระอัชชุกะไมตองอาบัติ.
เรื่องเมืองพาราณสี
[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สกุลอุปฏฐากของทานพระปลินทวัจฉะในเมืองพาราณสี
ถูกพวกโจรปลน และเด็ก ๒ คน ถูกพวกโจรนําตัวไป ครั้งนั้นทานพระปลินทวัจฉะนําเด็ก ๒ คน
นั้นมาดวยฤทธิ์แลวใหอยูในปราสาท ชาวบานเห็นเด็ก ๒ คน นั้นแลว ตางพากันเลื่อมใสใน
ทานพระปลินทวัจฉะเปนอยางยิ่งวา นี้เปนฤทธานุภาพของพระปลินทวัจฉะ ภิกษุทั้งหลายพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระปลินทวัจฉะจึงไดนําเด็กที่ถูกพวกโจรนําตัวไปแลว
คืนมาเลา แลวกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไมเปนอาบัติ เพราะวิสัยแหงฤทธิ์ของภิกษุผมู ีฤทธิ์.
เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
[๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูป ชื่อปณฑกะ ๑ ชื่อกปละ ๑ เปนสหายกัน
รูปหนึ่งอยูในหมูบาน อีกรูปหนึ่งอยูในเมืองโกสัมพี ขณะเมื่อภิกษุนั้นเดินทางจากหมูบานไป
เมืองโกสัมพี ขามแมน้ําในระหวางทาง เปลวมันขนที่หลุดจากมือของพวกคนฆาหมูลอยติดอยู
ที่เทา ภิกษุนั้นไดเก็บไวดวยตัง้ ใจวา จักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ
สตรีเลี้ยงโคคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นขามแมน้ําขึ้นมาแลว ไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพ
เมถุนธรรมเถิด ภิกษุนั้นคิดวา แมโดยปกติ เราก็ไมเปนสมณะแลว จึงเสพเมถุนธรรมในสตรี
เลี้ยงโคนั้น ไปถึงเมืองโกสัมพีแลว แจงเรือ่ งนีแ้ กภิกษุทั้งหลายๆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ไมตองอาบัติปาราชิก เพราะอทินนาทาน
แตตองอาบัติปาราชิก เพราะเสพเมถุนธรรมฯ
เรื่องสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ

[๑๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสัทธิวิหาริกของทานพระทัฬหิกะในเมืองสาคละ ถูกความ
กระสันบีบคั้นแลว ไดลักผาโพกของชาวรานไป แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระทัฬหิกะวา กระผม
ไมเปนสมณะ จักลาสิกขา ขอรับ
ทานพระทัฬหิกะถามวา คุณทําอะไรไวฯ
ภิกษุนั้นสารภาพวา ลักผาโพกของชาวราน ขอรับ
ทานพระทัฬหิกะใหนําผาโพกนั้นมา แลวใหชาวรานตีราคาเมื่อตีราคาผาโพกนั้น ราคา
ไมถึง ๕ มาสก ทานพระทัฬหิกะชี้แจงเหตุผลวา คุณไมตองอาบัติปาราชิก ดังนี้ ภิกษุนั้นยินดี
ยิ่งนักแล.
ปาราชิกสิกขาบท ที่ ๒ จบ.
---------ตติยปาราชิกสิกขาบท
นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้นพระองคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน
ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอุสภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนก
ปริยายแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีก
ออกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว
ภิกษุเหลานั้นรับ รับสั่งแลว ไมมีใครกลาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเลย นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาต
เขาไปถวายรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นสนทนากันวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนา
คุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภ*สมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน
หลายอยางหลายกระบวนอยู ภิกษุเหลานั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรี
รุนสาวหรือบุรษุ รุนหนุม พอใจในการตกแตงกาย อาบน้ําสระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข
หรือซากศพมนุษยมาคลองอยูที่คอ พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิต
ตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก ๑- กลาว
อยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จกั เปนของทาน ครั้งนั้นมิคลัณฑิก
สมณกุตตก อันภิกษุทั้งหลายจางดวยบาตรจีวร จึงปลงชีวิตภิกษุเปนอันมากแลว ถือดาบเปอน
เลือดเดินไปทางแมน้ําวัคคุมุทา ขณะเมื่อมิคลัณฑิกสมณกุตตต กําลังลางดาบที่เปอนเลือดนั้นอยู
ไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา ไมใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชวั่ แลว
หนอ เราไมไดดีแลวหนอ เราสรางบาปไวมากจริงหนอ เพราะเราไดปลงชีวิตภิกษุทั้งหลาย
ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ขณะนั้นเทพดาตนหนึ่งผูนับเนื่องในหมูมาร เดินมาบนน้ํามิไดแตก
ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ดีแลว ดีแลว ทานสัตบุรุษ เปนลาภทาน ทานไดดีแลว ทานไดสรางสม
บุญไวมาก เพราะทานไดชวยสงคนที่ยังขามไมพนใหขามพนได ครั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก
ไดทราบวาเปนลาภของเรา เราไดดีแลว เราไดสรางสมบุญไวมาก เพราะเราไดชวยสงคนที่ยัง

ขามไมพนใหขามพนได ดังนี้ จึงถือดาบอันคม จากวิหารเขาไปสูวิหาร จากบริเวณเขาไปสู
@๑ คนโกนผมไวจุกนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ทํานองเปนตาเถน ฯ
บริเวณ แลวกลาวอยางนีว้ า ใครยังขามไมพน ขาพเจาจะชวยสงใหขามพน บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุเหลาใด ยังไมปราศจากราคะ ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ยอมมีแกภิกษุ
เหลานั้นในเวลานั้น สวนภิกษุเหลาใดปราศจากราคะแลว ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง
ยอมไมมีแกภิกษุเหลานั้นในเวลานั้น ครั้งนั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก ปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ ๑
รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ๔ รูปบาง ๕ รูปบาง ๖ รูปบาง ๗ รูปบาง ๘ รูปบาง ๙ รูปบาง
๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง ๖๐ รูปบาง.
รับสั่งใหเผดียงสงฆ
[๑๗๗] ครั้นลวงกึ่งเดือนนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับเรนแลว รับสั่ง
ถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เหตุไฉนหนอ ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนนอยไป
ทานพระอานนทกราบทูลวา จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา เพราะพระองคทรงแสดง
อสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน
ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา และ
ภิกษุเหลานั้นก็พากันพูดวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน
ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนก
ปริยาย จึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน หลายอยางหลายกระบวนอยู
เธอเหลานั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรีรนุ สาวหรือบุรุษรุนหนุม พอใจ
ในการตกแตงกาย อาบน้ํา สระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข หรือซากศพมนุษยมาคลองอยู
ที่คอ จะพึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกัน
ใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก กลาวอยางนีว้ า พอคุณ ขอทานได
ชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จะเปนของทาน พระพุทธเจาขา ครั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก
ไดบาตรจีวรเปนคาจางแลว จึงปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ๔ รูป
บาง ๕ รูปบาง ๖ รูปบาง ๗ รูปบาง ๘ รูปบาง ๙ รูปบาง ๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รูป
บาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง ๖๐ รูปบาง ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ภิกษุสงฆนี้
จะพึงดํารงอยูในพระอรหัตตผลดวยปริยายใด ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกปริยายอื่นนนั้ เถิด
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเผดียงภิกษุที่อาศัยพระนคร
เวสาลีอยูทั้งหมด ใหประชุมกันที่อุปฏฐานศาลา
เปนดังรับสั่งพระพุทธเจาขา ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธพจนแลว จึงเผดียง
ภิกษุสงฆที่อาศัยพระนครเวสาลีอยูทั้งสิ้น ใหประชุมที่อุปฏฐานศาลา แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุสงฆประชุมพรอมกันแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดทราบ
กาลอันควร ในบัดนี้เถิด พระพุทธเจาขา.
ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา

[๑๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาสูอุปฏฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน
ที่จัดไวถวาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมสมาธิในอานาปานสตินี้แล
อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาป
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุนที่ฟุง ขึ้นใน
เดือนทายฤดูรอ น ฝนใหญที่ตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนัน้ ๆ ใหอันตรธาน
สงบไปได โดยฉับพลัน ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอยางไร ทําใหมากอยางไร จึงเปน
คุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธาน
สงบไปโดยฉับพลัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ตาม อยู ณ โคนไมก็ตาม อยูใน
สถานที่สงัดก็ตาม นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติบายหนาสูกรรมฐาน ภิกษุนั้นยอมมีสติหายใจ
เขา มีสติหายใจออก เมือ่ หายใจเขายาว ก็รูสึกวาหายใจเขายาว หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รสู ึก
วาหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูสึกวาหายใจเขาสั้น หรือเมือ่ หายใจออกสั้น ก็รูสึกวา
หายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา
เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งปติหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งสุขหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งจิตสังขารหายใจ
เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแ จงซึ่งจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ
จิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
รูแจงซึ่งจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักยัง
จิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบรรเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักตั้งจิตไวมั่นหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตไวมั่นหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักปลอยจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นธรรมอันไมเที่ยงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเที่ยง
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นวิราคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็น
ปฏินิสสัคคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลวอยางนี้แล ทําใหมากแลว
อยางนี้แล จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลวๆ ใหอันตรธานสงบไปไดโดยฉับพลัน.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
[๑๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูล

นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขาววาพวก
ภิกษุปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็ไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก
กลาวอยางนีว้ า พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนีจ้ ักเปนของทาน ดังนี้
จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุเหลานั้นจึงได
ปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก
พูดอยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเปนของทาน ดังนี้เลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของภิกษุเหลา
นั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลือ่ มใส ของผูที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคน
บางพวกผูเลื่อมใสแลว ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว จึงทรง
ติโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน
คนบํารุงงาย ความเปนคนมักนอย ความเปนคนสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงแสดงธรรมีกถาที่สมควร
แกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัท*ธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินยั ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ
ปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น แมภิกษุนี้ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๘๐] ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งเปนไข ภริยาของเขาเปนคนสวย นาเอ็นดู
นาชม พวกพระฉัพพัคคียมีจิตปฏิพัทธในหญิงนั้นจึงดําริขึ้นวา ถาอุบาสกสามียังมีชีวิตอยู พวก
เราจักไมไดนาง ผิฉะนั้น พวกเราจักพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกนั้น ครั้นดําริฉะนี้แลว

จึงเขาไปหาอุบาสกนั้นกลาวอยางนี้วา ดูกรอุบาสก ทานเปนผูทําความดีไวแลว ทํากุศลไวแลว
ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความชั่ว มิไดทําความเสียหาย ทําแต
ความดี ไมไดทําบาป จะประโยชนอะไรแกทานดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตาย
เสียดีกวาเปนอยู ตายจากโลกนี้แลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ทานจักเขาถึงสุคติโลก
สวรรค จักไดรบั บําเรอเพรียบพรอมอิม่ เอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น
ครั้งนั้น อุบาสกนั้นเห็นจริงวา ทานพูดจริง เพราะเราทําความดีไวแลว ทํากุศลไวแลว
ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความชั่ว มิไดทําความเสียหาย เรา*ทําแตความดี เรามิไดทําความชั่ว จะประโยชนอะไรแกเรา ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้
เราตายเสียดีกวาเปนอยู ตายจากโลกนี้ แลวเบือ้ งหนาแตตายเพราะกายแตก เราจักเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอิ่มเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลก*สวรรคนั้น ดังนี้แลว เขาจึงประทานโภชนะที่แสลง เคี้ยวขาทนียะที่แสลง ลิ้มสายนียะที่แสลง
และดื่มปานะที่แสลง เมื่อเปนเชนนั้น ความปวยหนักก็เกิดขึ้น เขาถึงแกกรรมเพราะปวยไขนั้น*เอง ภริยาของเขาจึงเพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล
พูดเท็จ แทจริงพระสมณะเหลานี้ ยังปฏิญาณตนวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประ*พฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมีแก
พระสมณะเหลานี้ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะเหลานี้ หามีไม ความเปนสมณะ ความ
เปนพราหมณของสมณะเหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะ
เหลานี้ จะมีแตไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความเปนสมณะ ปราศจาก
ความเปนพราหมณเสียแลว เพราะสมณะเหลานี้ ไดพรรณนาคุณแหงความตายแกสามีของเรา
สามีของเราถูกพระสมณะเหลานี้ทําใหตายแลว
แมคนเหลาอื่นก็เพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย
ทุศีลพูดเท็จ แทจริง พระสมณะเหลานี้ ยังปฏิญาณตนวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ
ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะ ความเปน
พราหมณ ของสมณะเหลานี้ หามีไม ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะ*เหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน
และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความเปนสมณะ ปราศจากความเปนพราหมณ*เสียแลว เพราะพระสมณะเหลานี้ พรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกๆ ถูกพระสมณะเหลา
นี้ทําใหตายแลว ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินคนเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จําพวกที่มีความมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ เปนผูใ ครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงไดพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน-

*เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา
พวกเธอพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกจริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง ขาพระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดพรรณนา
คุณแหงความตายแกอุบาสกเลา ดูกรโมฆบุรษุ ทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดย
ที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อ*ความเปนอยางอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย
เหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปน
คนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงแสดงธรรมีกถาที่
สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล
ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี;้ อนุบัญญัติ
๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ
ปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น หรือพรรณนาคุณแหงความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย
ดวยคําวา แนะนายผูเปนชาย จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลําบาก
ยากแคนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยูดังนี้ เธอมีจิตอยางนี้ มีใจอยางนี้ มีความหมาย
หลายอยาง อยางนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย
แมภิกษุนี้ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๘๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่ งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ*อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา

ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันใหอุป*สมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูที่ชื่อวาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด
ที่สงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้
พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้
บทวา จงใจ ความวา ภิกษุใดรูอยู รูด ีอยู พรากกายมนุษยจากชีวิต การกระทําของ
ภิกษุนั้น เปนความตั้งใจ พยายาม ละเมิด
ที่ชื่อวา กายมนุษย ไดแกจิตแรกเกิดขึ้น คือ ปฐมวิญญาณปรากฏขึ้นในทองแหงมารดา
ตราบเทาถึงกาลเปนที่ตาย อัตภาพในระหวางนี้ ชื่อวา กายมนุษย
บทวา พรากจากชีวิต ความวา ตัดทอน บั่นรอน ซึ่งอินทรีย คือชีวิต ทําความสืบตอ
ใหกําเริบ
บทวา หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น ไดแก ดาบ หอก
ฉมวก หลาว ฆอน หิน มีด ยาพิษ หรือเชือก.
[๑๘๒] บทวา หรือพรรณนาคุณแหงความตาย ไดแกแสดงโทษในความเปนอยู
พรรณนาคุณในความตาย.
[๑๘๓] บทวา หรือชักชวนเพื่ออันตาย คือชักชวนวา จงนํามีดมา จงกินยาพิษ
หรือจงแขวนคอตายดวยเชือก.
[๑๘๔] บทวา แนะนายผูเปนชาย นี้เปนคําสําหรับเรียก คือคําทักทาย
คําวา จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตาย
เสียดีกวาเปนอยู ดังนี้ นั้น อธิบายวา ชีวิตที่ชื่อวายากแคน คือเทียบชีวิตของคนมั่งคั่ง
ชีวิตของคนเข็ญใจ ก็ชื่อวายากแคน เทียบชีวิตของคนมีทรัพย ชีวิตของคนไรทรัพย ก็ชื่อวายาก
แคน เทียบชีวิตของเหลาเทพเจา ชีวิตของพวกมนุษย ก็ชื่อวายากแคน ชีวิตของคนมีมือขาด
มีเทาขาด มีทั้งมือทั้งเทาขาด มีหูขาด มีจมูกขาด มีทั้งหูทั้งจมูกขาด ชื่อวาชีวิตอันแสนลําบาก
จะประโยชนอะไรดวยชีวิตอันแสนลําบากและยากแคนเชนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ดังนี้
บทวา มีจิตอยางนี้ มีใจอยางนี้ ความวา ธรรมชาติอันใดเปนจิต ธรรมชาติอันนั้น
ชื่อวาใจ ธรรมชาติอันใดเปนใจ ธรรมชาติอันนั้นชื่อวาจิต
บทวา มีความมุงหมายหลายอยาง อยางนี้ คือมีความหมายในอันตาย มีความ
จงใจในอันตาย มีความประสงคในอันตาย
บทวา โดยหลายนัย คือ โดยอาการมากมาย
บทวา พรรณนาคุณในความตายก็ดี ไดแกแสดงโทษในความเปนอยู พรรณนาคุณ
ในความตายวา ทานตายจากโลกนี้แลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค
จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอิม่ เอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น.

[๑๘๕] บทวา ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี คือชักชวนวา จงนํามีดมา จงกินยาพิษ
จงแขวนคอตายดวยเชือก หรือจงโจนลงในบอ ในเหว หรือในที่ชัน ฯ
[๑๘๖] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุ ๒ รูปแรก
คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแลวเปนของกลับตอใหติด*สนิทอีกไมไดแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงใจพรากกายมนุษยจากชีวิตแลว ยอมไมเปน
สมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวาสังวาสนั้น ไดแกกรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศ
ที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อวาสังวาส สังวาสนั้นไมมีกับภิกษุนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
มาติกา
[๑๘๗] ทําเอง ยืนอยูใกล
สั่งทูต สั่งทูตตอ
ทูตไมสามารถ
ทูตไปแลวกลับมา
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ลับ
ที่ลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ลับ สําคัญวาที่ลับ
พรรณนาดวยกาย
พรรณนาดวยวาจา
พรรณนาดวยกายและวาจา
พรรณนาดวยทูต
พรรณนาดวยหนังสือ
หลุมพราง วัตถุที่พิง
การลอบวาง เภสัช
การนํารูปเขาไป
การนําเสียงเขาไป
การนํากลิ่นเขาไป
การนํารสเขาไป
การนําโผฏฐัพพะเขาไป
การนําธรรมารมณเขาไป
กิริยาที่บอก การแนะนํา
การนัดหมาย
การทํานิมิต.
มาติกาวิภังค
สาหัตถิกประโยค ทําเอง
[๑๘๘] คําวา ทําเอง คือฆาเองดวยกาย ดวยเครื่องประหาร ที่เนื่องดวยกาย หรือ*ดวยเครือ่ งที่ประหารซัดไป
ยืนอยูใกล
คําวา ยืนอยูใกล คือยืนสั่งอยู ณ ที่ใกลวา จงยิงอยางนี้ จงประหารอยางนี้ จงฆา*อยางนี้.
อาณัตติกประโยค สั่งทูต
[๑๘๙] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง
เขาใจวาบุคคลนั้นแน จึงปลงชีวิตบุคคลนั้น ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติ บุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง เขาใจ

วาบุคคลนั้นแน แตปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติ บุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง เขา
ใจวาบุคคลอื่น แตปลงชีวิตบุคคลชื่อนั้น ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติ บุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง เขาใจ
วาบุคคลอื่น และปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผูสงั่ ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
สั่งทูตตอ
[๑๙๐] ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแกภิกษุชื่อนี้วา
ภิกษุชื่อนี้จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง บอกแกภิกษุนอกนี้
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆารับคํา ภิกษุผูสั่งเดิม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคล
นั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อ
นี้จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง สั่งภิกษุรูปอื่นตอ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ภิกษุผูมารับคํา ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ภิกษุผูสั่งเดิม
ไมตองอาบัติ ภิกษุผูรับคําสั่ง และภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
ทูตไมสามารถ
[๑๙๑] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่ง
ไปแลวกลับมาบอกอีกวา ผมไมสามารถปลงชีวิตเขาได ภิกษุผูสั่ง สั่งใหมวา ทานสามารถเมื่อใด
จงปลงชีวิตเขาเสียเมื่อนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่งปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ตอง*อาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
ทูตไปแลวกลับมา
[๑๙๒] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้น
สั่งภิกษุนั้นแลว มีความรอนใจ แตพูดไมใหไดยินวา อยาฆา ภิกษุผูรับคําสั่งปลงชีวิตบุคคลนั้น
สําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติ บุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้นสั่งภิกษุ*นั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย ภิกษุผูรบั คําสั่งกลับพูดวา ทานสั่งผมแลว
จึงปลงชีวิตบุคคลชื่อนั้นเสีย ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติ บุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้น สั่งภิกษุ
นั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย ภิกษุผูรับคําสั่ง รับคําวาดีแลว งดเสีย
ไมตองอาบัติทั้ง ๒ รูป
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ลับ
[๑๙๓] ที่ไมลับ ภิกษุสําคัญวาที่ลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆา
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ที่ลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ลับ ภิกษุสําคัญวาที่ไมลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆา ดังนี้

ตองอาบัติทุกกฏ
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ไมลับ ภิกษุสําคัญวาที่ไมลับ พูดขึ้นวาทําอยางไรหนอ บุคคลชื่อนี้ พึงถูกฆา ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ
ที่ลับ สําคัญวาที่ลับ
ที่ลับ ภิกษุสําคัญวาที่ลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆา ดังนี้ ตอง
อาบัติทุกกฏ
พรรณนาดวยกาย
[๑๙๔] ที่ชื่อวา พรรณนาดวยกาย ไดแกภกิ ษุทํากายวิการวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้น
จะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผูใดผูหนึ่งคิดวา
เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา
ตองอาบัติปาราชิก
พรรณนาดวยวาจา
ที่ชื่อวา พรรณนาดวยวาจา ไดแก ภิกษุกลาวดวยวาจาวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะ*ไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผูใดผูหนึ่งคิด*วาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนาตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา
ตองอาบัติปาราชิก
พรรณนาดวยกายและวาจา
ที่ชื่อวา พรรณนาดวยกายและวาจา อธิบายวาภิกษุทําวิการดวยกายก็ดี กลาวดวยวาจาก็ดีวา
ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรคดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนา
นั้น ผูใดผูหนึ่งคิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย
เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก.
พรรณนาดวยทูต
[๑๙๕] ที่ชื่อวา พรรณนาดวยทูต ไดแกภิกษุสั่งทูตไปวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะได
ทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ผูใดผูหนึ่งผูไดทราบคําบอกของทูตแลว*คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถัลลัจจัย เขาตาย
ภิกษุพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก
พรรณนาดวยหนังสือ
ที่ชื่อวา พรรณนาดวยหนังสือ ไดแกภิกษุเขียนหนังสือไววา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะได
ทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ตัวอักษร ผูใดผูหนึ่งเห็นหนังสือแลว
คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูเขียน ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุ*ผูเขียน ตองอาบัติปาราชิกฯ
หลุมพราง
[๑๙๖] ที่ชื่อวา หลุมพราง ไดแกภิกษุขุดหลุมพรางเจาะจงมนุษยไววา เขาจักตกตาย

ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อผูใดผูหนึ่งตกลงไปแลวไดรับทุกขเวทนา ภิกษุผูขุด ตองอาบัติถุลลัจจัย
เขาตาย ภิกษุผูขุดตองอาบัติปาราชิก ภิกษุขุดหลุมพรางไวมไิ ดเจาะจงวา ผูใดผูหนึ่งจักตกตาย
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ มนุษยตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาตกลงไป
แลวไดรับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ยักษก็ดี
เปรตก็ดี สัตวดิรัจฉานแปลงเพศเปนมนุษยก็ดี ตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ
เมื่อมันตกลงไปแลวไดรับความทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบัติ
ถุลลัจจัย สัตวดิรัจฉานตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อมันตกลงไปแลวไดรับ
ทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.
วัตถุที่พิง
[๑๙๗] ที่ชื่อวา วัตถุที่พิง ไดแกภิกษุวางศัสตราไวในที่สําหรับพิงก็ดี ทายาพิษไวก็ดี
ทําใหชํารุดก็ดี วางไวริมบอ เหวหรือที่ชัน ดวยหมายใจวา บุคคลจักตกตายดวยวิธีนี้ ดังนี้กด็ ี
ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดรับทุกขเวทนา เพราะตองศัสตรา ถูกยาพิษ หรือตกลงไป ภิกษุตอง
อาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การลอบวาง
[๑๙๘] ที่ชื่อวา การลอบวาง ไดแกภิกษุวางดาบ หอก ฉมวก หลาว ไมฆอน หิน
มีด ยาพิษ หรือเชือกไวใกลๆ ดวยตั้งใจวา บุคคลจักตายดวยของสิ่งนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
เขาคิดวา เราจักตายดวยของสิง่ นั้น แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
เภสัช
[๑๙๙] ที่ชื่อวา เภสัช ไดแกภิกษุใหเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย ดวยตั้ง
ใจวา เขาลิ้มเภสัชนี้แลวจักตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาลิ้มเภสัชนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา
ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนํารูปเขาไป
[๒๐๐] ที่ชื่อวา การนํารูปเขาไป ไดแกภิกษุนํารูปซึ่งไมเปนที่ชอบใจ นากลัว นา*หวาดเสียวเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาเห็นรูปนี้แลวจักตกใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูป
นั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุนํารูปซึ่งเปนที่ชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาเห็นรูปนี้แลว จักซูบ
ผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูปนั้นแลว ซูปผอม เพราะหาไมได ภิกษุ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
การนําเสียงเขาไป
ที่ชื่อวา การนําเสียงเขาไป ไดแกภิกษุนําเสียงซึ่งไมเปนที่ชอบใจ นากลัว นาหวาด
เสียวเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาไดยินเสียงนี้แลว จักตกใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขา
ไดยินเสียงนั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุนําเสียงซึ่งเปนที่ชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาไดยินเสียงนี้

แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดยินเสียงนั้นแลวซูบผอม
เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
การนํากลิ่นเขาไป
ที่ชื่อวา การนํากลิ่นเขาไป ไดแกภิกษุนํากลิ่นซึ่งไมเปนที่ชอบใจ นาเกลียด นาปฏิกูล
เขาไป ดวยตั้งใจวา เขาสูดกลิ่นนี้แลว จักตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ เมื่อเขาสูดกลิ่นนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบตั ิ
ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุนํากลิ่นซึ่งเปนที่ชูใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาสูดกลิ่นนี้แลวจะซูบผอมตาย เพราะ
หาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาสูบกลิ่นนั้นแลวซูบผอมเพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
การนํารสเขาไป
ที่ชื่อวา การนํารสเขาไป ไดแกภิกษุนํารสซึ่งไมเปนที่ชอบใจ นาเกลียด นาปฏิกูล
เขาไป ดวยตั้งใจวา เขาลิ้มรสนี้แลวจักตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
เมื่อเขาลิ้มรสนั้นแลวไดรับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย
เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุนํารสซึ่งเปนที่ชอบใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาลิ้มรสนี้แลวจะซูบผอม เพราะหา
ไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาลิ้มรสนั้นแลวซูบผอม เพราะหาไมไดอีกแลว ภิกษุตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
การนําโผฏฐัพพะเขาไป
ที่ชื่อวา การนําโผฏฐัพพะเขาไป ไดแกภิกษุนําโผฏฐัพพะ ซึ่งไมเปนที่พอใจ มีสัมผัส
ไมสบายและกระดางเขาไปดวยตั้งใจวา เขาถูกตองสิ่งนี้เขาแลวจักตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อ
เขาถูกตองสิ่งนั้นเขา ไดรับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุนําโผฏฐัพพะซึ่งเปนที่ชอบใจ มีสัมผัสสบาย และออนนุมเขาไปดวยตั้งใจวา เขา
ถูกสิ่งนี้แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาถูกตองสิ่งนั้นเขาแลว
ซูบผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนําธรรมารมณเขาไป
ที่ชื่อวา การนําธรรมารมณเขาไป ไดแกภิกษุแสดงเรื่องนรกแกคนผูควรเกิดในนรก
ดวยตั้งใจวา เขาฟงเรื่องนรกนีแ้ ลว จักตกใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเรื่องนรกนั้น
แลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุแสดงเรื่องสวรรคแกคนผูทําความดีดวยตั้งใจวา เขาฟงเรื่องสวรรคนี้แลว จักนอม
ใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเรื่องสวรรคนั้นแลวคิดวาเราจักนอมใจตาย แลวยังทุกข*เวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
กิริยาที่บอก
[๒๐๑] ที่ชื่อวา กิริยาที่บอก ไดแกภิกษุถูกเขาถาม แลวบอกวาจงตายอยา งนี้ ผูใด

ตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการบอก
นั้น เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตอง
อาบัติปาราชิก
การแนะนํา
ที่ชื่อวา การแนะนํา ไดแกภิกษุอันเขาไมไดถาม แตแนะนําวา จงตายอยางนี้ ผูใด
ตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการแนะนํานั้น
เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติ
ปาราชิก.
การนัดหมาย
[๒๐๒] ที่ชื่อวา การนัดหมาย ไดแกภิกษุทําการนัดหมายวา จงปลงชีวิตเขาเสียตาม
คํานัดหมายนั้น ในเวลาเชาหรือในเวลาเย็น ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
เพราะการนัดหมายนั้น ภิกษุผูรับคําสั่งปลงชีวิตเขาสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ปลงชีวิต
เขาไดกอนหรือหลังคํานัดหมายนั้น ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก
การทํานิมิต
ที่ชื่อวา การทํานิมิต ไดแกภิกษุทํานิมิตวา ผมจักขยิบตา ยักคิ้ว หรือผงกศีรษะ ทาน
จงปลงชีวิตเขาตามนิมิตนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่ง ปลงชีวิตเขาสําเร็จตามนิมิตนั้น
ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ปลงชีวิตเขากอนหรือหลังนิมติ นั้น ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ
ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
อนาปตติวาร
[๒๐๓] ภิกษุไมจงใจ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหตาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตอง
อาบัติ ดังนี้แล.
ปฐมภาณวาร
ในมนุสสวิคคหปาราชิก จบ
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๒๐๔] เรื่องพรรณนา ๑ เรือ่ ง เรื่องนั่ง ๑ เรื่อง
เรื่องสาก ๑ เรือ่ ง
เรื่องครก ๑ เรือ่ ง
เรื่องพระผูเฒา ๓ เรื่อง
เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง
เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง
เรื่องสรางที่อยู ๓ เรื่อง
เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง
เรื่องมีด ๓ เรื่อง
เรื่องไมกลอน ๓ เรื่อง
เรื่องรางราน ๓ เรื่อง
เรื่องใหลง ๓ เรื่อง
เรื่องตก ๒ เรื่อง
เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง
เรื่องนัตถุยา ๓ เรื่อง

เรื่องนวด ๓ เรือ่ ง
เรื่องใหอาบน้ํา ๓ เรื่อง
เรื่องใหทาน้ํามัน ๓ เรื่อง
เรื่องใหลุกขึ้น ๓ เรื่อง
เรื่องใหลมลง ๓ เรื่อง
เรื่องใหตายดวยขาว ๓ เรือ่ ง
เรื่องใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เรื่อง
เรื่องมีครรคกับชู ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงรวมสามี ๒ เรื่อง
เรื่องฆาสองมารดาบุตรตาย ๑ เรื่อง
เรื่องฆาสองมารดาบุตรไมตาย ๑ เรื่อง เรื่องใหรีด ๑ เรื่อง
เรื่องใหรอ น ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงหมัน ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงมีปกติคลอด ๑ เรื่อง
เรื่องจี้ ๑ เรื่อง
เรื่องทับ ๑ เรื่อง
เรื่องฆายักษ ๑ เรื่อง
เรื่องสงไปสูที่มีสัตวรายและยักษดุ ๙ เรื่อง เรื่องสําคัญแน ๔ เรื่อง
เรื่องประหาร ๓ เรื่อง
เรื่องพรรณนาสวรรค ๓ เรือ่ ง
เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง
เรื่องตัดตนไมที่เมืองอาฬวี ๓ เรือ่ ง
เรื่องเผาปา ๓ เรื่อง
เรื่องอยาใหลําบาก ๑ เรื่อง
เรื่องไมทําตามคําของทาน ๑ เรื่อง
เรื่องใหดื่มเปรียง ๑ เรื่อง
เรื่องใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ ๑ เรื่อง.
วินีตวัตถุ
เรื่องพรรณนา
[๒๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพรรณนาคุณแหงความ
ตายแกภิกษุนั้น ดวยความกรุณา ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแลว ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องนั่ง
[๒๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง นั่งทับเด็กชายที่
ที่เขาเอาผาเกาคลุมไวบนตั่งใหตายแลว มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แลว ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอไมพิจารณากอนแลวอยานั่งบนอาสนะ รูปใดนั่ง
ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องสาก
[๒๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยูท ี่โรงอาหารในละแวกบาน ได
หยิบสากอันหนึ่งในสากที่เขาพิงรวมกันไว สากอันที่สองไดลมฟาดลงที่ศีรษะเด็กชายคนหนึ่ง
เด็กชายนั้นตายแลว เธอไดมคี วามรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ

เรื่องครก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยูที่โรงอาหารในละแวกบาน ไดเหยียบขอน*ไมที่เขานํามาเพื่อทําครก เซไปทับเด็กคนหนึ่งตาย แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ
เรื่องพระผูเฒา ๓ เรื่อง
[๒๐๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขาบอก
ภัตตกาลแลว ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทาน
อยู แลวดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลงถึงมรณภาพ ภิกษุผูบุตรนั้นมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกร ภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขาบอกภัตตกาลแลว
ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผบู ิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆ กําลังคอยทานอยู ภิกษุ
ผูบุตรมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึงดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลงถึงมรณภาพ ภิกษุ
ผูบุตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผมู ี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขาบอกภัตตกาลแลว
ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผบู ิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทานอยู ภิกษุผูบุตร
มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึงดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลง แตไมถึงมรณภาพ
ภิกษุผูบุตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมีพระ
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาขา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเนือ้ ติดคอ ๓ เรื่อง
[๒๐๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
ไดใหประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับโลหิต ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่
ประหารมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?

ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนือ้ ติดคอ ภิกษุอกี รูปหนึ่ง
ประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพรอ มกับโลหิต ภิกษุ
นั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่ประหาร มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนือ้ ติดคอ ภิกษุอกี รูปหนึ่ง
ประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับโลหิต แตภิกษุ
นั้นไมถึงกับมรณภาพ ภิกษุรปู ที่ประหารมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง
[๒๑๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง ไดบิณฑบาตเจือ
ยาพิษมาแลวนําไปสูโรงฉัน ไดถวายบิณฑบาตนั้นแกภิกษุทั้งหลายใหฉันกอน ภิกษุเหลานัน้ ถึง
มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมทราบเกลา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมรู ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งประสงคจะทดลอง ไดใหยาพิษแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง
ฉัน ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะทดลอง พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสรางที่อยู ๓ เรื่อง
[๒๑๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารที่อยู
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางยกศิลาสงขึ้นไป ศิลาที่ภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น ไดตกทับกระหมอม
ภิกษุผูอยูขางลางถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดจงใจ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารที่อยู ภิกษุรูปหนึ่งอยู

ขางลาง ยกศิลาสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบน มีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบน
กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารที่อยู ภิกษุรูปหนึ่งอยู
ขางลาง ยกศิลาสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบนกระหมอม
ภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูข างลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่งอยู
ขางลางสงอิฐขึ้นไป อิฐที่ภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น ไดหลนทับกระหมอมภิกษุผอู ยูขางลางถึง
มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี
ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรปู หนึ่ง อยูขางลาง
สงอิฐขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะ
ใหตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอม ภิกษุผอู ยู
ขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพแลว
เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่ง
อยูขางลางสงอิฐขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอม
ภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูข างลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา

ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องมีด ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู หนึ่งอยู
ขางลางสงมีดขึ้นไป มีดที่ภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น ไดตกลงบนกระหมอมภิกษุผอู ยูขางลาง
ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู หนึ่งอยู
ขางลางสงมีดขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภิกษุ
ผูอยูขางลางถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู หนึ่งอยู
ขางลางสงมีดขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภิกษุ
ผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องไมกลอน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู หนึ่งอยู
ขางลางยกไมกลอนสงขึ้นไป ไมกลอนที่ภิกษุผูอยูขางบนจับไวไมมั่น ไดพลัดตกลงบนกระหมอม
ภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู หนึ่งอยู
ขางลางยกไมกลอนสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบน
กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ

ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู หนึ่งอยู
ขางลางยกไมกลอนสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบน
กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางนั้น ไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องรางราน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งได
กลาวกะภิกษุอกี รูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนผูกที่ตรงนี้ ภิกษุนั้นยืนผูกอยู ณ ที่นั้น ไดพลัด
ตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่ง
มีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนผูกที่ตรงนี้ ภิกษุ
นั้นยืนผูกอยู ณ ที่นั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่ง
มีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนผูกที่ตรงนี้ ภิกษุ
นั้นยืนผูกอยู ณ ที่นั้น ไดพลัดตกลง แตไมถึงมรณภาพ ภิกษุผูกลาวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องใหลง ๓ เรือ่ ง
[๒๑๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแลวจะลง ภิกษุอกี รูปหนึ่งได

กลาวกะภิกษุนั้นวา อาวุโส ทานจงลงทางนี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว
รูปที่กลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทานจงลงทางนี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น
ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว รูปที่กลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงหลังคาเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทานจงลงทางนี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น
ไดพลัดตกลงแลวแตไมถึงมรณภาพ รูปที่กลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องตก ๒ เรือ่ ง
[๒๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันบีบคั้น จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ
แลวโจนลงที่เขาขาด ทับชางสานคนหนึ่งตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม
ควรยังตนใหตก รูปใดใหตก ตองอาบัติทุกกฏ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ แลวพากันกลิ้งศิลาเลน ศิลา
นั้นตกทับคนเลี้ยงโคคนหนึ่งตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไมควรกลิ้งศิลาเลน รูปใด
กลิ้ง ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องนึง่ ตัว ๓ เรือ่ ง

[๒๑๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงใหภิกษุนั้นนึ่งตัว
ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย จึงให
ภิกษุนั้นนึ่งตัว ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย จึงให
ภิกษุนั้นนึ่งตัว แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องนัดถุยา ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแกพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องนวด ๓ เรือ่ ง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงนวดฟนภิกษุนนั้ ๆ ถึง
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงนวดฟนภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงนวดฟนภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหอาบน้ํา ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา ภิกษุนั้น
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย

จึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหทาน้ํามัน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงเอาน้ํามันทาภิกษุนั้นๆ ถึง
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงเอาน้ํามันทาภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหลุกขึ้น ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุนั้นลุกขึ้น ภิกษุนั้นถึง
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหภิกษุนั้นลุกขึ้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหภิกษุนั้นลุกขึ้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหลมลง ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายยังภิกษุนั้นใหลมลง ภิกษุนั้น
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหภิกษุนั้นลมลง ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหภิกษุนั้นลมลง แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหตายดวยขาว ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดใหขาวแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้น
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหขาวแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงใหขาวแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้นๆ ถึง
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะใหตาย
จึงไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องหญิงมีครรภกับชู
[๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหนึ่ง สามีเลิกรางไปนาน จึงมีครรภกบั ชายชู
นางไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุกุลปุ กะวา นิมนตเถิดเจาขา ขอทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตก ภิกษุนั้น

รับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น ทารกไดถึงแกความตาย
เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องหญิงรวมสามี ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติ
คลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักได
ครอบครองทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้น
รับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น ทารกไดถึงแกความตาย
แตมารดาไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหนึ่งมี
ปกติคลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกลุ ุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักได
ครอบครองทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับ
คําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาไดถึงแกความตาย
แตทารกไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
เรื่องฆาสองมารดาบุตรตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติคลอด
หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักไดครอบครอง
ทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละ
นองหญิง แลวไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาและบุตรไดตายทั้ง ๒ คน เธอมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องฆาสองมารดาบุตรไมตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติคลอด
หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักไดครอบครอง
ทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละ
นองหญิง แลวไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาและบุตรไมตายทั้ง ๒ คน เธอมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องใหรีด
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหนึง่ ไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวานิมนตเถิดเจาขา
ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตก ภิกษุนั้นบอกวา นองหญิง ถาเชนนั้นทานจงรีด นางจึงไดรดี ให

ครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องใหรอ น
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหนึง่ ไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวา นิมนตเถิด
เจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตก ภิกษุนนั้ บอกวา นองหญิง ถาเชนนั้นทานจงทําใหครรภรอ น
นางจึงทําใหครรภรอน ใหครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องหญิงหมัน
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหนึ่ง ไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวานิมนตเถิดเจาขา
ทานจงรูเภสัชที่ทําใหดิฉันคลอดบุตร ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชแกนางๆ
ถึงแกกรรม เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด*พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตอ งอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ
เรื่องหญิงมีปกติคลอด
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีปกติคลอดบุตรถี่คนหนึ่ง ไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวา
นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําไมใหดิฉันคลอดบุตร ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละ นองหญิง
แลวไดใหเภสัชแกนางๆ ไดถึงแกกรรม เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง*หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไม
ตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องจี้
[๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย ยังภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยูในจําพวกพระสัตตรสวัค*คีย ใหหัวเราะเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ภิกษุนั้นเหนื่อย หายใจออกไมทัน ไดถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย
เรื่องทับ
[๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย ชวยกันขึ้นทับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยูใน
จําพวกพระฉัพพัคคีย ดวยตั้งใจวาจักลงโทษใหถึงมรณภาพ แลวพวกเธอมีความรังเกียจวา พวก
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย.
เรื่องฆายักษ
[๒๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหมอผีรูปหนึ่ง ปลงชีวิตยักษแลวมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุเธอไม ตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสงไปสูที่มีสัตวรายและยักษดุ ๙ เรื่อง
[๒๑๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสูวิหารที่มียักษดุ พวก

ยักษไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู
วิหารที่มียักษดุ พวกยักษไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู
วิหารที่มียักษดุ แตพวกยักษไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสูท างกันดารที่มีสัตวรายๆ ได
ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูทาง
กันดารที่มีสัตวรายๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู
ทางกันดารที่มีสัตวราย แตสัตวรายไมปลงชีวติ ภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสูท างกันดารที่มีโจรๆ ไดปลง

ชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๘. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูทาง
กันดารที่มีโจรๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๙. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู
ทางกันดารที่มีโจร แตโจรไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
เรื่องสําคัญแน ๔ เรื่อง
[๒๒๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญวาภิกษุผูมีเวรแกตนแน จึงปลง
ชีวิตภิกษุนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุผูมีเวรแกตนแน แตปลงชีวิตภิกษุอื่น
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุอื่นแน แตปลงชีวิตภิกษุผูมีเวรแกตน
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุอื่นแน จึงปลงชีวิตภิกษุอนื่ แลวมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?

ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องประหาร ๓ เรื่อง
[๒๒๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่งใหประหารภิกษุ
นั้นๆ ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหตาย
จึงใหประหารภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึง่ มีความประสงคใหตาย จึง
ใหประหารภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องพรรณนาสวรรค ๓ เรื่อง
[๒๒๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพรรณนาเรื่องสวรรคแกคนผูทําความดี คน
นั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเรื่องสวรรค
แกคนผูทําความดี คนนั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเรื่องสวรรค
แกผูทําความดี คนนั้นดีใจ แตไมตาย เธอจึงมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ

เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งพรรณนาเรื่องนรกแกผคู วรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ*ตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเรื่องนรกแก
คนผูควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเรื่องนรกแกผู
ควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ แตไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องตัดตนไมที่เมืองอาฬวี ๓ เรือ่ ง
[๒๒๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํานวกรรม ภิกษุ
รูปหนึ่งจึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนตัดที่ตรงนี้ ตนไมไดลม ทับภิกษุผูยืนตัด
อยู ณ ที่นั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ*ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมี
ความประสงคจะใหตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนตัดที่ตรงนี้ ตนไมไดลมทับ
ภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ที่นั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมี

ความประสงคจะใหตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนตัดที่ตรงนี้ ตนไมไดลม*ทับภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ที่นั้น แตไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเผาปา ๓ เรือ่ ง
[๒๒๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียเผาปา คนทั้งหลายถูกไฟไหมตาย พวก
เธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจึงเผาปา คนทั้งหลาย
ถูกไฟไหมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจึงเผาปา คนทั้งหลาย
ถูกไฟลวก แตไมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร?
ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องอยาใหลําบาก
[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะนายเพชฌฆาตวา
อาวุโส ทานอยาใหนักโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวิตดวยการฟนทีเดียวตายเถิด เพชฌฆาต
รับคําวา ดีละ ขอรับ แลวปลงชีวิตดวยการฟนทีเดียวตาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องไมทําตามคําของทาน
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะนายเพชฌฆาตวา อาวุโส
ทานอยาใหนักโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวติ ดวยการฟนทีเดียวตายเถิด นายเพชฌฆาตนั้นพูดวา
ผมจักไมทําตามคําของทาน แลวปลงชีวิตนักโทษนั้น ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ

เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องใหดื่มเปรียง
[๒๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเทาดวน หมูญาติเลี้ยงดูไวในเรือนญาติ
ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดกะคนพวกนั้นวา ทานทั้งหลายอยากใหบุรุษผูนี้ตายหรือไม?
ญ. ขอรับ กระผมอยากใหตาย
ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาดื่มเปรียง
คนพวกนั้นจึงไดใหบุรุษนั้นดื่มเปรียง บุรุษนั้นไดตายแลว ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเทาดวน หมูญาติเลี้ยงดูไวในเรือนญาติ ภิกษุณี
รูปหนึ่งไดพูดกะคนพวกนั้นวา ทานทั้งหลายปรารถนาใหบุรุษผูนี้ตายหรือไม?
ญ. ปรารถนาเจาขา
ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาดื่มยาดองชื่อโลณะโสจิรกะ
คนพวกนั้นไดใหบุรุษนั้นดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ บุรุษนั้นไดตายแลว ภิกษุณีนั้นมีความ
รังเกียจ จึงไดแจงเรือ่ งนั้นแกภกิ ษุณีทั้งหลายๆ ไดแจงเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น ตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
ปาราชิกสิกขาบท ที่ ๓ จบ
จตุตถปาราชิกสิกขาบท
เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา
[๒๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซึ่งเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูใกล
ฝงแมน้ําวัคคุมุทา ก็แลสมัยนั้น วัชชีชนบท อัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มี
ขาวตายฝอย ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา
ก็ทําไมไดงาย จึงภิกษุเหลานัน้ คิดกันวา บัดนี้วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพ
ฝดเคือง มีขาวตายฝอย ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตร
แสวงหา ก็ทําไมไดงาย พวกเราจึงจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกันไมวิวาทกัน อยู
จําพรรษาเปนผาสุก และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ
ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้ า อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกันอํานวยกิจการ
อันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา
ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปน
ผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต
ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้ า ไมควร ทานทั้งหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน

อํานวยกิจการ อันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถ ทานทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกัน
นําขาวสาสนอันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาต
แกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยู
จําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต
ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้ า อยาเลย ทานทั้งหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน
อํานวยกิจการ อันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถ จะประโยชนอะไรดวยการชวยกันทําขาวสาสน
อันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถ ทานทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจักกลาวชมอุตตริมนุสสธรรม
ของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน รูปโนนได
ตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูปโนน
เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังนี้
เมื่อเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราก็จักเปนผู
พรอมเพรียงกันรวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุกและจักไมลําบากดวยบิณฑบาต
ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา อาวุโสทั้งหลาย การที่พวกเราพากันกลาวชมอุตตริ
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐที่สุด แลวพากันกลาวชมอุตตริ
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน
รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี
รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังนี้
ครั้นตอมา ประชาชนเหลานั้นพากันยินดีวา เปนลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดดี
แลวหนอ ที่มีภกิ ษุทั้งหลายผูมีคุณพิเศษเห็นปานนี้ อยูจําพรรษาเพราะกอนแตนี้ ภิกษุทั้งหลายที่อยู
จําพรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ไมมีเลย โภชนะ
ชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา
คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเคี้ยวชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น
พวกเขาไมเคี้ยวดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย
ญาติสาโลหิต ของลิ้มชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมลิ้มดวยตน ไมให
มารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต น้ําดื่มชนิดที่
พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช
กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต จึงภิกษุเหลานั้น เปนผูมีน้ํานวล มีอินทรียผองใส
มีสีหนาสดชื่น มีผิวพรรณผุดผอง ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมพี ระภาค
นั่นเปนประเพณี ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลวเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวร
หลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาลี เที่ยวจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน
กูฏาคารศาลา แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ภิกษุตางทิศมาเฝา
[๒๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศทั้งหลายเปนผูผอมซูบซีด มี
ผิวพรรณหมอง เหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น สวนภิกษุพวกฝงแมนา้ํ วัคคุมุทา เปนผู

มีน้ํานวล มีอินทรียผองใส มีสหี นาสดชื่น มีผิวพรรณผุดผอง ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจา
ทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคตรัสถามภิกษุ พวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รางกายของพวกเธอยังพอ
ทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน
อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนไดพระพุทธเจาขา ยังพอเปนไปได พระพุทธเจาขา
อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกันไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก
และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา
พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่งที่
ที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวย
ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก
พระสาวกทั้งหลายอยางหนึง่
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวย
บิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร
ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนั้น ใหทรงทราบแลว
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คุณวิเศษของพวกเธอนั่น มีจริงหรือ
ภ. ไมมีจริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
[๒๒๙] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทําของ
พวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ
ทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุ
แหงทองเลา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ทองอันพวกเธอควานแลวดวยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกวา
อันพวกเธอกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถเพราะเหตุแหงทอง ไมดีเลย
ขอที่เราวาดีนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลผูควานทองดวยมีดเชือดโคอันคมนั้นพึงถึงความตาย
หรือความทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัย
เบื้องหนาแตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูกลาวชมอุตตริ
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนั้น เบื้องหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ซึ่งมีการกระทํานี้แลเปนเหตุ ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของ
พวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส

ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบางพวกผูเลื่อมใสแลว ครั้นแลว
ทรงกระทําธรรมมีกถารับสั่งกะภิกขุทั้งหลาย วาดังนี้:มหาโจร ๕ จําพวก
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก มหาโจร ๕ จําพวก
เปนไฉน
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ ยอมปรารถนาอยางนี้วา เมื่อไรหนอ
เราจักเปนผูอันบุรุษรอยหนึง่ หรือพันหนึง่ แวดลอมแลว ทองเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานี
เบียดเบียนเอง ใหผูอื่นเบียดเบียน ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่นเผาผลาญ
สมัยตอมา เขาเปนผูอันบุรุษรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดลอมแลวเที่ยวไปในคามนิคมและ
ราชธานี เบียดเบียนเอง ใหผูอนื่ เบียดเบียน ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่น
เผาผลาญฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ยอมปรารถนาอยางนี้วา เมื่อไรหนอ เราจึงจักเปนผูอันภิกษุรอ ยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว
เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถและบรรชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย เภสัชบริขาร สมัยตอมา เธอเปนผู
อันภิกษุรอ ยหนึ่ง หรือพันหนึง่ แวดลอมแลว เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ
และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงแลว ไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยู
ในโลก
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ เลาเรียน
ธรรมวินยั อันตถาคตประกาศแลว ยอมยกตนขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๒
มีปรากฏอยูในโลก
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมตามกําจัด
เพื่อนพรหมจารี ผูหมดจด ผูประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธิ์อยูดวยธรรมอันเปนขาศึกแก
พรหมจรรยอนั หามูลมิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมสงเคราะห
เกลี้ยกลอมคฤหัสถทั้งหลาย ดวยครุภัณฑ ครุบริขาร ของสงฆ คือ อาราม พื้นที่อาราม
วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หมอโลหะ อางโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ
มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน เถาวัลย ไมไผ หญามุงกะตาย หญาปลอง หญาสามัญ ดินเหนียว
เครื่องไม เครื่องดิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง
นี้จัดเปนยอดมหาโจร ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส ัตวพรอมทั้งสมณะ
พราหมณ เทวดา และมนุษย ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันกอนขาวของชาว
แวนแควน ดวยอาการแหงคนขโมย.
นิคมคาถา

ภิกษุใด ประกาศตนอันมีอยูโดยการอื่น ดวยอาการอยางอื่น โภชนะนั้น
อันภิกษุนั้น ฉันแลว ดวยอาการแหงคนขโมย ดุจพรานนกลวงจับนก ฉะนั้น
ภิกษุผูเลวทรามเปนอันมาก มีผากาสาวะพันคอ มีธรรมทราม ไมสํารวมแลว
ภิกษุผูเลวทรามเหลานั้น ยอมเขาถึงซึ่งนรก เพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทราม ภิกษุ
ผูทุศีล ผูไมสํารวมแลวบริโภคกอนเหล็กแดงดังเปลวไฟ ประเสริฐกวา การฉันกอนขาว
ของชาวรัฐ จะประเสริฐอะไร.
ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ
[๒๓๑] ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกฝงแมนา้ํ วัคคุมุทา โดยอเนกปริยาย
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ
เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู
ความเห็น อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามาในตนวา ขาพเจารูอยางนี้
ขาพเจาเห็นอยางนี้ ครั้นสมัยอืน่ แตนั้น อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอา
ตามก็ตาม เปนอันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนีว้ า แนะทาน
ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น ไดพูดพลอยๆ
เปนเท็จเปลาๆ แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได
สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
เรื่องภิกษุพวกฝง แมน้ําวัคคุมุทา จบ
เรื่องภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ
[๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น
สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญ
มรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามที่สําคัญวาไดบรรลุ ครั้น

ตอมา จิตของพวกเธอนอมไปเพื่อความกําหนัดก็มี นอมไปเพื่อความขัดเคืองก็มี นอมไปเพื่อ
ความหลงก็มี จึงมีความรังเกียจวา สิกขาบทอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลว แตพวกเรา
สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผล
ที่ตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง จึงอวดอาง
มรรคผลตามที่สําคัญวาไดบรรลุ พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ แลวแจงเรือ่ งนัน้ แก
ทานพระอานนทๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูเหมือนกัน
อานนท ขอที่ภิกษุทั้งหลายสําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิได
ถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดทําใหแจงวาได
ทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามที่สําคัญวาไดบรรลุ แตขอนั้นนั่นแล เปนอัพโพหาริก
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้
ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู
ความเห็น อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามาในตนวา ขาพเจารูอยางนี้
ขาพเจาเห็นอยางนี้ ครั้นสมัยอืน่ แตนั้น อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือ
เอาตามก็ตาม เปนอันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนีว้ า
แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น ได
พูดพลอยๆ เปนเท็จเปลาๆ เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ แมภกิ ษุนี้ ก็เปนปาราชิก
หาสังวาสมิได.
เรื่องภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๓๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา
อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถ
วา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ
บรรดาผูที่ชื่อวาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมทบแลวดวยญัตติ-

*จตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้
บทวา ไมรูเฉพาะ คือ ไมรู ไมเห็น กุศลธรรมในตน ซึ่งไมมี ไมเปนจริง
ไมปรากฏ วาขาพเจามีกุศลธรรม
บทวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ
มรรคภาวนา การทําใหแจงซึ่งผล การละกิเลส ความเปดจิต ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา
บทวา นอมเขามาในตน ไดแกนอมกุศลธรรมเหลานั้นเขามาในตน หรือนอมตน
เขาไปในกุศลธรรมเหลานั้น
บทวา ความรู ไดแก วิชชา ๓
บทวา ความเห็น โดยอธิบายวา อันใดเปนความรู อันนั้นเปนความเห็น อันใด
เปนความเห็น อันนั้นเปนความรู
บทวา กลาวอวด คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต
คําวา ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้ ความวา ขาพเจารูธรรมเหลานี้
ขาพเจาเห็นธรรมเหลานี้ อนึ่ง ขาพเจามีธรรมเหลานี้ และขาพเจาเห็นชัดในธรรมเหลานี้.
[๒๓๔] บทวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น คือ เมื่อขณะคราวครูหนึ่งที่ภิกษุกลาวอวดนั้น
ผานไปแลว
บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเชื่อในสิ่งที่ภิกษุปฏิญาณแลว โดยถามวา
ทานบรรลุอะไร ไดบรรลุดว ยวิธีไร เมื่อไร ที่ไหน ทานละกิเลสเหลาไหนได ทานไดธรรม
หมวดไหน
บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง
บทวา ตองอาบัติแลว ความวา ภิกษุมีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงํา
แลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ยอมเปนผูตองอาบัติปาราชิก
บทวา มุงความหมดจด คือ ประสงคจะเปนคฤหัสถ หรือประสงคจะเปนอุบาสก
หรือประสงคจะเปนอารามิก หรือประสงคจะเปนสามเณร
คําวา แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ได
กลาววาเห็น ความวา ขาพเจาไมรูธรรมเหลานั้น ขาพเจาไมเห็นธรรมเหลานั้น อนึ่ง ขาพเจา
ไมมีธรรมเหลานั้น และขาพเจาไมเห็นชัดในธรรมเหลานั้น
คําวา ขาพเจาพูดพลอยๆ เปนเท็จเปลาๆ ความวา ขาพเจาพูดพลอยๆ พูดเท็จ
พูดไมจริง พูดสิ่งที่ไมมี ขาพเจาไมรูไดพูดแลว
บทวา เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ คือ ยกเสียแตเขาใจวาตนไดบรรลุ.
[๒๓๕] บทวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบถึงภิกษุรูปกอนๆ
บทวา เปนปาราชิก ความวา ตนตาลมียอดดวนแลว ไมอาจจะงอกอีก ชือ่ แมฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ มีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงําแลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม
อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา เปนปาราชิก

บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาสไดแก กรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศ
ที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อวา สังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุ
นั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
[๒๓๖] ที่ชื่อวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ๑. ฌาน ๒. วิโมกข ๓. สมาธิ
๔. สมาบัติ ๕. ญาณทัสสนะ ๖. มัคคภาวนา ๗. การทําใหแจงซึ่งผล ๘. การละ
กิเลส ๙. ความเปดจิต ๑๐. ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา
ที่ชื่อวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
ที่ชื่อวา วิโมกข ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข
ที่ชื่อวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิตสมาธิ
ที่ชื่อวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ
ที่ชื่อวา ญาณ ไดแก วิชชา ๓
ที่ชื่อวา มัคคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘
ที่ชื่อวา การทําใหแจงซึ่งผล ไดแกการทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล การทําใหแจงซึ่ง
สกทาคามิผล การทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล การทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล
ที่ชื่อวา การละกิเลส ไดแกการละราคะ การละโทสะ การละโมหะ
ที่ชื่อวา ความเปดจิต ไดแกความเปดจิตจากราคะ ความเปดจิตจากโทสะ ความเปด
จิตจากโมหะ
ที่ชื่อวา ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา ไดแกความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา
ดวยปฐมฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยทุติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา
ดวยตติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยจตุตถฌาน.
สุทธิกะฌาน
ปฐมฌาน
[๒๓๗] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลวดวยอาการ ๓ อยางคือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบื้องตน

เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ
ปาราชิกฯ
[๒๓๘] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยูดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๔ อยางคือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรู
วา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๓๙] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาว
เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลวดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑

เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๔๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ
ปาราชิก
[๒๔๑] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาว
เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยางคือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ

ปาราชิก.
[๒๔๒] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาว
เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๔ อยางคือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตน เธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก
[ปฐมฌานนี้นักปราชญใหพิสดารแลว ฉันใด แมฌานทั้งมวลก็พึงใหพสิ ดาร ฉันนั้น ๑-]
ทุติยฌาน
[๒๔๓] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว าจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ

๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
@๑. คํานี้พึงเห็นวา คัมภีรของชาวยุโรป รจนาไวในวาระสุดทายของฌานนอกนี้ สวนคัมภีรของชาว
เรา
@คัมภีรของพมา และมอญ รจนาไวตรงนฯ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรวู า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ตติยฌาน
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาตติยฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ*ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ ... อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...

๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
จตุตถฌาน
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาจตุตถฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ
ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว าจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะวิโมกข
สุญญตวิโมกข
[๒๔๔] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตวิโมกขไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อนิมิตตวิโมกข
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตวิโมกขไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง

... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมติ ตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อัปปณิหิตวิโมกข
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตวิโมกขไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง

กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะสมาธิ
สุญญตสมาธิ
[๒๔๕] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อนิมิตตสมาธิ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง

... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตสมาธิไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมติ ตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อัปปณิหิตสมาธิ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตสมาธิไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า

กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะสมาบัติ
สุญญตสมาบัติ
[๒๔๖] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาบัติไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว

ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อนิมิตตสมาบัติ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตสมาบัติไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมติ ตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อัปปณิหิตสมาบัติ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู
วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา

กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะ ญาณทัสสนะ
วิชชา ๓
[๒๔๗] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาวิชชา ๓ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดวิชชา ๓ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา

กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญวิชชา ๓ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
สุทธิกะ มรรคภาวนา
สติปฏฐาน
[๒๔๘] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง

กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
สัมมัปปธาน ๔
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสัมมัปปธาน ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อิทธิบาท ๔
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู
วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู

วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอิทธิบาท ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวถูกใจ
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อินทรีย ๕
[๒๔๙] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอินทรีย ๕ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง

ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
พละ ๕
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู า
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาพละ ๕ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

โพชฌงค ๗
[๒๕๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง*ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อริยมรรคมีองค ๘
[๒๕๑] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู
วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
สุทธิกะ อริยผล
โสดาปตติผล
[๒๕๒] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาโสดาปตติผลไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โสดาปตติผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
สกทาคามิผล
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สกทาคามิผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อนาคามิผล

ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนาคามิผลไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนาคามิผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
อรหัตตผล
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอรหัตตผลไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...

๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อรหัตตผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
สุทธิกะ การละกิเลส
สละราคะ
[๒๕๓] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาคายแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาพนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาละแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสลัดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...

๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาเพิกแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
สละโทสะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว ... คายแลว ... พนแลว ... ละแลว ... สลัด*แลว ... เพิกแลว ... ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก
สละโมหะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว ... คายแลว ... พนแลว ... ละแลว ... สลัด*แลว ... เพิกแลว ... ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตอง
อาบัติปาราชิก.
สุทธิกะ ความเปดจิต
เปดจากราคะ
[๒๕๔] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
เปดจากโทสะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

เปดจากโมหะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะ จบ.
ขัณฑจักร
ปฐมฌาน-ทุติยฌาน
[๒๕๕] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน
ผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-ตติยฌาน
๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู*ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-จตุตถฌาน
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สุญญตวิโมกข
[๒๕๖] ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อนิมิตตวิโมกข
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...

๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อัปปณิหิตวิโมกข
๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ
[๒๕๗] ๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน
ผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง
...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อนิมติ ตสมาธิ
๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาธิ
๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สุญญตสมาบัติ
[๒๕๘] ๑๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ
ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาบัติ
๑๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาบัติ
๑๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-วิชชา ๓
[๒๕๙] ๑๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและวิชชา ๓ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สติปฏฐาน ๔
[๒๖๐] ๑๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-สัมมัปปธาน ๔
๑๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔
๑๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว

ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-อินทรีย ๕
[๒๖๑] ๑๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู
ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-พละ ๕
๑๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-โพชฌงค ๗
[๒๖๒] ๑๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน
ผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-อริยมรรคมีองค ๘
[๒๖๓] ๒๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง
...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-โสดาปตติผล
[๒๖๔] ๒๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-สกทาคามิผล

๒๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู
ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อนาคามิผล
๒๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู
ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-อรหัตตผล
๒๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สละราคะ
[๒๖๕] ๒๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู
ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและราคะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัด
แลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-สละโทสะ
๒๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและโทสะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ
ปาราชิก
ปฐมฌาน-สละโมหะ
๒๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและโมหะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว

เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ
ปาราชิก
ปฐมฌาน-เปดจากราคะ
[๒๖๖] ๒๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-เปดจากโทสะ
๒๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ปฐมฌาน-เปดจากโมหะ
๓๐. ภิกษุรอู ยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง
... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ขัณฑจักร จบ.
พัทธจักร
[๒๖๗] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน
ผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่งทุติยฌานและตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก
๒ ... ทุติยฌานและจตุตถฌาน ...
ตองอาบัติปาราชิก
๓ ... ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ...
ตองอาบัติปาราชิก
๔ ... ทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข ...
ตองอาบัติปาราชิก
๕ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ...
ตองอาบัติปาราชิก
๖ ... ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ...
ตองอาบัติปาราชิก

๗ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๘ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๙ ... ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๐ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๑ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๒ ... ทุติยฌานและวิชชา ๓ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๓ ... ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๔ ... ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๕ ... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๖ ... ทุติยฌานและอินทรีย ๕ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๗ ... ทุติยฌานและพละ ๕ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๘ ... ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๙ ... ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๐ ... ทุติยฌานและโสดาปตติผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๑ ... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๒ ... ทุติยฌานและอนาคามิผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๓ ... ทุติยฌานและอรหัตผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๔ ... ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๕ ... ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๖ ... ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๗ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๘ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๙ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติปาราชิก
๓๐ ... ทุติยฌานและปฐมฌาน ...
ตองอาบัติปาราชิก
พัทธจักร จบ.
พัทธจักรเอกมูลกนัย ทานตั้งอุตตริมนุสสธรรมขอหนึง่ ๆ เปนมูลแลว เวียนไปโดยวิธีนี้
ทานยอไว.
พัทธจักร เอกมูลกนัย
[๒๖๘] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ

๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งทุติยฌาน ...
ตองอาบัติปาราชิก
๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งตติยฌาน ...
ตองอาบัติปาราชิก
๔ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌาน ...
ตองอาบัติปาราชิก
๕ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญต*วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก
๖ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตต*วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก
๗ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิต*วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก
๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญตสมาธิ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๙ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตตสมาธิ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๐ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิต*สมาธิ ... ตองอาบัติปาราชิก
๑๑ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญต*สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก
๑๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตต*สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก
๑๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิต*สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก
๑๔ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งวิชชา ๓ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๕ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสติปฏฐาน ๔ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๖ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสัม*มัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาราชิก
๑๗ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอิทธิบาท ๔ ...
ตองอาบัติปาราชิก

๑๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอินทรีย ๕ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๑๙ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งพละ ๕ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๐ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโพชฌงค ๗ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๑ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอริยมรรค
มีองค ๘ ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโสดา*ปตติผล ... ตองอาบัติปาราชิก
๒๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสกทาคามิผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๔ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนาคามิผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๕ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอรหัตตผล ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๖ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๗ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ...
ตองอาบัติปาราชิก
๒๙ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...
ตองอาบัติปาราชิก
๓๐ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...
ตองอาบัติปาราชิก.
พัทธจักร เอนกมูลกนัย
มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล ที่ทานยอไว จบ.
[๒๖๙] พัทธจักร ทุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูลก็ดี ติมูลกนัย
มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี จตุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๔ ขอเปนมูลก็ดี
ปญจมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี ฉมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ขอเปน
มูลก็ดี สัตตมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี อัฏฐมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม
๘ ขอเปนมูลก็ดี นวมูลนัย มีอตุ ตริมนุสสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี ทสมูลกนัย มีอุตตริ*มนุสสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร เอกมูลกนัย ดังที่ใหพิสดาร

แลวนั้นเถิด.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย มีอตุ ตริมนุสสธรรมทุกขอเปนมูล ดังตอไปนี้:พัทธจักร สัพพมูลกนัย
[๒๗๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข
อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ
สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว
โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว จิตของ
ขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ.
สุทธิกวารกถา จบ.
ขัณฑจักร แหงนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ
[๒๗๑] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดังนี้ แตกลาว
เท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลวดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ

ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ

ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ขัณฑจักร แหงนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ จบ.
พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล
[๒๗๒] ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดังนี้ แตกลาวเท็จวา
ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู า
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย

๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย

๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล จบ.
มูลแหงพัทธจักรที่ทานยอไว
[๒๗๓] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ แตกลาว
เท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง
... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย

๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย

๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ ที่ทานยอไว จบ.
ขัณฑจักรทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล
[๒๗๔] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานและทุติยฌานแลว ดังนี้
แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว ...

เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชชา ๓ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ แลว ...
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ... เมื่อ

คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ... เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และราคะ ขาพเจาสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโทสะ ขาพเจาสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโมหะ ขาพเจาสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก
ราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก
โทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก
โมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ขัณฑจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ.
พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล
[๒๗๕] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว
ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง

อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง

อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ.
พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
ที่ทานยอไว
[๒๗๖] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของ
ขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา*กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย

๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย

๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
พัทธจักร ทุมูลกนัย มีอตุ ตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล
แหงวัตถุนิสสารกะ ที่ทานยอไว จบ.
[๒๗๗] พัทธจักรแหงวัตถุนิสสารกะ มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริ
มนุสสธรรม ๔ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ขอ
เปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๘ ขอเปนมูลก็ดี
มีอุตตริมนุสสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงทํา
ใหเหมือนพัทธจักร แมมีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งๆ เปนมูล แหงนิกเขปบททั้งหลายที่กลาว
ไวแลวฉะนั้น พึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึง่ เปนมูล ที่ทานให
พิสดารแลวนัน้ เถิด.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย
มีอุตตริมนุสสธรรมทุกขอเปนมูล ดังนี้:[๒๗๘] ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหตวิ
ิ โมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ
อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล

สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผลแลว ราคะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว จิตของขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของ
ขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ
จริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ.
จักรเปยยาลแหงวัตถุนิสสารกะ จบ.
วัตตุกามวารกถา จบ.
---------ปจจยปฏิสังยุตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด
ปจจัตตวจนวาร ๕ หมวด
[๒๗๙] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข
... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ
... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘
... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...

๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ...
จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ...
ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๒๘๐] ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่ คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข
... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ
... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ...
โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว

ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ... จิต
ของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ...
ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติทุกกฏ
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมี
องค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ

ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่
เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่ คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ...

อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวย
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน

... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ...
อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ
... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ...
โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ราคะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน จิตของ
ภิกษุนั้นเปดจากราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวย
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร
... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ปจจัตตวจนวาร จบ.
---------กรณวจนวาร ๕ หมวด
๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...

๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข
... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ
... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘
... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ

๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ...
อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิตของภิกษุนนั้ เปดจากราคะ
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว

ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ...
อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว จิตของภิกษุนั้นเปด
จากราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่ คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว เขาอยู

เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขา
ไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ...
อริยมรรคมี
องค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละ
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละ
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละ
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขา
ไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิตของภิกษุนั้นเปด
จากราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง

กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่ คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติย*ฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓
อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่ คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใด
บริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ...
จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตต*สมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓
... สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗
... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ...
โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ...
โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาว
เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ

ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร
... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวย
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาว
เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปโยควจนวาร ๕ หมวด
๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอนื่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ...
อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...

๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว จิตของภิกษุนนั้ เปดจาก
ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่
เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญต*วิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ
...
สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน
๔
... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ...
สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗
อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู า
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ

ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจาก
ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว

เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ*หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดา
ปตติผล
สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตถผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ราคะภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอย
แลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว จิตของภิกษุนั้นเปด
จากราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ
๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ

ทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ*หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดา
ปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ถูกใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่ คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ราคะภิกษุนั้นสละ
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษุนั้นสละแลว
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รวู า กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่ เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจาก
ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌาน
ในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุ
ไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาว
เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น

๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ...
... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ...
อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ...
วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค
๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผลดวยอาการ
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว
ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษุนั้น
สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว
จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวย
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาวเท็จ ๒
กําลังกลาว ก็รวู ากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูว า จักกลาว
เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมือ่ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
เปยยาล ๑๕ หมวด จบ.

ปจจัยปฏิสังยุตวารกถา จบ.
อนาปตติวาร
[๒๘๑] ภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ ๑ ภิกษุไมประสงคจะกลาวอวด ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
มีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๒๘๒] เรื่องสําคัญวาไดบรรลุมรรคผล ............................. ๑ เรื่อง
เรื่องอยูปา ................. ๑ เรื่อง เรื่องเที่ยวบิณฑบาต .............. ๑ เรื่อง
เรื่องอุปชฌายะ .............. ๒ เรื่อง เรือ่ งอิริยาบถ .................. ๔ เรื่อง
เรื่องละสัญโญชน ............. ๑ เรื่อง เรือ่ งธรรมในที่ลับ ............... ๑ เรื่อง
เรื่องวิหาร ................. ๑ เรื่อง เรื่องบํารุง .................... ๑ เรื่อง
เรื่องทําไมยาก .............. ๑ เรื่อง เรื่องความเพียร ................ ๑ เรื่อง
เรื่องไมกลัวความตาย ......... ๑ เรื่อง เรอื่ งความเสียหาย .............. ๑ เรื่อง
เรื่องความประกอบชอบ ........ ๑ เรื่อง เรื่องปรารภความเพียร ........... ๑ เรื่อง
เรื่องประกอบความเพียร ....... ๑ เรื่อง เรื่องอดกลั้นเวทนา .............. ๒ เรื่อง
เรื่องพราหมณ ............... ๕ เรื่อง เรื่องพยากรณมรรคผล ............ ๓ เรื่อง
เรื่องครองเรือน ............. ๑ เรื่อง เรื่องหามกาม .................. ๑ เรื่อง
เรื่องยินดี .................. ๑ เรื่อง เรื่องหลีกไป ................... ๑ เรื่อง
อัฏฐิสังขลิกเปรต เคยเปนนายโคฆาต ............................. ๑ เรื่อง
มังสเปสิเปรต เคยเปนนายโคฆาต ............................. ๑ เรื่อง
มังสปณฑเปรต เคยเปนพรานนก ............................... ๑ เรื่อง
นิจฉวิเปรต เคยเปนคนฆาแกะ .............................. ๑ เรื่อง
อสิโลมเปรต เคยเปนคนฆาสุกร .............................. ๑ เรื่อง
สัตติโลมเปรต เคยเปนพรานเนื้อ .............................. ๑ เรือง
่
อุสุโลมเปรต เคยเปนนายเพชฌฆาต ........................... ๑ เรื่อง
สูจิโลมเปรต เคยเปนนายสารถี .............................. ๑ เรื่อง
สูจกเปรต เคยเปนคนสอเสียด ............................. ๑ เรื่อง
กุมภัณฑเปรต เคยเปนผูพิพากษาโกงชาวบาน ..................... ๑ เรื่อง
คูถนิมุคคเปรต เคยเปนชูกับภรรยาเขา .......................... ๑ เรื่อง
คูถขาทิเปรต เคยเปนพราหมณชั่วชา ........................... ๑ เรื่อง
นิจฉวิตถีเปรต เคยเปนหญิงนอกใจผัว ........................... ๑ เรื่อง
มังคุลิตถีเปรต เคยเปนหญิงแมมด .............................. ๑ เรื่อง
โอกิลินีเปรต เคยเปนหญิงขี้หึงเอาไฟครอกหญิงรวมสามี ............. ๑ เรื่อง
อสีสกพันธเปรต เคยเปนนายโจรเพชฌฆาต ........................ ๑ เรื่อง

เรื่องภิกษุเปรต .............. ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุณีเปรต ................ ๑ เรื่อง
เรื่องสิกขมานาเปรต .......... ๑ เรื่อง เรือ่ งสามเณรเปรต .............. ๑ เรื่อง
เรื่องสามเณรีเปรต ........... ๑ เรื่อง ซึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปเธอเหลานั้นบวชแลว
ไดทํากรรมลามกไว เรื่องแมน้ําตโปทา ๑ เรื่อง เรื่องรบ ณ กรุงราชคฤห ๑ เรื่อง เรื่องชางลงน้ํา
๑ เรื่อง เรื่องพระโสภิตะอรหันต ระลึกชาติได ๕๐๐ กัลป ๑ เรื่อง.
เรื่องสําคัญวาไดบรรลุ
[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอวดอางคุณวิเศษดวยสําคัญวาไดบรรลุแลวมี
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ไมตองอาบัติเพราะสําคัญ
วาไดบรรลุ.
เรื่องอยูปา
[๒๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูป าดวยตั้งใจวาคนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน
ยกยองภิกษุนนั้ แลว เธอมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงอยูปาดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุใด
อยูดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องเที่ยวบิณฑบาต
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตดวยตั้งใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้
คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงเที่ยวบิณฑบาตดวยตั้งใจเชนนั้น
ภิกษุใดเที่ยวบิณฑบาตดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องอุปชฌายะ ๒ เรื่อง
[๒๘๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส
พวกภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปนพระอรหันต แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส พวกภิกษุอัน
เตวาสิกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง

[๒๘๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินจงกรมอยูดว ยตั้งใจวา คนจักยกยอง
เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนนั้ แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงเดิน
จงกรมดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุใดเดินจงกรมดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งยืนอยูดว ยตั้งใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน
ยกยองภิกษุนนั้ แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุเธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงยืนดวยตั้งใจเชนนั้น
ภิกษุใดยืนดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยูดว ยตั้งใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน
ยกยองภิกษุนนั้ แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อนั ภิกษุไมพึงนั่งดวยตั้งใจเชนนั้น
ภิกษุใดนั่งดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนอนอยูด วยตั้งใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน
ยกยองภิกษุนนั้ แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวาดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงนอนดวยตั้งใจเชนนั้น
ภิกษุใดนอนดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องละสัญโญชน
[๒๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง
แมภิกษุนั้นก็กลาวอวดอยางนีว้ า อาวุโส แมผมก็ละสัญโญชนได แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องธรรมในที่ลับ
[๒๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูใ นที่ลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม ภิกษุ
ผูรูจิตของบุคคลอื่น ตักเตือนเธอวา อาวุโส คุณอยาไดพูดเชนนั้น เพราะธรรมเชนนั้น
ไมมีแกคุณ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุอีกรูปหนึ่งอยูในที่ลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม เทพดาตักเตือน
เธอวา ขาแตพระคุณเจา พระคุณเจาอยาไดพูดเชนนั้น เพราะธรรมนั้นไมมแี กพระคุณเจา ภิกษุ
นั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องวิหาร
[๒๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดกะอุบาสกคนหนึ่งวา ดูกรอุบาสก ภิกษุผูอยู
ในวิหารของทานนั้น เปนพระอรหันต และภิกษุนั้นก็อยูในวิหารของอุบาสกนั้น เธอมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องบํารุง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดกะอุบาสกผูหนึ่งวา ดูกรอุบาสก ภิกษุที่ทานบํารุง
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารนั้น เปนพระอรหันต และอุบาสกนั้นก็
บํารุงภิกษุนั้นอยูดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องทําไมยาก
[๒๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา
อุตตริมนุสสธรรมของคุณมีหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การทําพระอรหัตตผลใหแจงไมใชของทําไดยาก
แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนัน้
สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องความเพียร
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตริ*มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันทานผูปรารภความเพียรแลว พึงยังธรรมให
สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควร
พูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องไมกลัวความตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพูดกะภิกษุนั้นวา ดูกรอาวุโส
ทานอยาไดกลัวเลย
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมไมกลัวตอความตาย แลวมีความรังเกียจวา
เฉพาะทานเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวก
ของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องความเสียหาย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพูดกับภิกษุนั้นวา ดูกรอาวุโส
ทานอยาไดกลัวเลย
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สําหรับทานผูมีความกินแหนงแคลงใจตองกลัวแน
แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนัน้ สวน
เราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องประกอบชอบ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตริ*มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันทานผูประกอบโดยชอบ พึงยังธรรมให
สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควร
พูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องปรารภความเพียร
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตริ*มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานผูมีความเพียรอันปรารภแลว พึงยังธรรมให
สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควร
พูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องประกอบความเพียร
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตริ*มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานที่มีความเพียรอันประกอบแลว พึงยังธรรม
ใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมพี ระภาคเทานั้น จึง
ควรพูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ

จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา ดูกร
อาวุโส คุณยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประทังชีวิตไปไดหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันคนพอดีพอรายไมสามารถจะอดกลั้นได แลว
มีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ
หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา ดูกร
อาวุโส ทานยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประทังชีวิตไปไดหรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันปุถุชนไมสามารถจะอดกลั้นได แลวมีความ
รังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมพี ระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ
หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องพราหมณ ๕ เรื่อง
[๒๙๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา
นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงมาเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปน
พระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติ
อยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไมตองอาบัติ เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา นิมนตพระ
อรหันตทั้งหลาย จงนั่งเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม
ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา นิมนต
พระอรหันตทั้งหลาย จงบริโภคเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระ
อรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ

แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา นิมนต
พระอรหันตทั้งหลาย จงฉันใหอิ่มเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาได
เปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติ
อยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไมเปนอาบัติ เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา นิมนต
พระอรหันตทั้งหลาย จงกลับไปเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระ
อรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส.
เรื่องพยากรณมรรคผล ๓ เรื่อง
[๒๙๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภกิ ษุอีกรูป
หนึ่ง แมภิกษุรปู นั้นก็ไดกลาวอยางนี้วา อาวุโส แมผมก็ละอาสวะได แลวมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง แมภิกษุ
รูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้ า อาวุโส ธรรมเหลานั้นยอมมีแมแกผม แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง แมภิกษุ
รูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้ า อาวุโส แมผมก็ปรากฏในธรรมเหลานี้ แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องครองเรือน
[๒๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา นิมนตทานมาอยูครอง
เรือนเถิด ขอรับ
ภิกษุรูปนั้นตอบวา ทานทั้งหลาย คนอยางฉันไมควรแทที่จะอยูครองเรือน แลวมีความ
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องหามกาม
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา นิมนตทานมาบริโภคกามเถิด
ขอรับ
ภิกษุรูปนั้นตอบวา ทานทั้งหลาย กามทั้งหลาย เราหามแลว แลวมีความรังเกียจ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?

ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องยินดี
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา ทานยังยินดียิ่งอยูหรือ?
ภิกษุรูปนั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย เรายังยินดียิ่งอยู ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง แลว
มีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ
หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องหลีกไป
[๒๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก จําพรรษาอยูใ นอาวาสแหงหนึ่งตั้ง
กติกากันไววา ภิกษุใดหลีกไปจากอาวาสนี้กอน พวกเราจักแกไขภิกษุนั้นวาเปนพระอรหันต
ภิกษุรูปหนึ่งหลีกไปจากอาวาสนั้นกอน ดวยตั้งใจวา ภิกษุทั้งหลายจงเขาใจเราวาเปนพระอรหันต
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต
[๒๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระ
มหาโมคคัลลานะอยู ณ คิชฌกูฏบรรพต ครั้นเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสก
แลว ถือบาตรจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระลักขณะ
วา อาวุโส ลักขณะมาเถิด เราจะเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤหดวยกัน ทานพระลักขณะรับคํา
ทานมหาโมคคัลลานะวา ได อาวุโส
ขณะที่ทานพระมหาโมคคัลลานะ กําลังลงจากคิชฌกูฏบรรพตนั้น ไดแยมใหปรากฏ ณ
ประเทศแหงหนึ่ง จึงทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา อาวุโส มหาโมคคัลลานะ
อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ เปนปจจัยใหแยม?
ม. อาวุโส ลักขณะ ยังไมสมควรที่จะพยากรณปญหานี้ ทานจงถามปญหานี้กะผม
ในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด
ครั้นทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห กลับ
จากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัตรแลว จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระลักขณะไดกลาวคํานี้กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทาน
พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อกําลังลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดทําการแยมให
ปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง อาวุโส โมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ เปน
ปจจัยใหแยม

ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรตมีแตรางกระดูก ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนก
ตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแยงตามชองซี่โครง สะบัดซึ่งเปรต
นั้นอยูไปมา เปรตนั้นรองครวญคราง อาวุโส ผมนั้นไดคิดเชนนี้วา นาอัศจรรยจริงหนอ นา
ประหลาดจริงหนอ ที่สัตวแมเห็นปานนี้ ยักษแมเห็นปานนี้ เปรตแมเห็นปานนี้ การไดอัตภาพ
แมเห็นปานนี้ก็มีอยู
ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตต*ริมนุสสธรรม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย
ยอมเปนผูมีจักษุอยู ยอมเปนผูม ีญาณอยู เพราะสาวกไดรูไดเห็น หรือไดทําสัตวเชนนี้ใหเปน
พยานแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกาลกอนเราก็ไดเห็นสัตวนั้น แตเราไมไดพยากรณ ถาเรา
พยากรณสัตวนั้น และคนอื่นไมเชื่อเรา ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล
เพื่อทุกข แกเขาเหลานั้นสิ้นกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนั้นเคยเปนคนฆาโคอยูในพระนคร
ราชคฤหนี่เอง ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เขาหมกไหมอยูในนรกหลายป หลายรอยป หลาย
พันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรมนั้น แหละที่ยังเปนสวน
เหลืออยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องมังสเปสิเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร*ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสเปสิเปรต มีแตชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยีย่ ว และนกตะกรุม
พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น รอง
ครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้น เคย
เปนคนฆาโค อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องมังสปณฑเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร*ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสปณฑเปรต มีแตกอนเนื้อ ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และ
นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา
เปรตนั้นรองครวญคราง ...

ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้น เคย
เปนพรานนกอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องนิจฉวิเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร*ราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิเปรตชาย ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม
พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น
รองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
คนฆาแกะอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องอสิโลมเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้
ไดเห็นอสิโลมเปรตชาย มีขนเปนดาบ ลอยไปในเวหาส ดาบเหลานั้นของมันหลุดลอยขึ้นไป
แลวตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
คนฆาสุกรอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องสัตติโลมเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสัตติโลมเปรตชาย มีขนเปนหอก ลอยไปในเวหาส หอกเหลานั้นของมัน
หลุดลอยขึ้นไปแลวตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้น
เคยเปนพรานเนื้ออยูในพระนครราชคฤหนี่เอง ...
เรื่องอุสุโลมเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...

ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้
ไดเห็นอุสุโลมเปรตชาย มีขนเปนลูกศรลอยไปในเวหาส ลูกศรนั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแลว
ตกลงที่กายของมันเอง เปรตนัน้ รองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
เพชฌฆาตอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องสูจิโลมเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็มลอยไปในเวหาส เข็มเหลานั้นของมัน
หลุดลอยขึ้นไปแลว ตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
นายสารถีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องสูจกเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็ม ลอยไปในเวหาส เข็มเหลานั้นของมัน
ทิ่มเขาไปในศีรษะ แลวออกทางปาก ทิ่มเขาไปในปาก แลวออกทางอก เข็มออกทางอก ทิ่มเขา
ไปในอก แลวออกทางปาก ทิ่มเขาไปในปาก แลวออกทางอก ทิ่มเขาไปในอก แลวออกทาง
ทอง ทิ่มเขาไปในทอง แลวออกทางขาทั้งสอง ทิ่มเขาไปในขาทั้งสอง แลวออกทางแขงทั้งสอง
ทิ่มเขาไปในแขงทั้งสอง แลวออกทางเทาทั้งสอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคย
เปนคนสอเสียดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องกุมภัณฑเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช*คฤหนี้ ไดเห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเทาหมอ ลอยไปในเวหาส เปรตนั้นแมเมื่อเดินไป
ยอมยกอัณฑะเหลานั้นแหละขึ้นพาดบาเดินไป แมเมื่อนั่งก็ยอมนั่งบนอัณฑะเหลานั้นแหละ ฝูงแรง
เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแยง สะบัดซึ่ง

เปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
ผูพิพากษาโกงชาวบาน อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องคูถนิมุคคเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช*คฤหนี้ ไดเห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
ชูกับภรรยาของชายอื่น อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องคูถขาทิเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช*คฤหนี้ ไดเห็นคูถขาทิเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ กําลังเอามือทั้งสองกอบคูถกินอยู ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
พราหมณผูชั่วชา อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
พราหมณนั้นนิมนตพระภิกษุสงฆดวยภัตตาหารแลว เทคูถลงในรางจนเต็ม สั่งคนใหไปบอก
ภัตตกาล แลวไดกลาวคํานี้วา ขอทานผูเจริญทั้งหลาย จงฉันอาหารและนําไปใหพอแกความ
ตองการจากสถานที่นี้ ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เขาหมกไหมในนรก หลายป หลายรอยป
หลายพันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรมนัน้ แหละ ซึ่งยังเปน
สวนเหลืออยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องนิจฉวิตถีเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร*ราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และ
นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตหญิงนั้นอยูไปมา
เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... เปรตหญิงนั้น
เคยเปนหญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ

พูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องมังคุลิตถีเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร*ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปรางนาเกลียด มีกลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส
ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยือ้ แยง สะบัด
ซึ่งเปรตหญิงนั้นอยูไปมา เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... เปรตหญิงนั้น
เคยเปนแมมดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องโอกิลินีเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร*ราชคฤหนี้ ไดเห็นโอกิลินีเปรตหญิง มีรางกายถูกไฟลวก มีหยาดเหงื่อไหลหยด มีถานเพลิง
โปรยลง ลอยไปในเวหาส เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... เปรตหญิงนั้น
เคยเปนอัครมเหสีของพระเจากาลิงคะ นางเปนคนขี้หึง ไดเอากระทะเต็มดวยถานเพลิงคลอกสตรี
รวมพระราชสามี ...
เรื่องอสีสกพันธเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นอสีสกพันธเปรตมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาส ตาและปากของมันอยูที่อก
ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยือ้ แยง สะบัด
ซึ่งเปรตนั้นอยูไ ปมา เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตวนั้นเคยเปน
เพชฌฆาตผูฆาโจร ชื่อทามริกะ อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...
เรื่องภิกษุเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-

*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นภิกษุเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมัน
ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... ภิกษุเปรตนั้น
เคยเปนภิกษุผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...
เรื่องภิกษุณีเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นภิกษุณีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมัน
ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... ภิกษุณีเปรตนั้น
เคยเปนภิกษุณีผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...
เรื่องสิกขมานาเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สิกขมานาเปรตนั้น
เคยเปนสิกขมานาผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...
เรื่องสามเณรเปรต
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ... สามเณรเปรตนั้น เคยเปนสามเณร
ผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...
เรื่องสามเณรีเปรต

โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สามเณรีเปรตนั้น
เคยเปนสามเณรีผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...
เรื่องแมน้ําตโปทา
[๒๙๖] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย แมน้ําตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด หวงนั้นมีน้ําใสเย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทา
เรียบราบ นารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู แตถึง
อยางนั้น แมน้ําตโปทานี้ก็เดือดพลานไหลไปอยู
ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาว
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส แมน้ําตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด หวงนั้นมีน้ําใส เย็นจืดสนิท สะอาด
สะอานมีทาเรียบราบ นารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยม
บานอยู แตถึงอยางนั้น แมน้ําตโปทานี้ก็เดือดพลานไหลไปอยู ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาว
อวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แมน้ําตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด หวงนั้นมีน้ําใส เย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทา
เรียบราบนารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แตแมน้ําตโปทานี้ ไหลผานมาในระหวางมหานรกสองขุม เพราะฉะนั้น แมน้ําตโปทานี้
จึงเดือดพลานไหลไปอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องรบ ณ พระนครราชคฤห
[๒๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทําสงครามพายแพพวก
เจาลิจฉวี ตอมาภายหลัง ทาวเธอทรงระดมพลยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ และตีกลอง
นันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชาทรงชนะพวกเจาลิจฉวีแลว ครั้งนั้น ทานพระมหา*โมคคัลลานะพูดกะภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวีแลว แตเขา
ตีกองนันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวีแลว
ภิกษุทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะ
จึงกลาวอยางนีว้ า อาวุโสทั้งหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวีแลว แตเขาตีกองนันทิเภรี
ประกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวีแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งแรกพระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวี ตอมาภายหลังทาวเธอทรงระดมพล
ยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ

ไมตองอาบัติ.
เรื่องชางลงน้ํา
[๒๙๘] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ ตําบลนี้ ไดยินเสียงโขลงชางลงน้ํา
เวลาขึ้นจากน้ําเปลงเสียงดังดุจนกกระเรียน
ภิกษุทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพทะนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะ
จึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ ตําบลนี้
ไดยินเสียงโขลงชางลงน้ํา เวลาขึ้นจากน้ําเปลงเสียงดังดุจนกกระเรียน ทานพระมหาโมคคัลลานะ
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินั้นมีอยู แตไมบริสุทธิ์ โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องพระโสภิตะอรหันต
[๒๙๙] ครั้งนั้น ทานพระโสภิตะเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
เราระลึกชาติไดหารอยกัลป ภิกษุทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระ
โสภิตะ จึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราระลึกชาติไดหารอยกัลป ทานพระโสภิตะ
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาตินี้ของโสภิตะมีอยู แตมีชาติเดียวเทานั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสภิตะ
พูดจริง โสภิตะ ไมตองอาบัติ.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ จบ.
[๓๐๐] ทานทั้งหลาย ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว ภิกษุ
ตองอาบัติปาราชิกอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมไมไดสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนปาราชิก
ยอมเปนผูหาสังวาสมิไดในภายหลังเหมือนในกาลกอน ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ
ปาราชิก ๔ สิกขาบทนั้นวา ทานทั้งหลายบริสุทธิ์ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ
ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายบริสุทธิ์ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ
ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายบริสุทธิ์ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลว เพราะฉะนั้นจึงเปนผูนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้แล.
ปาราชิกกัณฑ จบ
หัวขอประจําเรือ่ ง
ปาราชิก ๔ สิกขาบท คือ:เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสวิคคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ เปนวัตถุแหง
มูลเฉท หาความสงสัยมิได ดั่งนี้แล.
---------เตรสกัณฑ
ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระเสยยสกะ
[๓๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระเสยยสกะ ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
เพราะความกระสันนั้น เธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีรางกาย
สะพรั่งดวยเอ็น ทานพระอุทายีไดเห็นทานพระเสยยสกะ ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา
มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น ครั้นแลวจึงไดถามวา อาวุโส เสยยสกะ เพราะเหตุไร
คุณจึงซูบผอม เศราหมอง มีผวิ พรรณคล้าํ มีผวิ เหลืองขึ้นๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น คุณจะ
ไมยินดีประพฤติพรหมจรรยกระมังหนอ?
ทานพระเสยยสกะรับสารภาพวา จริงอยางนั้น ขอรับ
ทานพระอุทายีแนะนําวา ดูกรคุณเสยยสกะ ถาอยางนั้น คุณจงฉันอาหารใหพอแกความ
ตองการ จําวัดใหพอแกความตองการ สรงน้าํ ใหพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร จําวัด สรงน้ํา
พอแกความตองการแลว เมื่อใดความกระสันบังเกิดแกคุณ ราคะรบกวนจิตคุณ เมื่อนั้นคุณจง
ใชมือพยายามปลอยอสุจิ
เส. ทําเชนนั้น ควรหรือ ขอรับ?
อุ. ควรซิ คุณ แมผมก็ทําเชนนั้น
ตอมา ทานพระเสยยสกะฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอแกความตองการ
สรงน้ําพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร จําวัด สรงน้ําพอแกความตองการแลว เมื่อใดความ
กระสันบังเกิด ราคะรบกวนจิต เมื่อนั้นก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ สมัยตอมา ทานพระเสยยสกะ
ไดเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียอ ิ่มเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง จึงพวกภิกษุสหาย
ของทานพระเสยยสกะถามทานพระเสยยสกะวา อาวุโส เสยยสกะ เมื่อกอนคุณซูบผอม เศรา
หมองมีผวิ พรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น เดี๋ยวนี้คุณมีผิวพรรณมีอนิ ทรีย
อิ่มเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง คุณทํายาอะไรฉันหรือ?
เส. ผมไมไดทํายาฉัน แตผมฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอแกความตองการ
สรงน้ําพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร สรงน้ํา จําวัดพอแกความตองการแลว เมื่อใดความ
กระสันบังเกิดแกผม ราคะรบกวนจิตผม เมื่อนั้นผมก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ
ภิ. อาวุโส เสยยสกะ คุณพยายามปลอยอสุจิ ดวยมือซึง่ เปนเครื่องฉันอาหารที่เขา
ถวายดวยศรัทธาเทียวหรือ?
เส. เปนอยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระเสยยสกะจึงไดใชมือพยายามปลอยอสุจิเลา ภิกษุ
เหลานั้น พากันติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระเสยยสกะวา ดูกรเสยยสกะ ขาววา เธอใชมือ
พยายามปลอยอสุจิ จริงหรือ?
ทานพระเสยยสกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใชมือพยายามปลอย
อสุจิเลา
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ คลายความกําหนัด ไมใช
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมี
ความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิด
เพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพือ่ ความประกอบ เราแสดงเพื่อความ
ไมถือมั่น เธอจกั คิดเพื่อมีความถือมั่น
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อ
เปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่บรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ
เพื่อสิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด
มิใชหรือ?
ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย
อเนกปริยาย มิใชหรือ?
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว
ครั้นผูมีพระภาค ทรงติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล
ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด ในปจจุบัน ๑
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม

พระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๕. ๑. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายดวยอาการฉะนี้.
เรื่องพระเสยยสกะ จบ.
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๓๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนะอันประณีตแลว จําวัดปลอยสติไมมี
สัมปชัญญะ เมื่อเธอจําวัดปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ อสุจิเคลื่อนโดยฝน เธอมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส
แตอสุจิของพวกเราเคลื่อนโดยฝน ทั้งเจตนาในความฝนนี้จะวามีก็ได ชรอยพวกเรา ตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจตนานี้มีอยู แตนั่นเปนอัพโพหาริก
ทรงบัญญัติพระอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
สิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๕. ๑. ก. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เวนไวแตฝนเปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๐๓] บทวา เปนไปดวยความจงใจ ความวา รูอยู รูดีอยู จงใจ ตั้งใจละเมิด
บทวา สุกกะ อธิบายวา สุกกะมี ๑๐ อยาง คือ สุกกะสีเขียว ๑ สุกกะสีเหลือง ๑
สุกกะสีแดง ๑ สุกกะสีขาว ๑ สุกกะสีเหมือนเปรียง ๑ สุกกะสีเหมือนน้ําทา ๑ สุกกะสีเหมือน
น้ํามัน ๑ สุกกะสีเหมือนนมสด ๑ สุกกะสีเหมือนนมสม ๑ สุกกะสีเหมือนเนยใส ๑
การกระทําอสุจิใหเคลื่อนจากฐานตรัสเรียกวา การปลอย ชื่อวาปลอย
บทวา เวนไวแตฝน คือ ยกเวนความฝน
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้นได ชักเขาหาอาบัติ
เดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของหมวดอาบัติ
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
(อุบาย ๔)

[๓๐๔] ภิกษุปลอยสุกกะในรูปภายใน ๑ ปลอยสุกกะในรูปภายนอก ๑ ปลอยสุกกะ
ในรูปทั้งที่เปนภายในทั้งที่เปนภายนอก ๑ ปลอยเมือ่ ยังสะเอวใหไหวในอากาศ ๑
(กาล ๕)
ปลอยเมื่อเวลาเกิดความกําหนัด ๑ ปลอยเมื่อเวลาปวดอุจจาระ ๑ ปลอยเมื่อเวลาปวด
ปสสาวะ ๑ ปลอยเมื่อเวลาตองลม ๑ ปลอยเมื่อเวลาถูกบุงขน ๑
(ความประสงค ๑๐)
ปลอยเพื่อประสงคความหายโรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคความสุข ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปน
ยา ๑ ปลอยเพื่อประสงคใหทาน ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนบุญ ๑ ปลอยเพื่อประสงคบูชายัญ ๑
ปลอยเพื่อประสงคไปสวรรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนพืช ๑ ปลอยเพื่อประสงคจะทดลอง ๑
ปลอยเพื่อประสงคความสนุก ๑
(วัตถุประสงค ๑๐)
ปลอยสุกกะสีเขียว ๑ ปลอยสุกกะสีเหลือง ๑ ปลอยสุกกะสีแดง ๑ ปลอยสุกกะสีขาว ๑
ปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน ๑
ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส ๑
[๓๐๕] บทวา รูปภายใน ไดแกรูปที่มีวิญญาณครอง เปนภายใน
บทวา รูปภายนอก ไดแกรปู ที่มีวิญญาณครอง หรือรูปที่ไมมีวิญญาณครอง เปนภายนอก
บทวา รูปทั้งที่เปนภายในทั้งที่เปนภายนอก ไดแกรูปทั้งสองนั้น
บทวา เมื่อยังสะเอวใหไหวในอากาศ คือเมื่อพยายามในอากาศ องคกําเนิดเปนอวัยวะ
ใชการได
บทวา เมื่อเวลาเกิดความกําหนัด คือเมื่อถูกราคะบีบคั้นแลว องคกําเนิดเปนอวัยวะ
ใชการได
บทวา เมื่อเวลาปวดอุจจาระ คือเมื่อปวดอุจจาระ องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได
บทวา เมื่อเวลาปวดปสสาวะ คือเมื่อปวดปสสาวะ องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได
บทวา เมื่อเวลาตองลม คือเมื่อถูกลมโชยแลว องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได
บทวา เมื่อเวลาถูกบุงขน คือเมื่อถูกบุงขนเบียดเบียนแลว องคกําเนิดเปนอวัยวะ
ใชการได
บทวา เพื่อประสงคความหายโรค คือเพือ่ หวังวาจักเปนคนไมมีโรค
บทวา เพื่อประสงคความสุข คือเพื่อหวังวาจักยังสุขเวทนาใหเกิด
บทวา เพื่อประสงคเปนยา คือเพื่อมุงวาจักเปนยา
บทวา เพื่อประสงคใหทาน คือเพื่อมุงวาจักใหทาน
บทวา เพื่อประสงคเปนบุญ คือเพื่อมุงวาจักเปนบุญ
บทวา เพื่อประสงคบูชายัญ คือเพื่อมุงวาจักบูชายัญ
บทวา เพื่อประสงคไปสวรรค คือเพื่อมุงวาจักไดไปสวรรค
บทวา เพื่อประสงคเปนพืช คือเพื่อมุงวาจักเปนพืช

บทวา เพื่อประสงคทดลอง คือเพื่อมุงวาจักทดลองดูวา สุกกะจักเปนสีเขียว สีเหลือง
สีแดง สีขาว สีเหมือนเปรียง สีเหมือนน้ําทา สีเหมือนน้ํามัน สีเหมือนนมสด สีเหมือน
นมสม หรือสีเหมือนเนยใส
บทวา เพื่อประสงคความสนุก คือมีความมุงหมายจะเลน.
สุทธิกสังฆาทิเสส
อุบาย ๔ อยาง
เสส
[๓๐๖] ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายใน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสงฆาทิ
ั
ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายนอก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปทั้งที่เปนภายใน ทั้งที่เปนภายนอก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อยังสะเอวใหไหวในอากาศ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กาล ๕ อยาง
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาเกิดความกําหนัด สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดอุจจาระ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดปสสาวะ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาตองลม สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาถูกบุงขน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ความประสงค ๑๐ อยาง
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
วัตถุประสงค ๑๐ อยาง
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียวเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลืองเคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดงเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาวเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียงเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทาเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามันเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสดเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสมเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใสเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สุทธิกสังฆาทิเสส จบ.
ขัณฑจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล
[๓๐๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ขัณฑจักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ.
พันธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๐๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พันธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๒
[๓๐๙] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
พันธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๓
[๓๑๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
พันธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๔
[๓๑๑] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส.
พันธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๕
[๓๑๒] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๖
[๓๑๓] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๗
[๓๑๔] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๘
[๓๑๕] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๙
[๓๑๖] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ.

แมขัณฑจักรและพัทธจักรมีความประสงค ๒ อยางเปนมูลเปนตน ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล.
ขัณฑจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล
[๓๑๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรมีความประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๑๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.
[๓๑๙] ขัณฑจักร และพัทธจักร มีความประสงค ๓ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๔ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๕ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๖ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๗ อยางเปนมูล

ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๘ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๙ อยางเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
ขัณฑจักรและพัทธจักร
มีความประสงคทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี้
[๓๒๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อ
ใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความ
สนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงคทุกอยางเปนมูล จบ.
ขัณฑจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล
[๓๒๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ขัณฑจักรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๒๒] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อนตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ฯ.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ฯ.
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเขียว เคลื่อนตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๙
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ.
แมขัณฑจักร และพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูลเปนตน ก็พึงทราบโดย

นัยนี้แล.
ขัณฑจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล
[๓๒๓] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ขัณฑจักรมีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๒๔] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี
สีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส สุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.
[๓๒๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๓ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๔ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๕ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๖ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๗ อยางเปนมูล

ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๘ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๙ อยางเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
ขัณฑจักรและพัทธจักร
มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี้:[๓๒๖] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสี
ขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือน
นมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล จบ.
อุภโตพัทธมิสสกจักร
[๓๒๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และเพื่อความสุข สุกกะสีเขียว และสุกกะ
สีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนยา สุกกะสีเขียว
สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อใหทาน
สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และ
เพื่อเปนบุญ สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ
เปนบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสี
เหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะ
สีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนพืช สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง
สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อทดลอง สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง

สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะสีเขียว
สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะ
สีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธมิสสจักร จบ.
ขัณฑจักร
[๓๒๘] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร จบ.
พัทธจักร
[๓๒๙] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน

ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
พัทธจักร จบ.
กุจฉิจักร
กุจฉิจักร หมวดที่ ๑
[๓๓๐] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน

ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
[พึงทราบจักรทั้งหลาย อยางนี้]
กุจฉิจักร หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร จบ.
ปฏฐิจักร
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑
[๓๓๑] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๒
[๓๓๒] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.

ปฏฐิจักร รอบที่ ๒ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๓
[๓๓๓] ภกิ ษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๓ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๔
[๓๓๔] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆา-

*ทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆา*ทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆา*ทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๔ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๕
[๓๓๕] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๕ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๖
[๓๓๖] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน

ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๖ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๗
[๓๓๗] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๗ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๘
[๓๓๘] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด

เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๘ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๙
[๓๓๙] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน

ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๙ จบ.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑๐
[๓๔๐] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑๐ จบ.
ปฏฐิจักร จบ.
[๓๔๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะไมเคลื่อน ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุจงใจ ไมพยายาม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ พยายาม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ พยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ ไมพยายาม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ
อนาปตติวาร

[๓๔๒] ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝน ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ๑ ภิกษุวิกล*จริต ๑ ภิกษุมจี ิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง*อาบัติ.
วินีตวัตถุ
คาถาแสดงชื่อเรื่อง
[๓๔๓] เรื่องฝน เรื่องถายอุจจาระ เรื่องถายปสสาวะ
เรื่องตรึกถึงกามวิตก เรื่องอาบน้ํารอน เรื่องทายา
เรื่องเกาอัณฑะ เรื่องเดินทาง เรื่องหนังหุมองคกําเนิด
เรื่องเรือนไฟ เรื่องขา
เรื่องสามเณร
เรื่องสามเณรหลับ เรื่องหนีบดวยขา เรื่องบีบดวยกํามือ
เรื่องแอนในอากาศ เรื่องดัดกาย เรื่องเพงองคกําเนิด
เรื่องสอดเขาชองดาล เรื่องสีกับไม เรื่องอาบน้ําทวนกระแส
เรื่องเลนโคลน เรื่องลุยน้ํา เรื่องเลนไถลกน
เรื่องลุยสระบัว เรื่องสอดเขาในทราย เรื่องสอดเขาในตม
เรื่องตักน้ํารด เรื่องสีบนที่นอน เรื่องสีกับนิ้วแมมือ.
เรื่องฝน
[๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อสุจิของภิกษุรปู หนึ่งเคลื่อนเพราะฝน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝน ไมตองอาบัติ.
เรื่องถายอุจจาระ
[๓๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังถายอุจจาระอยู อสุจิเคลือ่ นแลว เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
เรื่องถายปสสาวะ
[๓๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังถายปสสาวะอยู อสุจิเคลือ่ นแลว เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
เรื่องตรึกถึงกามวิตก
[๓๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังตรึกถึงกามวิตกอยู อสุจิเคลือ่ นแลว เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี

พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุตรึกถึงกามวิตก ไมตองอาบัติ.
เรื่องอาบน้ํารอน
[๓๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังอาบน้ํารอนอยู อสุจิเคลือ่ นแลว เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังอาบน้ํารอน อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังอาบน้ํารอนอยู
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องทายา
[๓๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องคกําเนิด เมื่อเธอกําลังทายา อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องคกําเนิด เธอมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังทายา อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องคกําเนิด เธอมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังทายา แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา

ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเกาอัณฑะ
[๓๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังเกาอัณฑะ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังเกาอัณฑะ อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังเกาอัณฑะ แต
อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเดินทาง
[๓๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังเดินทาง อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนันแด
้ พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังเดินทางไป
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังเดินทาง แต
อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ.
เรื่องหนังหุมองคกําเนิด

[๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับหนังหุมองคกาํ เนิด ถายปสสาวะอยู
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน จับหนังหุมองคกําเนิด
ถายปสสาวะอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน จับหนังหุมองคกําเนิด
ถายปสสาวะอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
อยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเรือนไฟ
[๓๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังผิงเกลียวทองอยูในเรือนไฟ อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ผิงเกลียวทองอยูใน
เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมคี วามรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ผิงเกลียวทองอยูใน
เรือนไฟ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
[๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังทําบริกรรมหลังใหพระอุปช ฌายะอยูใน

เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมคี วามรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทําบริกรรมหลังใหพระ
อุปชฌายะอยูในเรือนไฟ อสุจเิ คลื่อน เธอไดมคี วามรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทําบริกรรมหลังให
พระอุปชฌายะอยูในเรือนไฟ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องขา
[๓๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ทําองคกําเนิดใหเสียดสีขาอยู อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทําองคกําเนิดใหเสียด
สีขาอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทําองคกําเนิดใหเสียด
สีขาอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสามเณร
[๓๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ไดบอก

สามเณรรูปหนึ่งวา พอสามเณร เธอจงมาจับองคกําเนิดของฉัน สามเณรไดจับองคกําเนิด
ของภิกษุนั้นแลว อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิ ษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
เรื่องสามเณรหลับ
[๓๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไดจับองคกําเนิดของสามเณรผูนอนหลับ
อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฎ.
เรื่องหนีบดวยขา
[๓๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง หนีบองคกําเนิดดวยขาทั้งสอง อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน หนีบองคกําเนิดดวย
ขาทั้งสอง อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน หนีบองคกําเนิดดวยขา
ทั้งสอง แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องบีบดวยกํามือ
[๓๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง บีบองคกําเนิดดวยกํามือ อสุจิเคลื่อน เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน บีบองคกําเนิดดวยกํามือ
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน บีบองคกําเนิดดวยกํามือ
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องแอนในอากาศ
[๓๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ยังสะเอวให
ไหวในอากาศ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ยังสะเอวใหไหวใน
อากาศ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องดัดกาย
[๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังดัดกายอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังดัดกายอยู
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังดัดกายอยู แต
อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล

เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเพงองคกําเนิด
[๓๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัดเพงองคกําเนิดของมาตุคาม อสุจิ
ของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตอ งอาบัติสังฆาทิเสส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมคี วามกําหนัดไมควรเพงองคกําเนิดของมาตุคาม รูปใดเพง ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
เรื่องสอดเขาชองดาล
[๓๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองค
กําเนิดเขาชองดาล อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองคกําเนิดเขา
ชองดาล แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสีกับไม
[๓๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิด
กับไม อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิดกับไม
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องอาบน้ําทวนกระแส
[๓๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อาบน้ําทวนกระแส อสุจิเคลื่อน เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค

พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน อาบน้ําทวนกระแส
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน อาบน้ําทวนกระแส
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเลนโคลน
[๓๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เลนอยูในโคลน อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน เลนอยูในโคลน
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน เลนอยูในโคลน แต
อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องลุยน้ํา
[๓๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งลุยน้ําอยู อสุจิเคลือ่ น เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนนั้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา

ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ลุยน้ําอยู อสุจิเคลือ่ น
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ลุยน้ําอยู แตอสุจิ
ไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเลนไถลกน
[๓๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เลนไถลกนอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน เลนไถลกนอยู
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน เลนไถลกนอยู แตอสุจิ
ไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องลุยสระบัว
[๓๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งลุยอยูในสระบัว อสุจิเคลื่อน เธอไดม ีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ลุยอยูใ นสระบัว

อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ลุยอยูใ นสระบัว แต
อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสอดเขาในทราย
[๓๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองค
กําเนิดเขาในทราย อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองคกําเนิดเขา
ในทราย แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสอดเขาในตม
[๓๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองค
กําเนิดเขาในตม อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองคกําเนิดเขา
ในตม แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องตักน้ํารด
[๓๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตักน้ํารดองคกําเนิด อสุจิเคลื่อน เธอไดมี

ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ตักน้ํารดองคกําเนิด
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ตักน้ํารดองคกําเนิด
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสีบนที่นอน
[๓๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิด
บนที่นอน อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบตั ิสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิดบนที่นอน
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสีกับนิ้วแมมือ
[๓๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิด
กับนิ้วแมมือ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิดกับนิ้วแมมือ
แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?

ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ จบ.
-------------สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระอุทายี
[๓๗๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี ครัง้ นั้น ทานพระอุทายีอยูในปา วิหารทานงดงาม
นาดู นาชม มีหองกลาง มีระเบียงโดยรอบ เตียงตั่ง ฟูกหมอน จัดไวเรียบรอย น้ําฉัน
น้ําใช ตั้งไวดีแลว บริเวณเตียนสะอาด ประชาชนเปนอันมากพากันมาชมวิหารของทาน
พระอุทายี แมพราหมณคนหนึ่งกับภรรยาก็เขาไปหาทานพระอุทายี แลวไดกลาวกะทานวา พวกผม
อยากชมวิหารของทาน ทานพระอุทายีกลาวเชิญวา ถาเชนนั้น เชิญชมเถิดพราหมณ แลวถือ
ลูกดาลไขลิ่มผลักบานประตูเขาไป
แมพราหมณนั้นก็ตามหลังทานพระอุทายีเขาไป สวนพราหมณีตามหลังพราหมณเขาไป
ขณะนั้น ทานพระอุทายีเดินไปเปดบานหนาตางบางตอน ปดบานหนาตางบางตอนรอบหอง
แลวยอนมาทางหลัง จับอวัยวะนอยใหญของพราหมณีนั้น
ครั้นพราหมณนั้นสนทนากับทานพระอุทายีแลว ก็ลากลับไป พราหมณนั้นดีใจเปลงวาจา
แสดงความยินดีวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ อยูในปาเชนนี้ยังมีอัธยาศัยดี
แมทานพระอุทายีอยูในปาเชนนี้ ก็ยังมีอัธยาศัยดี
เมื่อพราหมณกลาวอยางนีแ้ ลว พราหมณีไดกลาวกะพราหมณนั้นวา พระอุทายีจะมี
อัธยาศัยดีแตไหน เพราะพระอุทายีไดจับอวัยวะนอยใหญของดิฉันเหมือนที่ทานจับดิฉัน
พอไดทราบดั่งนั้น พราหมณจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะวา พระสมณะเชื้อสายพระ*ศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังจักปฏิญาณวา เปน
ผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม
ดังนี้เลา ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี
ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้พินาศ
แลว ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของสมณะเหลานี้
จะมีแตไหน พระสมณะเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ปราศจาก
ความเปนพราหมณแลว ไฉน พระสมณะอุทายี จึงไดจับตองอวัยวะนอยใหญของภรรยาเรา
ตอไปกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภผูมีสกุล กุลทาสี จักไมกลาไปสูอารามหรือวิหาร เพราะ
ถาไป พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานั้นก็จะพึงประทุษรายเขา
ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ทานพระอุทายี จึงไดถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี

พระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอถึงกาย
สังสัคคะกับมาตุคามจริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถงึ กายสังสัคคะกับ
มาตุคามเลา
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ คลายความกําหนัด ไมใช
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อ
มีความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลวเพือ่ คลายความกําหนัด เธอยัง
จักคิดเพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพรากเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อ
ความไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพือ่ มีความถือมั่น
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ เปนที่สํารอกราคะ เพื่อเปน
สรางความเมา เพื่อบรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ เพื่อสิ้นตัณหา
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด มิใชหรือ
การละกามเราก็บอกแลว การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหาย
ในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราก็บอกไว
แลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว อันที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวก
ที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายแลว ทรงติโทษแหง*ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่

ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ*สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:
พระบัญญัติ
๖. ๒. อนึ่ง ภิกษุใดกําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว ถึงความเคลาคลึงดวย
กายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับชองผมก็ตาม ลูบคลําอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม
เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระอุทายี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๗๖] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม ผูนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา
อนึ่ง...ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระ*เสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอัน
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไม
กําเริบควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้
ที่ชื่อวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ
บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตที่ถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน ที่ถูกโทสะประ*ทุษรายแลวก็แปรปรวน ที่ถูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวน แตที่วาแปรปรวนในอรรถนี้ ทรง*ประสงคจิตที่ถูกราคะยอมแลว
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตวดิรัจฉาน
ตัวเมีย โดยที่สุด แมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น ไมตองพูดหญิงผูใ หญ
บทวา กับ คือ ดวยกัน
คําวา ถึงความเคลาคลึงดวยกาย คือ ที่เรียกกันวาความประพฤติลวงเกิน
ที่ชื่อวา มือ คือ หมายตั้งแตขอศอกถึงปลายเล็บ
ที่ชื่อวา ชองผม คือ เปนผมลวนก็มี แซมดวยดายก็มี แซมดวยดอกไมกม็ ี แซม
ดวยเงินก็มี แซมดวยทองก็มี แซมดวยแกวมุกดาก็มี แซมดวยแกวมณีก็มี
ที่ชื่อวา อวัยวะ คือ เวนมือและชองผมเสีย นอกนั้นชื่อวาอวัยวะ.

[๓๗๗] ที่ชื่อวา ลูบคลํา คือ ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง.
[๓๗๘] ที่ชื่อวา ถูก คือเพียงถูกตอง ที่ชื่อวา คลํา คือจับเบาๆ ไปขางโนนขางนี้
ที่ชื่อวา ลูบลง คือลูบลงเบื้องลาง ที่ชื่อวา ลูบขึ้น คือลูบขึ้นเบื้องบน ที่ชื่อวา ทับ คือกด
ขางลาง ที่ชื่อวา อุม คือยกขึ้นขางบน ที่ชื่อวา ฉุด คือรั้งมา ที่ชื่อวา ผลัก คือผลักไป
ที่ชื่อวา กด คือจับอวัยวะ กดลง ที่ชื่อวา บีบ คือบีบกับวัตถุบางอยาง ที่ชื่อวา จับ คือ
จับเฉยๆ ที่ชื่อวา ตอง คือเพียงตองตัว.
[๓๗๙] บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาส เพื่ออาบัตินั้นได ชักเขา
อาบัติเดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะ
ฉะนั้นจึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัติ
นิกายนั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
ภิกษุเปยยาล สตรี-กายตอกาย
[๓๘๐] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัดและถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
บัณเฑาะก-กายตอกาย
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัดและถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ
อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติ

ทุกกฏ
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
บุรุษ-กายตอกาย
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย
สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดริ ัจฉาน ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดริ ัจฉาน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตอง*อาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดริ ัจฉาน ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ.

สตรีสองคน-กายตอกาย
[๓๘๑] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกาย
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวย*กาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะกสองคน-กายตอกาย
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก
ทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของ
บัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้ง
สองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
บุรุษสองคน-กายตอกาย
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา

ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สัตวดิรัจฉานสองตัว-กายตอกาย
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตว*ดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรจั ฉาน
ทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองตัว มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรจั ฉาน
ทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตว
ดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองตัว มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรจั ฉาน
ทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี บัณเฑาะก-กายตอกาย
[๓๘๒] สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น
ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะก
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.
สตรี บุรุษ-กายตอกาย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษ
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคี วามสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษ
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.
สตรี ดิรัจฉาน-กายตอกาย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตวดิรัจฉาน

ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.
บัณเฑาะก บุรุษ-กายตอกาย
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของ
บัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและบุรุษ
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของ
บัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย
นั้นของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณ*เฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
บัณเฑาะก สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย
นั้นของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด

และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น
ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของ
บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
บุรุษ สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษและสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น
ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย
[๓๘๓] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรี ดวยกาย
ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนือ่ งดวยกายนั้นของสตรี
ทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวย
กายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.

สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน
ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของ
สตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.
สตรี-ของเนื่องดวยกายตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนือ่ งดวยกายนั้นของสตรี ดวยของเนื่องดวย
กาย ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีทั้งสอง
คน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวย
กายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี-ของที่โยนตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่งกายนั้นของ
สตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูกตอง
ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
ถูกตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี-ของที่โยนตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่งของเนือ่ งดวยกาย
นั้นของสตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่ง
ของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูกตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยของที่โยนไป ตอง

อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี-ของที่โยนตอของที่โยน
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่งของที่โยน
มานั้นของสตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้ง ๒ คน มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่ง
ของที่โยนมานั้นของสตรีทั้งสอง ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก
ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
ภิกขุเปยยาล จบ.
อิตถีเปยยาล
สตรี-กายตอกาย
[๓๘๔] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย
ภิกษุความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูต อบผัสสะอยู ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้งสอง
ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ
ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และ ทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง
กายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตอง
อาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส.
สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้ง
สองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนือ่ ง
ดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง
ของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.

สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยของเนือ่ งดวยกาย
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้งสองคน
ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ
ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมคี วามประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง
กายนั้นของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.
สตรี-ของเนื่องดวยกายตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของ
เนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้งสองคน
ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้น
ของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีสองคน มีความกําหนัด และ
ทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของ
เนื่องดวยกายนัน้ ของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย
รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.

สตรี-ของที่โยนตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซึ่งกาย
นั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้ง
สองคน ถูก ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม
ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
ทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ
พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี-ของที่โยนตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซึ่งของ
เนื่องดวยกายนัน้ ของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย
รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้งสองคน
ถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ
พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความ
ประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
สตรี-ของที่โยนตอของที่โยน
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซึ่งของที่
โยนมานั้นของภิกษุ ดวยของทีโ่ ยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และสตรีทั้งสองคน
ถูก ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม
ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค
จะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
อิตถีเปยยาล จบ.
[๓๘๕] ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย แตไมรูตอบผัสสะ ตองอาบัติทุกกฏ

ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย แตไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย รูต อบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๘๖] ภิกษุไมจงใจถูกตอง ๑ ภิกษุถูกตองดวยไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุไม
ยินดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิ
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
วินีตวัตถุ
คาถาแสดงชื่อเรื่อง
[๓๘๗] เรื่องมารดา เรื่องธิดา เรื่องพี่นองหญิง เรื่องชายา เรื่องยักษี เรือ่ งบัณเฑาะก
เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เรื่องตุกตาไม เรื่องฉุดตอๆ กัน
เรื่องสะพาน เรือ่ งหนทาง เรื่องตนไม เรื่องเรือ เรื่องเชือก เรื่องทอนไม เรื่องดันดวยบาตร
เรื่องไหว เรื่องพยายามแตมิไดจับตอง.
เรื่องมารดา
[๓๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจับตองมารดาดวยความรักฉันมารดา เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องธิดา
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับตองธิดาดวยความรักฉันธิดา เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องพี่นองหญิง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับตองพีน่ องหญิงดวยความรักฉันพี่นองหญิง เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องชายา
[๓๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับปุราณทุติยิกา
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
เรื่องยักษี
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับนางยักษินี เธอไดมีความ

รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับบัณเฑาะก เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสตรีหลับ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรีนอนหลับ เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
เรื่องสตรีตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรีตายแลว เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องตุกตาไม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับตุกตาไม เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องฉุดตอๆ กัน
[๓๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีจํานวนมากเอาแขนตอๆ กันโอบพาภิกษุรปู หนึ่งไป
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอยินดีไหม?
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องสะพาน
[๓๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด เขยาสะพานที่สตรีขึ้นเดิน เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทกกฏ.
ุ
เรื่องหนทาง
[๓๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพบสตรีเดินสวนทางมา มีความกําหนัด ได

กระทบไหล เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องตนไม
[๓๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดเขยาตนไมที่สตรีขึ้น เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องเรือ
[๓๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด โคลงเรือที่สตรีลงนั่ง เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องเชือก
[๓๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด กระตุกเชือกที่สตรีจับไว เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องทอนไม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งฉุดทอนไมที่สตรีถือไว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องดันดวยบาตร
[๓๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ดันสตรีไปดวยบาตร เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องไหว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ยกเทาขึ้นถูกตองสตรีผูกาํ ลังไหว เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
เรื่องพยายามแตมิไดจับตอง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพยายามวาจะจับสตรี แตมิไดจับตอง เธอไดมีความรังเกยี จ
วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี*พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ จบ.
-----------------สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระอุทายี

[๓๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุทายีอยูในวิหารชายปา สตรีเปนอันมาก
ไดพากันไปสูอาราม มีความประสงคจะชมวิหาร จึงเขาไปหาทานพระอุทายีกราบเรียนวา พวกดิฉัน
ประสงคจะชมวิหารของพระคุณเจา เจาคะ
จึงทานพระอุทายีเชิญสตรีเหลานั้นใหชมวิหารแลว กลาวมุงวัจจมรรค ปสสาวมรรค ของ
สตรีเหลานั้น ชมบาง ติบาง ขอบาง ออนวอนบาง ถามบาง ยอนถามบาง บอกบาง สอนบาง
ดาบาง สตรีเหลานั้นจําพวกที่หนาดาน ฐานนักเลง ไมมียางอาย บางก็ยิ้มพราย บางก็พูดยั่ว
บางก็ซิกซี้ บางก็เยยกับทานพระอุทายี สวนจําพวกที่มีความละอายใจ ก็เลี่ยงออกไป แลวโพน*ทะนาภิกษุทั้งหลายวา ทานเจาขา คํานี้ไมสมควร ไมเหมาะ แมสามีดิฉันพูดอยางนี้ ดิฉันยังไม
ปรารถนา ก็นี่จะประโยชนอะไรดวยทานพระอุทายี
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ
สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาอัน
ชั่วหยาบเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอพูดเคาะมาตุคาม
ดวยวาจาอันชัว่ หยาบ จริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจา
อันชั่วหยาบเลา
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพือ่ คลายความกําหนัด ไมใชเพื่อมี
ความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือ
มั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อมี
ความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือ
มั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพือ่ เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อ
เปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อ
เปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข
เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัด มิใชหรือ
ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย
อเนกปริยาย มิใชหรือ
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม

เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใสแลว การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ
ตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว พูดเคาะมาตุคาม
ดวยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุมพูดเคาะหญิงสาวดวยวาจาพาดพิงเมถุน เปน*สังฆาทิเสส.
เรื่องพระอุทายี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๙๘] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่ งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระ
ก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถ
วา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ
โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญาชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบท
ใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุถกรรมอันไมกําเริบควรแกฐานะนี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา
ภิกษุ ในอรรถนี้

ที่ชื่อวา กําหนัดแลว คือมีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ
บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตแมอันราคะยอมแลว ก็แปรปรวน แมอันโทสะ
ประทุษรายแลว ก็แปรปรวน แมอันโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวนแตที่วา แปรปรวนแลว
ในอรรถนี้ ทรงประสงคจิตอันราคะยอมแลว
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงที่รูเดียงสา สามารถทราบถอยคําที่เปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาชั่วหยาบ
และสุภาพ
วาจาที่ชื่อวา ชั่วหยาบ ไดแก วาจาที่พาดพิงวัจจมรรค ปสสาวมรรค และเมถุนธรรม
บทวา พูดเคาะ คือที่เรียกกันวา ประพฤติลวงเกิน
คําวา เหมือนชายหนุมหญิงสาว ไดแกเด็กชายรุนกับเด็กหญิงรุน คือหนุม กับสาว
ชายบริโภคกามกับหญิงบริโภคกาม
บทวา ดวยวาจาพาดพิงเมถุน ไดแกถอยคําที่เกี่ยวดวยเมถุนธรรม
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียก
วา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
มาติกา
[๓๙๙] มุงมรรคทั้งสอง พูดชม ก็ดี พูดติ ก็ดี พูดขอ ก็ดี พูดออนวอน ก็ดี ถาม
ก็ดี ยอนถาม ก็ดี บอก ก็ดี สอน ก็ดี ดา ก็ดี
[๔๐๐] ที่ชื่อวา พูดชม คือ ชม พรรณนา สรรเสริญ มรรคทั้งสอง
ที่ชื่อวา พูดติ คือ ดา วา ติเตียน มรรคทั้งสอง
ที่ชื่อวา พูดขอ คือ พูดวา โปรดใหแกเรา โปรดยกใหแกเรา ควรจะใหแกเรา ดังนี้
เปนตน
ที่ชื่อวา พูดออนวอน คือ พูดวา เมื่อไรมารดาของเธอจักเลือ่ มใส เมื่อไรบิดาของเธอจัก
เลื่อมใส เมื่อไรเทวดาของเธอจักเลื่อมใส เมื่อไรโอกาสดีจักมีแกเธอ เมื่อไรเวลาดีจักมีแกเธอ
เมื่อไรยามดีจักมีแกเธอ เมื่อไรฉันจักไดเมถุนธรรมของเธอ ดังนี้เปนตน
ที่ชื่อวา ถาม คือ ถามวา เธอใหเมถุนธรรมแกสามีอยางไร ใหแกชูอยางไร ดังนี้เปนตน
ที่ชื่อวา ยอนถาม คือ สอบถามดูวา ขาววา เธอใหเมถุนธรรมแกสามีอยางนี้หรือ ให
แกชูอยางนี้หรือ ดังนี้เปนตน
ที่ชื่อวา บอก คือ ถูกเขาถามแลวบอกวา เธอจงใหอยางนี้ เมื่อใหอยางนี้ จักเปนที่รัก
ใครและพอใจของสามี ดังนี้เปนตน
ที่ชื่อวา สอน คือ เขาไมไดถาม บอกเองวา เธอจงใหอยางนี้ เมื่อใหอยางนี้ จักเปน
ที่รักใครและพอใจของสามี ดังนี้เปนตน

ที่ชื่อวา ดา คือ ดาวา เธอเปนคนไมมีนิมิต เธอเปนคนสักแตวามีนิมิต เธอเปนคนไมมี
โลหิต เธอเปนคนมีโลหิตเสมอ เธอเปนคนมีผาซับเสมอ เธอเปนคนช้ํารั่ว เธอเปนคนมีเดือย
เธอเปนบัณเฑาะกหญิง เธอเปนคนคลายผูชาย เธอเปนคนผา เธอเปนคนสองเพศ ดังนี้เปนตน.
สตรี
[๔๐๑] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัดและพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร
หนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา
ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน

ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ*ทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา
ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
สตรี ๒ คน

[๔๐๒] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
ทวารเบา ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม
ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร
หนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม
ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองตัว มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองตัว มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองตัว มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯ.
สตรี-บัณเฑาะก
[๔๐๓] สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับ
อาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง

ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี-บุรุษ
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม
ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร
หนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาด
พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี-สัตวดิรัจฉาน
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส

สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก-บุรุษ
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี

ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และพูดพาด
พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ-สัตวดิรัจฉาน
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
วอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว.
ใตรากขวัญ-เหนือเขา

[๔๐๔] อนึ่ง สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา
ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ
เบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบน
ใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ
เบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว
ดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา
ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา
ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.
เหนือรากขวัญ-ใตเขา
[๔๐๕] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
อวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ
เบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้อง
บนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง

อวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของสตรีและบัณ
เฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ของเนื่องดวยกาย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่องดวย
กาย ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่อง
ดวยกาย ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่องดวย
กาย ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของ
ที่เนื่องดวยกาย ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ของที่เนื่องดวยกาย ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงของที่เนื่องดวยกาย ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
อนาปตติวาร
[๔๐๖] ภิกษุผูมุงประโยชน ๑ ภิกษุผูมุงธรรม ๑ ภิกษุผูมงุ สั่งสอน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา

[๔๐๗] เรื่องสีแดง เรื่องขนแข็ง เรื่องขนรก เรื่องขนหยาบ เรื่องขนยาว เรือ่ งนาหวาน
เรื่องหนทางราบรื่น เรื่องมีศรัทธา เรื่องใหทาน อยางละ ๑ เรื่อง เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง
วินีตวัตถุ
เรื่องสีแดง
[๔๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่ง หมผากัมพลใหมสีแดง ภิกษุรูปหนึ่ง มีความ
กําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีสีแดงแท
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลใหมสีแดงคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ
ทุกกฏ.
เรื่องขนแข็ง
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่ง หมผากัมพลขนแข็ง ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนัด พูด
เคาะวา นองหญิง เธอมีขนแข็งแท
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลมีขนแข็งคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง
อาบัติทุกกฏ.
เรื่องขนรก
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลซักใหม ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะวา
นองหญิง เธอมีขนรก
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลซักใหมคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง
อาบัติทุกกฏ.
เรื่องขนหยาบ
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลขนหยาบ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะวา
นองหญิง เธอมีขนหยาบ
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลขนหยาบคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง
อาบัติทุกกฏ.
เรื่องขนยาว
[๔๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผามีขนยาว ภิกษุรปู หนึ่ง มีความกําหนัด
พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีขนยาว

นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผาหมมีขนยาวคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง
อาบัติทุกกฏ.
เรื่องนาหวาน
[๔๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหวานขาวในนาแลวกลับมา ภิกษุรูปหนึ่งมีความ
กําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอหวานนาแลวหรือ
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา หวานแลวเจาคะ แตยังไมไดกลับคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง
อาบัติทุกกฏ.
เรื่องหนทางราบรื่น
[๔๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพบนางปริพาชิกาเดินสวนทางมา มีความกําหนัด
พูดเคาะวา นองหญิง หนทางของเธอราบรื่นดอกหรือ
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะภิกษุ ทานจักเดินไปได ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องมีศรัทธา
[๔๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนัด พูดเคาะสตรีผูหนึ่งวา นองหญิง
เธอเปนคนมีศรัทธา จะถวายของที่เธอใหสามีแกพวกฉันบางไมไดหรือ
สตรีนั้นถามวา ของอะไรเจาขา
ภิกษุตอบวา เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
เรื่องใหทาน
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนัด พูดเคาะสตรีผูหนึ่งวา นองหญิง เธอเปน
คนมีศรัทธา ทําไมไมถวายทานที่เลิศแกพวกฉันบาง
สตรีนั้นถามวา อะไรเจาขา ชื่อวาทานที่เลิศ
ภิกษุตอบวา เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง
[๔๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด
พูดเคาะวา นองหญิง หยุดเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา

เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะ
วา นองหญิง นั่งลงเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะ
วา นองหญิง จงนอนเสียเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ จบ.
-----------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระอุทายี
[๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บัณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี
เขาไปสูสกุลเปนอันมาก ครั้งนั้น มีสตรีหมายผูหนึ่ง รูปงาม นาดู นาชม ครั้นเวลาเชา ทานพระ*อุทายีครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเดินไปทางเรือนของสตรีหมายนั้น ครั้นแลวนั่งเหนือ
อาสนะที่เขาจัดถวาย จึงสตรีหมายนั้นเขาไปหาทานพระอุทายี กราบแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ทานพระอุทายีไดยังสตรีหมายนั้น ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นแลว
สตรีหมายนั้นไดกลาวปวารณาทานพระอุทายีวา โปรดบอกเถิด เจาขา ตองการสิ่งใดซึ่งดิฉันสามารถ
จัดหาถวายพระคุณเจาได คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข
พระอุทายีขอรองวา นองหญิง ปจจัยเหลานั้น ไมเปนของหาไดยากสําหรับฉัน ขอจง
ใหของที่หาไดยากสําหรับฉันเถิด
สตรีหมายถามวา ของอะไร เจาขา
อุ. เมถุนธรรม จะ
ส. พระคุณเจาตองการหรือ เจาคะ
อุ. ตองการ จะ
สตรีหมายนั้นกลาววา นิมนตมาเถิด เจาคะ แลวเดินเขาหอง เลิกผาสาฎกนอนหงาย
บนเตียง
ทันใดนั้น ทานพระอุทายีตามเขาไปหานางถึงเตียง ครั้นแลวถมเขฬะรดพูดวา ใครจัก
ถูกตองหญิงถอย มีกลิ่นเหม็นนี้ได ดังนี้แลวหลีกไป
จึงสตรีหมายนั้นเพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล
พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติ

พรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม ดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของพระสมณะ
เหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้
พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปนสมณะของพระสมณะ*เหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และโพนทะนาวา
พระสมณะเหลานี้ ขาดจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ขาดจากความเปนพราหมณ
แลว ไฉนพระสมณะอุทายีจึงไดขอเมถุนธรรมตอเราดวยตนเอง แลวถมเขฬะรดพูดวา ใครจัก
ถูกตองหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นนี้ได ดังนี้แลวหลีกไป เรามีอะไรชั่วชา เรามีอะไรที่มีกลิ่นเหม็น
เราเลวกวาหญิงคนไหนอยางไร ดังนี้
แมสตรีเหลาอื่นก็เพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้เปนผูไมละอาย
ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ ยังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย
ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรมดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของพระ
สมณะเหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนสมณะของพระสมณะ
เหลานี้ พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะของ
พระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และโพน*ทะนาวา พระสมณะเหลานี้ขาดจากความเปนพระสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ ขาดจากความ
เปนพราหมณแลว ไฉน พระอุทายีจึงไดขอเมถุนธรรมตอสตรีนี้ดวยตนเอง แลวจึงถมเขฬะรด
พูดวา ใครจักถูกตองหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นนี้ไดดังนี้ แลวหลีกไป นางคนนี้มีอะไรชั่วชา นางคนนี้
มีอะไรที่มีกลิ่นเหม็น นางคนนี้เลวกวาสตรีคนไหน อยางไร ดังนี้
ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ทานพระอุทายีจึงไดกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคามเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอกลาวคุณแหงการ
บําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคามจริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดกลาวคุณแหงการบําเรอตน
ดวยกาม ในสํานักมาตุคามเลา
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ คลายความกําหนัด ไมใช
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความ
ถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อมี
ความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือ

มั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น
ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่ เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อ
เปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อ
เปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับทุกข
เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัดมิใชหรือ
ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุม เพราะกาม เราบอกไวแลวโดย
อเนกปริยาย มิใชหรือ
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม*เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม
พระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว กลาวคุณแหงการบําเรอ
กามของตนในสํานักมาตุคาม ดวยถอยคําพาดพิงเมถุนวา นองหญิง สตรีใด บําเรอ
ผูประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม เชนเรา ดวยธรรมนั่น นั่นเปนยอดแหง
ความบําเรอทั้งหลาย เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระอุทายี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๑๕] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่ งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน

เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถ
วา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ
โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อ
วา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให
แลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอม
เพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาค
ทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้
ที่ชื่อวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ
บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตที่ถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน ที่ถูกโทสะประทุษราย
แลวก็แปรปรวน ที่ถูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวน แตที่วาแปรปรวนในอรรถนี้ ทรงประสงค
จิตที่ถูกราคะยอมแลว
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงที่รูเดียงสา สามารถทราบซึ้งถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาชั่ว
หยาบ และสุภาพ
บทวา ในสํานักมาตุคาม คือ ในที่ใกลมาตุคาม ในที่ไมหางมาตุคาม
บทวา กามของตน ไดแก ความใครของตน เหตุของตน ความประสงคของตน การ
บําเรอของตน
บทวา นั่นเปนยอด คือนั่นเปนเลิศ ประเสริฐ สูงสุด อุดม เยี่ยม
บทวา สตรีใด ไดแกนางกษัตริย พราหมณี หญิงแพศย หรือหญิงศูทร
บทวา เชนเรา คือเปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปนแพศยก็ตาม เปน
ศูทรก็ตาม
บทวา มีศีล คือ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากมุสาวาท
บทวา ผูประพฤติพรหมจรรย คือ ผูเวนขาดจากเมถุนธรรม
ที่ชื่อวา มีกัลยาณธรรม คือ เปนผูชื่อวามีธรรมงาม เพราะศีลนั้น และเพราะ
พรหมจรรยนนั้
บทวา ดวยธรรมนั่น คือ ดวยเมถุนธรรม
บทวา บําเรอ คือ อภิรมย
บทวา ดวยถอยคําพาดพิงเมถุน คือ ดวยถอยคําที่เกี่ยวดวยเมถุนธรรม
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้น ใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล

แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
สตรีคนเดียว
[๔๑๖] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนใน
สํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม
ของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม
ของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกคนเดียว
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตน
ในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ
กามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ
กามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษคนเดียว
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม
ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนใน
สํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม
ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม

ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉานตัวเดียว
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณ*แหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรจั ฉาน ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของ
ตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
การบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ.
สตรี ๒ คน
[๔๑๗] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ
กามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

บุรุษ ๒ คน
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองตัว มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
การบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองตัว มีความกําหนัด และกลาว
คุณกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองตัว มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรี-บัณเฑาะก
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับ
อาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
การบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย

สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี-บุรุษ
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี-สัตวดิรัจฉาน
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
การบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก-บุรุษ
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับ

อาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
การบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ-สัตวดิรัจฉาน
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง*การบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาว

คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว ฯ
อนาปตติวาร
[๔๑๘] ภิกษุกลาววา ขอทานจงบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยของภิกษุไข ดังนี้ เปนตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๔๑๙] เรื่องหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร เรื่องหญิงมีบุตรถี่ เรื่องเปนที่รัก เรื่องมี*โชคดี เรื่องจะถวายอะไรดี เรื่องจะอุปฏฐากดวยอะไรดี เรื่องไฉนจึงจะไดไปสุคติ ฯ
วินีตวัตถุ
เรื่องหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร
[๔๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน
ดิฉันจึงจะมีบุตร?
ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องหญิงมีบุตรถี่
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งมีบุตรถี่ ไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉัน
จึงจะไมมีบุตร?
ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องเปนที่รัก
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะเปน
ที่รักของสามี?
ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องมีโชคดี
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะมี
โชคดี.
ภิกษุตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรืองนั
่ ้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องจะถวายอะไรดี
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ดิฉันจะถวายอะไรแก
พระคุณเจาดี?
ภิกษุรูปนั้นตอบวา นองหญิง เธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องจะอุปฏฐากดวยอะไรดี
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ดิฉันจะอุปฏฐากพระ
คุณเจาดวยอะไรดี?
ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง เธอจงอุปฏฐากดวยทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องไฉนจึงจะไปสุคติ
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะได
ไปสุคติ?
ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ
---------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุทายี
[๔๒๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนคร
สาวัตถี เขาไปสูสกุลเปนอันมาก ที่ตนเห็นวามีเด็กชายหนุมนอยยังไมมภี รรยาหรือเด็กหญิงสาว
นอยยังไมมีสามี ยอมพรรณนาคุณสมบัติของเด็กหญิงสาวนอยในสํานักมารดาบิดาของเด็ก*ชายหนุมนอยวา เด็กหญิงสาวนอยของสกุลโนน มีรูปงาม นาดู นาชม คมคาย มีแววฉลาด มี
ไหวพริบดี ขยัน ไมเกียจคราน เด็กหญิงสาวนอยนั้นสมควรแกเด็กชายหนุมนอยนี้ มารดาบิดา
ของเด็กชายหนุมนอยกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา คนเหลานั้นไมรูจักพวกขาพเจาวา เปนใคร
หรือเปนพรรคพวกของใคร ทานเจาขา ถาพระคุณเจากรุณาพูดทาบทามให พวกขาพเจาจะสูขอ
เด็กหญิงสาวนอยนั้นมาใหแกเด็กชายหนุมนอยนี้ และพรรณนาคุณสมบัติของเด็กชายหนุมนอย
ในสํานักมารดาบิดาของเด็กหญิงสาวนอยวา เด็กชายหนุมนอยของสกุลโนน มีรูปงาม นาดู
นาชม คมคาย มีแววฉลาด มีไหวพริบดี ขยัน ไมเกียจคราน เด็กชายหนุมนอยนั้นสมควร
แกเด็กหญิงสาวนอยนี้ มารดาบิดาของเด็กหญิงสาวนอยก็กลาวอยางนีว้ า ทานเจาขา คนเหลานั้น
ไมรูจักพวกขาพเจาวา เปนใครหรือเปนพรรคพวกของใคร ฝายหญิงจะพูดขึ้น ดูๆ ก็ยากอยู ทาน
เจาขา ถาพระคุณเจากรุณาชวยพูดใหเขามาสูขอ พวกขาพเจาจะยอมยกเด็กหญิงสาวนอยนี้แก
เด็กชายหนุมนอยนั้น โดยอุบายนี้แล ทานพระอุทายีใหมารดาบิดาของเจาหนุมเจาสาวทําอาวาท*มงคลบาง วิวาหมงคลบาง พูดใหสูขอกันบาง
[๔๒๒] สมัยตอมา ธิดาของสตรีหมายคนหนึ่ง มีรูปงาม นาดู นาชม พวกสาวกของ
อาชีวกชาวบานอื่น มาพูดกะสตรีหมายนั้นดังนี้วา ขาแตแม ขอแมจงกรุณายกเด็กหญิงสาวนอย
นี้ใหแกเด็กชายหนุมนอยของพวกขาเจาเถิด
สตรีหมายนั้นตอบดังนี้วา คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรคพวก
ของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ ก็เปนธดิ าคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น
ดิฉันจะยกใหไมได
คนทั้งหลายซักถามสาวกของอาชีวกเหลานั้นวา ทานทั้งหลายมาธุระอะไร
พวกสาวกของอาชีวกชี้แจงวา พวกขาพเจามาขอธิดาของหญิงหมายชื่อโนน ในตําบล
บานนี้ใหเด็กชายหนุมนอยของพวกขาพเจา นางตอบอยางนี้วา คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกคุณ
เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉนั
และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจะยกใหไมได
คนพวกนั้นแนะนําวา พวกคุณไปขอธิดาตอหญิงหมายนัน้ ทําไม ไปพูดกะทานพระอุทายี
มิดีหรือ ทานพระอุทายีจักชวยพูดใหเขายกใหเอง
จึงพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นเขาไปหาทานพระอุทายี ครั้นแลวไดเรียนทานพระอุทายีวา

ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาขอธิดาหญิงหมายชื่อโนน ในบานนี้ใหแกเด็กชายหนุมนอยของพวก
ขาพเจา นางตอบอยางนี้วา คุณขา ดิฉัน ไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรคพวก
ของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น
ดิฉันจะยกใหไมได ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดชวยพูดใหหญิงหมายนั้น ยอมยกธิดา
ใหแกเด็กชาย หนุมนอยของพวกขาพเจาดวยเถิด
ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาสตรีหมายนั้น ครั้นแลวไดถามสตรีหมายนั้นวา ทําไม
เธอจึงไมยอมยกธิดาใหแกคนเหลานั้นเลา
สตรีหมายนั้นตอบวา เพราะดิฉันไมทราบวาคนเหลานี้เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร
อนึ่งเลา เด็กสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจึงไม
ยอมยกให เจาคะ
อุ. จงใหแกคนเหลานี้เถิด คนเหลานี้ฉันรูจัก
ส. ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันยอมยกใหเจาคะ
จึงสตรีหมายนั้นไดยกธิดาใหแกสาวกของอาชีวกเหลานัน้ ครั้นพวกสาวกของอาชีวก
เหลานั้นนําเด็กหญิงสาวนอยนั้นไปแลว ไดเลี้ยงดูอยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นก็
เลี้ยงดูอยางทาสี
สาวนอยรองทุกข
[๔๒๓] ตอมา สาวนอยนั้นสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมไดรับ
ความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดิฉันอยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานัน้ ตอแตนั้นมาก็
เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดิฉันไป
พอทราบขาว สตรีหมายนัน้ จึงเขาไปหาพวกสาวกของอาชีวก ครั้นแลวไดกลาวดังนี้วา
ทานทั้งหลายโปรดอยาเลี้ยงดูสาวนอยนีอ้ ยางทาสี โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิดเจาคะ
สาวกของอาชีวกเหลานั้นกลาวอยางนีว้ า พวกเราไมไดรบั รอง และตกลงไวกับทาน
พวกเรารับรอง และตกลงไวกับสมณะตางหาก ทานจงไป เราไมรูจักทาน
ครั้นสตรีหมายนั้นถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานแลว ไดกลับมายังพระนคร
สาวัตถีตามเดิม
แมครั้งที่สอง สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมได
รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดฉิ ันอยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมา
ก็เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดิฉันไป
จึงสตรีหมายนั้นเขาไปหาทานพระอุทายี ครั้นแลวไดเรียนทานพระอุทายีวา ขาแตพระ*คุณเจา ขาววา ลูกสาวของดิฉนั ตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข พวกสาวกของอาชีวกได
เลี้ยงดูนางอยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี พระคุณเจาควรพูดขอรอง
วา ดูกรทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเลี้ยงดู
อยางสะใภเถิด
ดั่งนั้น ทานพระอุทายีจึงเขาไปหาสาวกของอาชีวกเหลานั้น ครั้นแลวไดกลาวดังนี้วา

ดูกรทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเลี้ยงดูอยาง
สะใภเถิด
พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นกลาวอยางนี้วา เราไมไดรบั รอง และตกลงไวกับทาน
เรารับรองและตกลงไวกับหญิงหมายตางหาก สมณะตองเปนผูไมขวนขวาย สมณะตองเปนสมณะ
ที่ดี เชิญทานไปเถิด เราไมรูจกั ทาน
ครั้นทานพระอุทายีถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานแลว ไดกลับมายังพระนคร
สาวัตถีตามเดิม
แมครั้งที่สาม สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมได
รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดฉิ ันอยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็
เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดิฉันไป
แมสตรีหมายนั้น ก็ไดเขาไปหาทานพระอุทายีเปนครั้งที่สอง แลวไดเรียนทานพระอุทายี
ดังนี้วา ขาแตพระคุณเจา ขาววา ลูกสาวของดิฉันตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข พวกสาวก
ของอาชีวกไดเลี้ยงดูนางอยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี พระคุณ*เจาควรพูดขอรองวา ดูกรทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนีอ้ ยางทาสี
โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิด
ทานพระอุทายีกลาววา ฉันถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานมาครั้งหนึ่งแลว เชิญ
เธอไปเถิด ฉันไมไปละ ฯ
นินทาและสรรเสริญพระอุทายี
[๔๒๔] ครั้งนั้น สตรีหมายจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ลูกสาวของเรา ตกทุกข*ไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวชั่ว พอผัวชั่ว และสามีชั่วฉันใด ขอใหทาน
พระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุขฉันนั้นเถิด แมสาวนอยนั้นก็เพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา เราตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวชั่ว พอผัวชั่ว และสามีชั่วฉันใด
ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุข ฉันนั้นเถิด แมสตรีเหลาอื่น บรรดา
ที่ไมพอใจดวยแมผัว พอผัว หรือสามี ตางก็กลาวแชงชักอยางนี้วา เราตกทุกขไดยาก ไมได
รับความสุข เพราะแมผัวชั่ว พอผัวชั่ว และสามีชั่ว ฉันใด ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกข
ไดยาก อยาไดรับความสุข ฉันนั้นเถิด สวนสตรีบรรดาที่ยินดีดวยแมผัว พอผัว หรือสามี
ตางก็อํานวยพรอยางนีว้ า เราสบาย สมบูรณ พูนสุข เพราะแมผัวดี พอผัวดี และสามีดี
ฉันใด ขอใหทานพระอุทายี จงสบาย สมบูรณ พูนสุข ฉันนั้นเถิด ฯ
[๔๒๕] ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีบางพวกกลาวแชงชักอยู บางพวก อํานวยพรอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขาบท ตางก็เพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดถึงความเปนผูชักสื่อเลา แลวกราบทูลเนื้อความ
นั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน

เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอถึงความเปน
ผูชักสื่อจริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถงึ ความเปนผูชักสื่อเลา
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของเธอนั่น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนพวกที่เลื่อม*ใสแลว
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักยาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมเหมาะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนัน้
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํ ราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้วา ดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๙. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงความเปนผูชักสื่อ บอกความประสงคของบุรุษแกสตรี
ก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี ในความเปนเมียก็ตาม ในความเปนชู
ก็ตาม เปนสังฆาทิเสส
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้
เรื่องพระอุทายี จบ
เรื่องนักเลงหญิง
[๔๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนักเลงหญิงหลายคนพากันไปเที่ยวรื่นเริงในสวน ไดสง
ชายสื่อไปในสํานักหญิงแพศยาคนหนึ่งวา ขอใหนางมา พวกเราจักพากันเที่ยวรื่นเริงในสวน
หญิงแพศยานั้นไดตอบไปอยางนี้วา ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา พวกทานเปนใคร หรือเปน
พรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงกายมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะตองไป

นอกเมือง ดิฉนั ไปไมได ครั้นแลวชายสื่อนัน้ ไดแจงเรื่องนัน้ แกนักเลงหญิงเหลานั้น
เมื่อชายสื่อแจงอยางนั้นแลว บุรุษคนหนึ่งไดกลาวกะนักเลงเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย
พวกทานไปออนวอนหญิงแพศยานั้นทําไม ควรบอกทานพระอุทายีมิดีหรือ ทานพระอุทายีจักสง
มาใหเอง
เมื่อบุรุษนั้นกลาวอยางนี้แลว อุบาสกคนหนึ่งไดกลาวกะบุรุษผูนั้นวา คุณอยาไดพูด
อยางนั้น การกระทําเชนนั้นไมสมควรแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทานพระอุทายีจักไม
ทําเชนนั้น
เมื่ออุบาสกนั้นกลาวอยางนี้แลว นักเลงหญิงเหลานั้น ไดพะนันกันวา ทานพระอุทายี
จักทําหรือไมทํา แลวเขาไปหาทานพระอุทายีกลาวดังนี้วา ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาพากัน
ไปเที่ยวรื่นเริงในสวนนี้ ไดสงชายสื่อไปในสํานักหญิงแพศยาชื่อโนนวา ขอใหนางมา พวกเรา
จักพากันเที่ยวรื่นเริงในสวน นางตอบอยางนี้วา ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา ทานทั้งหลายเปน
ใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงกายมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก
และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดสงหญิงแพศยา
นั้นไปใหสําเร็จประโยชนดวยเถิด ขอรับ
ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาหญิงแพศยานั้น ครั้นแลวไดถามหญิงแพศยานั้นดังนี้
วา ทําไมเธอจึงไมไปหาคนเหลานี้เลา?
หญิงแพศยานั้นตอบวา ดิฉันไมทราบวา คนเหลานี้เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร
อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงตัวมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได
เจาคะ
อุ. จงไปหาคนเหลานี้เถิด คนเหลานี้ฉันรูจัก
ญ. ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันจะไป เจาคะ
ครั้งนั้น นักเลงหญิงเหลานัน้ ไดพาหญิงแพศยานั้นไปเที่ยวสวน จึงอุบาสกนั้นเพง
โทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรว มชัว่ ขณะหนึ่ง
เลา ภิกษุทั้งหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ
มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี
จึงไดถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรว มชัว่ ขณะหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี
พระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอถึงความเปน
ผูชักสื่ออันจะพึงอยูรว มชั่วขณะหนึ่ง จริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถึงความเปนผูชักสื่อ

อันจะพึงอยูร วมชั่วขณะหนึ่งเลา ดูกรโมฆบุรษุ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทํา
ของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของคนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นพระผูมพี ระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายแลว
ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายแลว รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนีว้ า ดังนี้:
พระอนุบัญญัติ
๙. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความเปนผูชักสื่อ บอกความประสงคของบุรุษแกสตรี
ก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี ในความเปนเมียก็ตาม ในความเปนชู
ก็ตาม โดยที่สุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรว มชั่วขณะ เปนสังฆาทิเสส ฯ
เรื่องนักเลงหญิง จบ
สิกขาบทวิภังค
[๔๒๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
ผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา
ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
คําวา ถึงความเปนผูชักสื่อ ความวา ถูกสตรีวานไปในสํานักบุรุษ หรือถูกบุรุษวานไป
ในสํานักสตรี
คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีก็ดี คือ แจงความปรารถนาของชายแก
หญิงก็ดี

คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีก็ดี คือ แจงความปรารถนาของหญิงแกชายก็ดี
คําวา ในความเปนเมียก็ตาม คือ บอกวา เธอจักเปนเมีย
คําวา ในความเปนชูก็ตาม คือ บอกวา เธอจักเปนชู
คําวา โดยที่สุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรว มชัว่ ขณะ คือ บอกวา
เธอจักเปนภรรยาชั่วคราว
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือ เปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย มาติกา
สตรี ๑๐ จําพวก
[๔๒๘] สตรี ๑๐ จําพวก คือ สตรีมีมารดาปกครอง ๑ สตรีมีบิดาปกครอง ๑ สตรี
มีมารดาบิดาปกครอง ๑ สตรีมีพี่นองชายปกครอง ๑ สตรีมพี ี่นองหญิงปกครอง ๑ สตรี
มีญาติปกครอง ๑ สตรีมีโคตรปกครอง ๑ สตรีมีธรรมคุมครอง ๑ สตรีมีคูหมั้น ๑ สตรีมี
กฏหมายคุมครอง ๑ ฯ
ภรรยา ๑๐ จําพวก
[๔๒๙] ภรรยา ๑๐ จําพวก คือ ภรรยาสินไถ ๑ ภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ ๑
ภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ๑ ภรรยาที่อยูเพราะผา ๑ ภรรยาที่สมรส ๑ ภรรยาที่ถูกปลง
เทริด ๑ ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ๑ ภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ๑
ภรรยาเชลย ๑ ภรรยาชั่วคราว ๑ ฯ
มาติกาวิภังค
[๔๓๐] สตรีที่ชื่อวา มีมารดาปกครอง ไดแก สตรีที่มารดาคอยระวัง ควบคุม หาม
ปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีบิดาปกครอง ไดแก สตรีที่มีบิดา คอยระวัง ควบคุม หามปราม
ใหอยูในอํานาจ

สตรีที่ชื่อวา มีมารดาบิดาปกครอง ไดแก สตรีที่มีมารดาบิดา คอยระวัง ควบคุม
หามปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีพี่นองชายปกครอง ไดแก สตรีที่มีพี่นองชาย คอยระวัง ควบคุม
หามปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีพี่นองหญิงปกครอง ไดแก สตรีที่มีพี่นองหญิง คอยระวัง ควบคุม
หามปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีญาติปกครอง ไดแก สตรีที่มีญาติคอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยู
ในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีโคตรปกครอง ไดแก สตรีที่มีบุคคลรวมสกุลคอยระวัง ควบคุม หาม
ปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีธรรมคุมครอง ไดแก สตรีที่มีสหธรรมมิกทัง้ หลาย คอยระวัง ควบคุม
หามปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีที่ชื่อวา มีคูหมั้น ไดแก สตรีที่มีผูหมั้นไวแตในครรภ โดยที่สุด แมสตรีที่ถูก
บุรุษสวมดวยพวงดอกไม ดวยมั่นหมายวา สตรีคนนี้เปนของเรา
สตรีที่ชื่อวา มีกฏหมายคุมครอง ไดแก สตรีที่มีพระราชาบางองค ทรงกําหนดอาชญา
ไววา บุรุษใดถึงสตรีผูมีชื่อนี้ ตองไดรับอาชญาเทานี้
[๔๓๑] ภรรยาที่ชื่อวา สินไถ ไดแก สตรีที่บุรุษชวยมาดวยทรัพยแลวใหอยูรว ม
ภรรยาที่ชื่อวา อยูดวยความเต็มใจ ไดแก สตรีที่บุรุษคูรัก ใหอยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา อยูเพราะสมบัติ ไดแก สตรีที่บุรุษยกสมบัติให แลวใหอยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา อยูเพราะผา ไดแก สตรีที่บุรุษมอบผาใหแลว ใหอยูรว ม
ภรรยาที่ชื่อวา สมรส ไดแก สตรีที่บุรุษจับตองภาชนะน้ําดวยกัน แลวใหอยูรว ม
ภรรยาที่ชื่อวา ถูกปลงเทริด ไดแก สตรีที่บุรุษปลงเทริดลง แลวใหอยูร ว ม
ภรรยาที่ชื่อวา เปนคนใช ไดแก สตรีที่เปนทั้งคนรับใช เปนทั้งภรรยา
ภรรยาที่ชื่อวา เปนลูกจาง ไดแก สตรีที่เปนทั้งคนทํางาน เปนทั้งภรรยา
ภรรยาที่ชื่อวา เชลย ไดแก สตรีที่เรียกวา ถูกนํามาเปนเชลย
ภรรยาที่ชื่อวา ภรรยาชั่วคราว ไดแก สตรีที่เรียกวา เปนภรรยาชั่วขณะ.
๑. ธนักกีตาจักร
นิกเขปบท
[๔๓๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส

บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี
ชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูม ีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
นิกเขปบท จบ
ธนักกีตาจักร
ขัณฑจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล
[๔๓๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี มีมารดา
ปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้

และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู
มีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชอื่ นี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชอื่ นี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ

รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ขัณฑจักร จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๓๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี มีบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู
มีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู
มีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชอื่ นี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร หมวดที่ ๑ จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒
[๔๓๕] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดา
ปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชอื่ นี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พุทธจักร หมวดที่ ๒ จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๓
[๔๓๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชาย

ปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา ไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีบิดามารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.
พัทธจักรหมวดที่ ๓ จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๔
[๔๓๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นอง
หญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูม ี
ชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ

ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.
พัทธจักร หมวดที่ ๔ จบ.
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๕
[๔๓๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีธรรมคุมครอง ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อ
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา จงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.
พัทธจักร หมวดที่ ๕ จบ.
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๖
[๔๓๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อ
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้

และบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๖ จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๗
[๔๔๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อ
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้วา
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ

ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พัทธจักร หมวดที่ ๗ จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๘
[๔๔๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมั้นผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พัทธจักร หมวดที่ ๘ จบ
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๔๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย
คุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสิน
ไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ี
ชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ี
ชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ี
ชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ีชื่อ
นี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ี
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง

ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๙ จบ.
ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร
มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล จบ.
[๔๔๓] ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๒ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๗ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๘ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
---------ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล
[๔๔๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูม ีชื่อนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผูม ีชื่อนี้ สตรีมีโคตรปกครอง
ผูมีชื่อนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ สตรีมคี ูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูม ีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ธนักกีตาจักร จบ.
๒. ฉันทวาสินีจักร
นิกเขปบท
[๔๔๕] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ฉันทวาสินีจักร จบ.
๓. โภควาสินีจกั ร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก

และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
โภควาสินีจักร จบ.
๔. ปฏวาสินีจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปฏวาสินีจักร จบ.
๕. โอทปตตกินีจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
โอทปตตกินีจักร จบ.
๖. โอภตจุมพฏาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของภิกษุผูมชี ื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
โอภตจุมพฏาจักร จบ.
๗. ทาสีภริยาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ทาสีภริยาจักร จบ.
๘. กัมมการีภริยาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยาของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
กัมมการีภริยาจักร จบ.
๙. ธชาหฏาจักร
นิกเขปบท

บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ธชาหฏาจักร จบ.
๑๐. มุหุตติกาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อ
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีคูหมั้น ผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง

ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
นิกเขปบท จบ.
มุหุตติกาจักร
ขัณฑจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล
[๔๔๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อ
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มุหุตติกาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑

[๔๔๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม ีชื่อนี้ ...
... สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้ง*หลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑มุหุตติกาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๔๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย
คุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูม ีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่ว*คราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชอื่ นี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูม ีชื่อนี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูม ีชื่อนี้ ...
... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลาย
จงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร
มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล จบ.
[๔๔๙] ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๒ คนเปนมูล

ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๗ คนเปนมูล
@๑. พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๘ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
มุหุตติกาจักร
พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล
[๔๕๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดา
ปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองชาย
ปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูม ีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีโคตร
ปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มุหุตติกาจักร จบ.
๑. มาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๕๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่อยูเพราะผาของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.

มาตุรักขิตาจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๕๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา จงไปบอกสตรีมีมารดา
ปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูม ีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๕๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดา
ปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ ของบุรุษที่มีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงออกไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙

[๔๕๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
@๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูลหมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.
[๔๕๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๓ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๔ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๕ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๖ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๗ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๘ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๕๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ เปนภรรยาทีอ่ ยู
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่
เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยาเปนภรรยาเชลย และเปน
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตาจักร จบ.

๒. ปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๕๗] บุรุษวานภิกษุ ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ของทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปตุรักขิตาจักร จบ.
๓. มาตาปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
มาตาปตุรักขิตาจักร จบ.
๔. ภาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ภาตุรักขิตาจักร จบ.
๕. ภคินีรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ภคินีรักขิตาจักร จบ.
๖. ญาติรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผูมี
ชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ญาติรักขิตาจักร จบ.
๗. โคตตรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก ตองอาบัติ

สังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
โคตตรักขิตาจักร จบ.
๘. ธัมมรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อ
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ธัมมรักขิตาจักร จบ.
๙. สารักขาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
สาริกขาจักร จบ.
๑๐. สปริทัณฑาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครองผมู ี
ชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๕๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย
คุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ

ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูม ีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๕๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย
คุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และนํากลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง
มีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๖๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย
คุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง
ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ...
@๑. พัทธจักรมีภรรยาหนึง่ คนเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.
[๔๖๑] ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๓ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๔ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๕ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๖ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๗ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๘ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๖๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย
คุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ เปน
ภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด
เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย
และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาจักร จบ.
อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละหนึ่ง

[๔๖๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดา
ปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ของทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๒
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมี
ชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ และเปน
ภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๓
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้
สตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีผูมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนีว้ า ขาววา ขอทานทั้งหลาย
จงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๔
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๕
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๖
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๗
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๘
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๙
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๑๐
[๔๖๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูม ีชื่อนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผูม ีชื่อนี้ สตรีมีโคตรปกครองผูม ี
ชื่อนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมชี ื่อนี้ สตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีชอื่ นี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ เปนภรรยาทีอ่ ยู
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยา
ที่เปนทั้งคนใช เปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปน
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธกจักร จบ.
ปุริสเปยยาล

๑. ปุริสมาตุจักร
นิกเขปบท
[๔๖๕] มารดาของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสมาตุจักร จบ.
๒. ปุริสปตุจักร
นิกเขปบท
บิดาของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสปตุจักร จบ.
๓. ปุริสมาตาปตุจักร
นิกเขปบท
มารดาบิดาของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสมาตาปตุจักร จบ.
๔. ปุริสภาตุจักร
นิกเขปบท
พี่นองชายของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสภาตุจักร จบ.
๕. ปุริสภคินีจักร
นิกเขปบท
พี่นองหญิงของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสภคินีจักร จบ.
๖. ปุริสญาตกจักร
นิกเขปบท
ญาติของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสญาตกจักร จบ.
๗. ปุริสโคตตจักร
นิกเขปบท
โคตรของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสโคตตจักร จบ.
๘. ปุริสสหธัมมิกจักร
นิกเขปบท
สหธรรมิกของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปุริสสหธัมมิกจักร จบ.
นักปราชญพึงยังปุริสเปยยาลใหพิสดาร อุภโตพัทธกจักรก็พึงใหพิสดารดุจนัยที่มีมาแลว
ขางตนนั้นแล.

ปุริสเปยยาล จบ.
อิตถีเปยยาล
๑. มาตุรักขิตามาตุจักร
นิกเขปบท
[๔๖๖] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยาของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมชี ื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

มาตุรักขิตามาตุจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๖๗] มารดาของสตรีมมี ารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถและเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...
... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูม ีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตามาตุจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๖๘] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยู
เพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว ...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑มาตุรักขิตามาตุจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๖๙] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา

จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะผา ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.
แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุจักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล ตลอดถึง
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๙ คน เปนมูล นักปราชญก็พึงทําตาม
แบบนี้แล.
@๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
มาตุรักขิตามาตุจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คน เปนมูล
[๔๗๐] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ เปน
ภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด
เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย
และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตามาตุจักร จบ.
๒. ปตุรักขิตาปตุจักร
นิกเขปบท
[๔๗๑] บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
ผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ เปนภรรยา

ที่อยูเพราะผา ที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํานําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ปตุรักขิตาปตุจักร จบ.
๓. มาตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร
นิกเขปบท
มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะ*สมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด ... เปนภรรยา
ที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปน
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
มาตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร จบ.
๔. ภาตุรักขิตาภาตุจักร
นิกเขปบท
พี่นองชายของสตรีมีพี่นอ งชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พี่นองชายของสตรีมีพี่นอ งชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปน
ทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา
ชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ภาตุรักขิตาภาตุจักร จบ.
๕. ภคินีรักขิตาภคินีจักร
นิกเขปบท
พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา

จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ ... เปนภรรยาทีอ่ ยูเพราะ
สมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่
เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปน
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ภคินีรักขิตาภคินีจักร จบ.
๖. ญาติรักขิตาญาตกจักร
นิกเขปบท
ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
ผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
ผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ... เปน
ภรรยาที่อยูเ พราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ...
พัทธจักร ...
ญาติรักขิตาญาตกจักร จบ.
๗. โคตตรักขิตาโคตตจักร
นิกเขปบท
โคตรทั้งหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
โคตรทั้งหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคน
ใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ...
พัทธจักร ...
โคตตรักขิตาโคตตจักร จบ.
๘. ธัมมมักขิตาสหธัมมิกจักร
นิกเขปบท
สหธรรมิกทั้งหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก

และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สหธรรมิกทั้งหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ ... เปนภรรยาทีอ่ ยูเพราะ
สมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่
เปน
ทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา
ชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ธัมมรักขิตาสหธัมมิกจักร จบ.
๙. สารักขาปุริสจักร
นิกเขปบท
คูหมั้นของสตรีมีคูหมั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
คูหมั้นของสตรีมีคูหมั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิง
นั้น
จะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...
เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
สารักขาปุริสจักร จบ.
๑๐. สปริทัณฑาปุริสจักร
นิกเขปบท
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยา
ที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...
เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยา
เชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาปุริสจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล

[๔๗๒] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแต
พระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่
สมรส ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่
เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปน
ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูม ี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาปุริสจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๗๓] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน
ภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน
ภรรยาที่อยูเ พราะผา ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่
อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน
ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้ง
ลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาที่อยู
ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว ... เปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑สปริทัณฑาปุริสจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๗๔] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชั่วคราว และ

เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
@๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.
แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๒ คนเปนมูล ตลอดถึง
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล นักปราชญก็พึงทําตามแบบ
นี้แล.
สปริทัณฑาปุริสจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๗๕] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่ อยูด วย
ความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส
เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจาง
เปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลยและเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํานําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาปุริสจักร จบ.
๑. มาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๗๖] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่
อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตาจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๗๗] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปน
ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยา
เชลย ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๗๘] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี
ชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาทีอ่ ยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยา
ที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาทีอ่ ยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ...
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่อยู
ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว ...
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๗๙] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
ผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยา
ชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปน
ภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปน
ภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงมาตุรกั ขิตาจักร

มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.
แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล เปนตน
นักปราชญก็พึงทําตามแบบนี้แล.
มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๘๐] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ เปนภรรยาทีอ่ ยู
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่
เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปน
ภรรยาชั่วคราวของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตาจักร จบ.
@๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
๒. ปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๘๑] สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
ผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ...
พัทธจักร ...
ปตุรักขิตาจักร จบ.
๓. มาตาปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี
ชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา
ที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ...

พัทธจักร ...
มาตาปตุรักขิตาจักร จบ.
๔. ภาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผู
มีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี
ชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา
ที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ภาตุรักขิตาจักร จบ.
๕. ภคินีรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
ผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผู
มีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปน
ภรรยาที่อยูเ พราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้ง
คนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา
ชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ภคินีรักขิตาจักร จบ.
๖. ญาติรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่
อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว

ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ...
พัทธจักร ...
ญาติรักขิตาจักร จบ.
๗. โคตตรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนีว้ า
า ...
ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผ

เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
โคตตรักขิตาจักร จบ.
๘. ธัมมรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีธรรมคุมครองวานภกิ ษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา
...
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
ธัมมรักขิตาจักร จบ.
๙. สารักขาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีคูหมั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉนั
จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
สตรีมีคูหมั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา
ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเ พราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา
... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปน

ภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...
สารักขาจักร จบ.
๑๐. สปริทัณฑาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
นิกเขปบท จบ.
สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึงเป
่ นมูล
[๔๘๒] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อ
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และเปน
ภรรยาที่อยูเ พราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาสินไถ และเปน
ภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยา
สินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...
เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๘๓] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลง

เทริด ... เปนภรรยาที่อยูดว ยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว ... เปน
ภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มูลยอ ๑สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๘๔] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อ
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว
และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเ พราะผา ... เปนภรรยา
ชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปน
ภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยา
ที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ... เปนภรรยาชัว่ คราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.
ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูลเปนตน นักปราชญ
พึงทําตามแบบนี้แล.
สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๘๕] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
บุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูด วยความเต็มใจ เปนภรรยาทีอ่ ยู
@๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยา
ที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และ
เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษผู
ุ มีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาจักร จบ.
จักรเปยยาลทั้งมวญ จบ.
ภิกษุรับคํา

[๔๘๖] ภิกษุรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมรับคํา
ภิกษุไมรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุไมรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ไมตองอาบัติ.
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูป
[๔๘๗] บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลาย
จงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก ทุกรูปกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอก
สตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก ใหรูปหนึ่งกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอก
สตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหนึ่งนําไปบอก ทุกรูป กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอก
สตรีผูมีชื่อนี้ ภกิ ษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหนึ่งนําไปบอก แลวใหรูปหนึ่งกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียว
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก แตใหภิกษุอันเตวาสิกกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อ ภิกษุ
รับคํา ใหภิกษุอันเตวาสิกไปบอก แตกลับมาบอกดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อ ภิกษุ
รับคํา ใหภิกษุอันเตวาสิกไปบอก ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแลวกลับมาบอกนอกเรือ่ ง ตองอาบัติ
ถุลลัจจัยทั้งสองรูป.
ภิกษุจัดการสําเร็จและบอกเคลื่อนคลาด
[๔๘๘] ภิกษุไปจัดการสําเร็จ กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ตองอาบัติถุลลัจจัย

ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุไปจัดการสําเร็จ กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๘๙] ภิกษุผูไปดวยกรณียกิจของสงฆกด็ ี ของเจดียก็ดี ของภิกษุผูมีอาพาธก็ดี ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๔๙๐] เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสตรียายบาน เรื่องผูมิใชสตรี เรือ่ งสตรี
บัณเฑาะก เรื่องชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะใหคืนดี และเรื่องการชักสื่อในบัณเฑาะก.
วินีตวัตถุ
เรื่องสตรีหลับ
[๔๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระ*คุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายวาสตรีผูมีชื่อนีไ้ ปไหน เขาตอบวา
หลับขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ
เรื่องสตรีตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนนั้ ไปถามคนทั้งหลายวาสตรีผมู ีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบไปวา
ตายเสียแลว ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง*กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ
เรื่องสตรียายบาน
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง สั่งภิกษุรปู หนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนนั้ ไปถามคนทั้งหลายวาสตรีผมู ีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา ยายไป
แลวขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ
เรื่องผูมิใชสตรี
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง สั่งภิกษุรปู หนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนนั้ ไปถามคนทั้งหลายวาสตรีผมู ีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา ไมใชสตรี
ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนัน้
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ

ทุกกฏ
เรื่องสตรีบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง สั่งภิกษุรปู หนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนนั้ ไปถามคนทั้งหลายวา สตรีผมู ีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา เปนสตรี
บัณเฑาะกขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตอ งอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ
เรื่องชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะใหคืนดี
[๔๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามี แลวไดไปยังเรือนมารดา ภิกษุ
กุลุปกะไดชักโยงใหคืนดีกันแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง*หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เขาหยา
กันแลวหรือ?
ภิ. เขายังไมไดหยากัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะเขายังไมหยากัน.
เรื่องการชักสื่อในบัณเฑาะก
[๔๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงการชักสื่อในบัณเฑาะกแลวเธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ จบ.
-------------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี
[๔๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายชาวรัฐอาฬวี
สรางกุฎีซึ่งมีเครื่องอุปกรณอนั ตนขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง ใหญ
ไมมีกําหนด กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ เธอตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลาย
จงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงใหจอบ จงใหสิ่ว
จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญาสามัญ จงใหดิน
ดังนี้เปนตน ประชาชนที่ถูกเบียดเบียนดวยการวิงวอนดวยการขอ พอเห็นภิกษุทั้งหลายแลว
หวาดบาง สะดุงบาง หนีไปเสียบาง เดินเลี่ยงไปเสียทางอื่นบาง เมินหนาเสียบาง ปดประตู
เสียบาง แมพบแมโคเขาก็หนี สําคัญวาพวกภิกษุ.
[๔๙๕] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห แลวออกเดินทาง
มุงไปรัฐอาฬวี เที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงรัฐอาฬวีแลว ทราบวาทานพักอยูที่อัคคาฬวเจดียในรัฐ*อาฬวีนั้น ครัน้ เวลาเชา ทานพระมหากัสสปครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต

ในรัฐอาฬวี ประชาชนเห็นทานพระมหากัสสปแลวหวาดบาง สะดุงบาง หลบหนีไปบาง เดิน*เลี่ยงไปทางอืน่ บาง เมินหนาบาง ปดประตูบานบาง ครั้นทานพระมหากัสสปเที่ยวบิณฑบาตไปใน
รัฐอาฬวี เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว เรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา ทานทั้งหลาย
เมื่อกอนรัฐอาฬวีนี้มีอาหารบริบูรณ หาบิณฑบาตไดงาย ภิกษุสงฆครองชีพดวยการถือบาตรแสวงหา
ก็ทําไดงาย มาบัดนี้รัฐอาฬวีอตั คัดอาหาร หาบิณฑบาตไดยาก ภิกษุสงฆจะครองชีพดวยการถือ
บาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหรัฐอาฬวีนี้เปนดั่งนี้ จึงภิกษุเหลานั้น
กราบเรียนเรื่องนั้นใหทานพระมหากัสสปทราบแลว.
[๔๙๖] คราวนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมยแลว
เสด็จจาริกโดยหนทางอันจะไปสูรัฐอาฬวี เมื่อเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงรัฐอาฬวีแลว
ทราบวาพระองคประทับอยูที ่อัคคาฬวเจดียในรัฐอาฬวีนั้น จึงทานพระมหากัสสปเขาไปเฝา ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬวีวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ใหสรางกุฎี ซึ่งมีเครื่องอุปกรณที่ตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง
ใหญไมมีกําหนด กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา
ทานทั้งหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง
จงใหจอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงให
หญาสามัญ จงใหดิน ดังนี้เปนตน ประชาชนที่ถูกเบียดเบียนดวยการวิงวอน ดวยการขอ
พอเห็นภิกษุทั้งหลายเขา บางก็หวาด บางก็สะดุง บางก็หลบหนีไป บางก็เลี่ยงไปทางอื่น บางก็
เมินหนา บางก็ปดประตูบาน แมพบแมโคก็หลบหนี สําคัญวาพวกภิกษุ ดังนี้ จริงหรือ?
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดให
สรางกุฎีซึ่งมีเครื่องอุปกรณที่ตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตน ใหญไมมี
กําหนดเลา กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา ทาน
ทั้งหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงให
จอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญา*สามัญ จงใหดิน ดั่งนี้เปนตน ดูกรโมฆบุรษุ ทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว
โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่นเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และ
เพื่อความเปนอยางอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาค ทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดั่งนีแ้ ลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ

ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวาดังนี:้ เรื่องฤาษีสองพีน่ อง
[๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีสองพี่นอ งเขาอาศัยแมน้ําคงคาสํานักอยู
ครั้งนั้น มณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง ครั้นแลววงดวยขนด ๗ รอบ
แผพังพานใหญอยูบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง มีผิว
พรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น ฤาษีผูพี่เห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น จึงไดไตถามวา เหตุไรเธอจึงซูบผอม
เศราหมองมีผวิ พรรณคล้ํา มีผวิ เหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น
น. ทานพี่ มณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแมน้ําคงคา เขามาหาขาพเจา ณ สถานที่นี้ ครั้นแลว
วงขาพเจาดวยขนด ๗ รอบ แผพังพานใหญบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ขาพเจาจึงได
ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น
พ. ทานตองการไมใหนาคราชนั้นมาหรือ
น. ขาพเจาตองการไมใหนาคราชนั้นมา
พ. ทานเห็นนาคราชนั้นมีอะไรบาง
น. ขาพเจาเห็นมีแกวมณีประดับอยูที่คอ
พ. ถาเชนนั้น ทานจงขอแกวมณีกะนาคราชนั้นวา ทานจงใหแกวมณีแกขาพเจาๆ
ตองการแกวมณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นมณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง หยุดอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ฤาษีผูนองไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐนาคราชวา ขอทานจงให
แกวมณีแกขาพเจา ขาพเจาตองการแกวมณี จึงมณีกัณฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภิกษุ
ตองการแกวมณี แลวไดรีบกลับไป แมครั้งที่สอง มณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษี
ผูนองๆ เห็นมณีกัณฐนาคราชมาแตไกล ไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐนาคราชวา ขอทานจงให
แกวมณีแกขาพเจาๆ ตองการแกวมณี จึงมณีกัณฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภิกษุตองการ
แกวมณี แลวไดกลับแตที่ไกลนั้นเทียว แมครั้งที่สามมณีกัณฐนาคราชกําลังจะขึ้นจากแมน้ําคงคา
ฤาษีผูนองไดเห็นมณีกัณฐนาคราชกําลังโผลขึ้นจากแมน้ําคงคา ก็ไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐ*นาคราชวา ขอทานจงใหแกวมณีแกขาพเจาๆ ตองการแกวมณี ขณะนั้นมณีกัณฐนาคราชไดกลาว
ตอบฤาษี ผูนองดวยคาถา ความวาดังนี้:ขาวน้ํา ที่ดียิ่ง มากหลาย บังเกิดแกขาพเจา
เพราะเหตุแหงแกวมณีดวงนี้
ขาพเจาจะใหแกวนั้นแกทานไมได ทานเปนคนขอจัด
ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว

ทานขอแกวกะขาพเจา ทําใหขาพเจาสะดุงกลัว
ดังคนหนุมถือดาบซึ่งลับดีแลวบนหินลับ
ขาพเจาจักไมใหแกวนั้นแกทานๆ เปนคนขอจัด
ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว
ครั้งนั้นมณีกัณฐนาคราชไดหลีกไป พลางรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภิกษุตองการแกวมณี
ไดหลีกไปอยางนั้นแลว ไมกลับมาอีก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมาฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นยิ่งกวาเกา เพราะไมไดเห็นนาคราชผูนาดูนั้น
ฤาษีผูพี่ไดเห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวย
เอ็นยิ่งกวาเกาจึงไดถามดูวา เพราะเหตุไรทานจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลือง
ขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นยิง่ กวาเกา ฤาษีผูนองตอบวา เพราะไมไดเห็นนาคราชผูนาดูนั้น จึงฤาษี
ผูพี่ไดกลาวกะฤาษีผูนองดวยคาถา ความวาดังนี้:บุคคลรูวาสิ่งใดเปนที่รักของเขา ไมควรขอสิ่งนั้น
อนึ่ง คนยอมเปนที่เกลียดชัง ก็เพราะขอจัด
นาคที่ถูกพราหมณขอแกวมณี
จึงไมมาใหพราหมณนั้นเห็นอีกเลย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การวิงวอน การขอ ไมเปนที่พอใจของสัตวดิรัจฉานเหลานั้นแลว
ก็จะปวยกลาวไปไยถึงหมูมนุษยเลา.
เรื่องนกฝูงใหญ
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุรูปหนึ่งอยูในไพรสณฑแหงหนึ่ง แถบ
ภูเขาหิมพานต ณ สถานที่ไมหางไพรสณฑนั้นมีหนองน้ําใหญ ครั้งนั้นนกฝูงใหญ กลางวันเที่ยว
หาอาหารที่หนองน้ํานั้น เวลาเย็นเขาอาศัยไพรสณฑนั้นสํานักอยู ภิกษุนั้นรําคาญเพราะเสียงนกฝูง
นั้น จึงเขาไปหาเรา ครั้นกราบไหวเราแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เราไดถามภิกษุนั้นวา
ดูกรภิกษุ ยังพอทนอยูหรือ ยังพอครองอยูหรือ เธอเดินทางมาดวยความลําบากนอยหรือ ก็นี่
เธอมาจากไหนเลา
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ยังพอทนอยู ยังพอครองอยู พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาเดินทาง
มาดวยความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา มีไพรสณฑใหญอยูแถบภูเขาหิมพานต ณ สถานที่ไม
หางไพรสณฑนั้นแล ๑- มีหนองน้ําใหญ ครั้นเวลากลางวัน นกฝูงใหญเที่ยวหาอาหารที่หนองน้ํานั้น
เวลาเย็นก็เขาอาศัยไพรสณฑนั้นสํานักอยู ขาพระพุทธเจาถูกเสียงนกฝูงนั้นรบกวน จึงหนีมาจาก
ไพรสณฑนั้น พระพุทธเจาขา
ร. ดูกรภิกษุ ก็เธอตองการจะไมใหนกฝูงนั้นมาหรือ?
ภิ. ขาพระพุทธเจาตองการไมใหนกฝูงนั้นมา พระพุทธเจาขา
ร. ดูกรภิกษุ ถาเชนนั้นเธอจงกลับไปที่ไพรสณฑนั้น เขาอาศัยไพรสณฑนั้นแลว ใน
ปฐมยามแหงราตรี จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้ แนนกผูเจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัยอยู
ในไพรสณฑนี้มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกทั้งหลายจงใหขนแกเรานกละหนึ่งขน

ในมัชฌิมยามแหงราตรีก็จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้ แนนกผูเจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัยอยูใน
ไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกทั้งหลายจงใหขนแกเรานกละหนึ่งขน
ในปจฉิมยามแหงราตรี ก็จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้ แนนกผูเจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัย
อยูในไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกทั้งหลายจงใหขนแกเรานกละ
หนึ่งขน จึงภิกษุรูปนั้นกลับไปที่ไพรสณฑนั้น เขาอาศัยไพรสณฑนั้นแลว ในปฐมยามแหงราตรี
ประกาศ ๓ ครั้งวาดังนี้ แนนกผูเจริญทั้งหลาย ... ในมัชฌิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้งวาดังนี้
แนนกผูเจริญทั้งหลาย ... ในปจฉิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้ แนนกผูเจริญทั้งหลาย ...
ครั้นนกฝูงนั้นทราบวา ภิกษุขอขน ภิกษุตองการขนดังนี้ ไดหลีกไปจากไพรสณฑนั้น ไดหลีกไป
อยางนั้นเทียว ไมกลับมาอีก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาการวิงวอน การขอ จักไมไดเปนที่พึงใจของพวกสัตวดิรจั ฉาน
เหลานั้นแลว ก็จะปวยกลาวไปไยเลาถึงหมูสัตวที่เกิดมาเปนมนุษย.
เรื่องรัฐบาลกุลบุตร
[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว บิดาของรัฐบาลกุลบุตรไดกลาวถามรัฐบาล
กุลบุตรดวยคาถา ความวาดังนี้:แนะพอรัฐบาล เออก็คนเปนอันมากที่พากันมาขอเรา เราไมรูจัก ไฉนเจาไม
ขอเรา
รัฐบาลกุลบุตรไดกลาวตอบบิดาดวยคาถา ความวาดังนี้:คนผูขอ ยอมไมเปนที่รักของผูถูกขอ
ฝายคนผูถูกขอ เมื่อไมให ก็ยอมไมเปนที่รักของผูขอ
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมขอทาน
ขออยาใหขาพเจาเปนที่เกลียดชังของทานเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัฐบาลกุลบุตรนั้นยังไดกลาวตอบอยางนี้กะบิดาของตนแลว ก็จะปวย
กลาวไปไยเลาถึงคนอื่นตอคนอื่น.
[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โภคสมบัติของคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมไดมาแลวก็ยังยาก
ที่จะตามรักษา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย เมื่อโภคสมบัตินั้นอันพวกคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมเขา
ไดมาแลวก็ยังยากที่จะตามรักษาอยางนี้ พวกเธอไดมีการวิงวอน มีการขอเขาบอยครั้ง หลายคราว
แลววา ขอทานทั้งหลายจงใหคน จงใหแรงงาน จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน
จงใหผึ่ง จงใหจอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง
จงใหหญาสามัญ จงใหดิน ดังนี้เปนตน การกระทําของพวกเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทํา
ของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดังนีแ้ ลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ

ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่อง
นั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ ผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ
ตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐. ๖. อนึ่ง ภิกษุผูจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการ
ขอเอาเอง พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎนี ั้นดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบ
โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ ดวยคืบสุคต พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุ
เหลานั้นพึงแสดงที่อันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ หากภิกษุสรางกุฎีดวยอาการขอเอา
เอง ในที่อันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่
หรือสรางใหลว งประมาณเปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๐๑] ที่ชื่อวา อาการขอเอาเอง คือ ขอเองซึ่งคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี เกวียนก็ดี
มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่วก็ดี เถาวัลยก็ดี ไมไผก็ดี หญามุงกระตายก็ดี หญาปลอง
ก็ดี หญาสามัญก็ดี ดินก็ดี
ที่ชื่อวา กุฎี ไดแก ที่อยูซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะ
ภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม
บทวา สราง คือทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม
บทวา อันหาเจาของมิได คือไมมีใครๆ อื่น ที่เปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ
ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ
บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว
คําวา พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎีนนั้ ดังนี้โดยยาว ๑๒ คืบ
ดวยคืบสุคต นั้น คือ วัดนอกฝาผนัง
คําวา โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ นั้น คือ วัดรวมในฝาผนัง
[๕๐๒] คําวา พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น มีพระพุทธาธิบายไววาดังนี้
ภิกษุผูจะสรางกุฎีนั้น พึงใหแผวถางพื้นที่ที่จะสรางกุฎีนั้นเสียกอน แลวเขาไปหาสงฆหมผาอุตรา-

*สงคเฉวียงเบา กราบเทาภิกษุทั้งหลาย ผูแกพรรษากวา แลวนั่นกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง ทาน
เจาขา ขาพเจานั้นขอสงฆใหตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎี พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ถาสงฆทั้งหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎีได ก็พึงไปตรวจดูดวยกันทั้งหมด ถาไม
อุตสาหะ ในหมูสงฆนั้น ภิกษุเหลาใดฉลาดสามารถจะรูไดวา เปนสถานมีผูจองไวหรือไม เปน
สถานมีชานเดินไดรอบหรือไม สงฆพึงขอสมมติภิกษุเหลานั้นไปแทนสงฆ
วิธีสมมติ
ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาดผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้
กรรมวาจาขอสมมติใหภิกษุตรวจดูพื้นที่
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางกุฎีอนั หาเจาของมิได
เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูพนื้ ที่ที่จะสรางกุฎี ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎี
ของภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสราง
กุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูพื้นที่ที่จะสราง
กุฎี สงฆสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้
การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมี
ชื่อนี้ อันสงฆสมมติแลว เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
วิธีแสดงพื้นที่
[๕๐๓] ภิกษุทั้งหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลานั้น พึงไป ณ ที่นั้นตรวจดูพื้นที่ที่จะสราง
กุฎี พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานเดินไดรอบ
หรือเปนสถานไมมีชานเดินไดรอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ทั้งไมมีชานเดินไดรอบ พึงบอกวา
อยาสรางลงในที่นี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไวทั้งมีชานเดินไดรอบ พึงแจงแกสงฆวา เปนสถาน
ไมมีผูจองไว ทั้งมีชานเดินไดรอบ ภิกษุผูจะสรางกุฎีนั้น พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตตราสงคเฉลียงบา
กราบเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา
ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเองดวยอาการขอเอาเอง ทานเจาขา ขาพเจา
นั้นขอสงฆใหแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎี พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ภิกษุผูฉลาดผู
สามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้
กรรมวาจาขอสงฆใหแสดงพื้นที่
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะ
ตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎี ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎีแกภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง

ขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง
เธอขอสงฆใหแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎี สงฆแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎีแกภิกษุมีชื่อนี้ การแสดงพื้น
ที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด พื้นที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงนิง่
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๕๐๔] ที่ชื่อวา อันมีผจู องไว คือ เปนที่อาศัยของมด เปนที่อาศัยของปลวก เปนที่
อาศัยของหนู เปนที่อาศัยของงู เปนที่อาศัยของแมลงปอง เปนที่อาศัยของตะขาบ เปนที่อาศัย
ของชาง เปนที่อาศัยของมา เปนที่อาศัยของราชสีห เปนที่อาศัยของเสือโครง เปนที่อาศัยของ
เสือเหลือง เปนที่อาศัยของหมี เปนที่อาศัยของสุนัขปา ๑- เปนที่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา
เปนสถานใกลที่นา เปนสถานใกลที่ไร เปนสถานใกลตะแลงแกง เปนสถานใกลที่ทรมานนักโทษ
เปนสถานใกลสุสาน เปนสถานใกลที่สวน เปนสถานใกลที่หลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปน
สถานใกลโรงมา เปนสถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลที่สุนัขอาศัย
เปนสถานใกลถนน เปนสถานใกลหนทางสี่แยก เปนสถานใกลที่ชุมนุมชน หรือเปนสถาน
ใกลทางที่เดินไปมา นี่ชื่อวาสถานอันมีผูจองไว
[๕๐๕] ที่ชื่อวา อันหาชานรอบมิได คือเกวียนที่เขาเทียมวัวแลวตามปกติ ไมสามารถ
จะเวียนไปได บันไดหรือพะองไมสามารถจะทอดเวียนไปได โดยรอบ นี่ชื่อวา สถานอันหาชาน
รอบมิได
@๑. สุนัขปาในทะเลทราย, เสือดาวก็วา.
[๕๐๖] ที่ชื่อวา อันไมมีผจู องไว คือ ไมเปนที่อาศัยของมด ไมเปนที่อาศัยของปลวก
ไมเปนที่อาศัยของหนู ไมเปนที่อาศัยของงู ไมเปนที่อาศัยของแมลงปอง ไมเปนที่อาศัยของตะขาบ
ไมเปนที่อาศัยของชาง ไมเปนที่อาศัยของมา ไมเปนที่อาศัยของราชสีห ไมเปนที่อาศัยของ
เสือโครง ไมเปนที่อาศัยของเสือเหลือง ไมเปนที่อาศัยของหมี ไมเปนที่อาศัยของสุนัขปา ไม
เปนที่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลที่นา ไมเปนสถานใกลที่ไร ไมเปนสถาน
ใกลตะแลงแกง ไมเปนสถานใกลที่ทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกล
ที่สวน ไมเปนสถานใกลที่หลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปน
สถานใกลเรือนจํา ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลที่สุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน
ไมเปนสถานใกลหนทางสี่แยก ไมเปนสถานใกลที่ชุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางที่เดิน
ไปมา นี่ชื่อวา สถานอันไมมีผจู องไว.
[๕๐๗] ที่ชื่อวา อันมีชานรอบ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแลวตามปกติสามารถจะเวียน
ไปได บันไดหรือพะองก็สามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ชื่อวา สถานอันมีชานรอบ.
[๕๐๘] ที่ชื่อวา อาการขอเอาเอง อธิบายวา ขอเอง ซึ่งคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี
เกวียนก็ดี มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่วก็ดี เปนตน
ที่ชื่อวา กุฎี ไดแกที่อยูซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะ
ภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม

บทวา สราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม
สองพากยวา หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสรางใหลว งประมาณ
ความวา ไมขอใหสงฆแสดงสถานที่สรางกุฎีดวยญัตติทุติยกรรมวาจาก็ตาม สรางเองหรือใชให
เขาสรางใหเกินกําหนด แมเพียงเสนผมเดียว โดยสวนยาวหรือโดยสวนกวางก็ตาม ตองอาบัติ
ทุกกฏทุกประโยคที่ทํา ยังอิฐอีกกอนหนึง่ จะเสร็จตองอาบัติถุลลัจจัย กอนที่สุดเสร็จ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะ
เหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๐๙] ภิกษุผูสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สรางเกินประมาณ
[๕๑๐] ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผจองไว
ู
ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ

อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.
สรางเทาประมาณ
ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
[๕๑๑] ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.
พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
[๕๑๒] ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไม
ตองอาบัติ.
สั่งสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๓] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพนที
ื้ ่
อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส
๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส

๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
สั่งสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สั่งสรางกุฎี เขาสรางเกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.
สั่งสรางกุฎี เขาสรางเทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สั่งสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับ
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว

ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.
สั่งสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๔] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไว
วา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎี
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎี
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎี
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎี
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎี
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎี
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
๑ ตัว.

หลีกไป ไมไดสั่ง สงฆแสดงที่ให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎี
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสราง
กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา
กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสราง
กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎี
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสราง
กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
หลีกไป ไมไดสั่ง เขาสรางเกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎี
นั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววากุฎีนั้น
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.
หลีกไป ไมไดสั่ง เขาสรางเทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น

จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
หลีกไป ไม ไดสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมชี าน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชาน
รอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.
หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา
กุฎีนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบ
ดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา
กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ

ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา
กุฎีนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบ
ดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว
มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สรางผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๕] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา
กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา
สรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง
หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
กุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให และอยาใหมีผูจองไวดวย ถาไมไปเอง หรือ
ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎี
ใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง
หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือ
ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแก
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
กุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
สรางผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา

ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา
ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่ง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา
ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีให
แกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสง
ทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแก
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สั่งเทาประมาณ เขาสรางเกินประมาณ
[๕๑๖] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา
กุฎีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ อยาให
มีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเราเกินประมาณ มีผู
จองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ และอยาใหมี
ผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ และ
และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสง ทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ

ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ ถาไม
ไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
สั่งเทาประมาณ เขาสรางเทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว และ
ใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสง ทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ มีผูจองไว
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเองหรอื ไม
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไม
ไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาไมสรางตามสั่ง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎี ใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผู
จองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ

ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตอง
เทาประมาณ และตองไมมีผูจองไวดว ย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไมมีผูจองไวและใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให เกินประมาณไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ตองเทาประมาณ และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพนื้ ที่อันสงฆแสดงให
และตองเทาประมาณดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปอีก ตองอาบัติทุกกฏ.
สั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาสรางตามสั่ง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสราง
กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบ
ขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ไมตองมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ
นั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเองหรือไม
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ

ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไม
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ไมตองอาบัติ.
ทําผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๗] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา
กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสราง
กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมี
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไว กุฎีนั้นตองมี
พื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่ง
มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผสู ราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ทําผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

ทําผิดคําสั่ง เกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และตองมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผสู ราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง
เทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัตทุิ กกฏ ๑ ตัว
ทําผิดคําสั่ง เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎี
นั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทา
ประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
ทําผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผู
สราง ตองอาบัติทุกกฏ ๔ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ

ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ทําผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่ อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผรู ับ
คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุ
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง
พื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎี
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่ง
สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อนั สงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ทําคาง
[๕๑๘] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรบั คําสั่งสราง
กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎี
นั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลว สรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรอื้ เสียแลว
สรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอ
กลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือ
ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมาพึงให
กุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลว
สรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พื้นที่อันสงฆแสดงให ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา
พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรอื้ เสีย
แลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา
พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรอื้
เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
เกินประมาณ ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎนัี ้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไวเธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุ
รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุ

รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแก
ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.
เทาประมาณ ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไวเธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุ
รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงใหเกินประมาณ มีผูจองไวไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงใหเกินประมาณ มีผูจองไวมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่ หรือ
ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทํา
คางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุ
รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว

ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอนื่
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.
พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอ
กลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือ
ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สรางคาง สรางตอ
[๕๑๙] กุฎีที่ตนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กุฎีที่ตนสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กุฎีที่คนอื่นสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กุฎีที่คนอื่นสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อนาปตติวาร
[๕๒๐] ภิกษุสรางถ้ํา ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภิกษุสรางกุฎีหญา ๑ ภิกษุสรางกุฎีเพื่อภิกษอุ นื่ ๑
เวนอาคารอันเปนที่อยูเสีย ภิกษุสรางนอกจากนั้น ๑ ไมตองอาบัติ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัม*มิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ จบ.
---------------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉันนะ
[๕๒๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจา ประทับอยู ณ วัดโฆสิตาราม
เขตพระนครโกสัมพี ครั้งนั้น คฤหบดีอุปฏฐากของทานพระฉันนะ ไดกลาวกะทานวา ขาแตทาน

ผูเจริญ ขอพระคุณเจาโปรดตรวจดูสถานที่สรางวิหาร กระผม
จักใหสรางวิหารถวายพระคุณเจา จึงทานพระฉันนะใหแผวถาง
สถานที่สรางวิหาร ใหโคนตนไมอันเปนเจดียต นหนึ่ง
ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา
คนทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย ซึ่ง
ชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร เบียดเบียนอินทรียชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีชีพ ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพน*ทะนาอยู บรรดาผูที่มีความมักนอย สันโดษ มีความละอาย มี
ความรังเกียจ ผูใ ครตอสิกขา ยอมเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ทานพระฉันนะจึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย ซึ่งชาวบาน
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา แลว
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอใหเขาโคน
ตนไมอันเปนเจดีย ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา จริงหรือ?
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใหโคนตนไม อันเปน
เจดีย ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา เพราะมนุษย
มีความสําคัญในตนไมวามีชีพ ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทํา
ของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดังนีแ้ ลวตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม

บุคคลผูเกออยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผมู ีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้
พระบัญญัติ
๑๑. ๗. อนึ่ง ภิกษุจะใหสรางวิหารใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอง พึงนํา
ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหลานั้นพึงแสดงที่อันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ
หากภิกษุใหสรางวิหารใหญ ในที่อันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภิกษุ
ทั้งหลายไป เพื่อแสดงที่ เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๒๒] วิหารที่ชื่อวา ใหญ ทานวามีเจาของ
ที่ชื่อวา วิหาร ไดแกที่อยู ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว
เฉพาะภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม
บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม
บทวา อันมีเจาของ คือ มีใคร ใครคนอื่น ที่เปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถก็ตาม
บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ
บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว
[๕๒๓] คําวา พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น ความวาภิกษุจะสรางวิหารนั้น
ตองใหแผวถางสถานที่จะสรางวิหารเสียกอน แลวเขาไปหาสงฆหมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระโหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสราง
วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอสงฆใหตรวจดูสถานที่จะสราง
วิหาร ดังนี้ พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ถาสงฆทั้งปวงสามารถจะตรวจดูสถานที่จะ
สรางวิหารได สงฆทั้งหมดพึงตรวจดู ถาสงฆทั้งปวงไมสามารถจะตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารได
ภิกษุเหลาใดในสงฆหมูนั้น เปนผูฉลาด สามารถจะรูไดวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถาน
ไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ หรือเปนสถานไมมีชานรอบ สงฆพึงขอภิกษุเหลานั้นแลว
สมมติ
วิธีสมมติ
ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือภิกษุรูปหนึ่ง ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้
กรรมวาจาสมมติภิกษุผูตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมี
เจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆ

ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารของ
ภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้เปนผูใครจะสรางวิหาร
ใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร สงฆสมมติภิกษุ
ทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชอื่ นี้ การสมมติภิกษุ
ทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชอื่ นี้ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้
อันสงฆสมมติแลว เพื่อตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร ของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
วิธีขอสงฆแสดงสถานที่สรางวิหาร
[๕๒๔] ภิกษุทั้งหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลานั้น พึงไป ณ ที่นั้น ตรวจดูสถานที่
จะสรางวิหาร พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ
หรือเปนสถานไมมีชานรอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ทั้งเปนสถานไมมีชานรอบ พึงบอกวาอยา
สรางลงในที่นี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไว ทั้งมีชานรอบ พึงแจงแกสงฆวา เปนสถานไมมีผูจอง
ไว ทั้งมีชานรอบภิกษุผูจะสรางวิหารนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุทั้งหลายผูแ กพรรษา แลวนั่งกระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสราง
วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสงฆใหแสดงสถานที่จะสราง
วิหาร พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให
สงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:กรรมวาจาแสดงสถานที่จะสรางวิหาร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมี
เจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหแสดงสถานที่จะสรางวิหาร ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงแสดงสถานที่จะสรางวิหารแกภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง
ขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ
ใหแสดงสถานที่จะสรางวิหาร สงฆแสดงสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชอื่ นี้ การแสดงสถานที่
จะสรางวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด สถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๕๒๕] ที่ชื่อวา อันมีผจู องไว คือเปนที่อาศัยของมด เปนที่อาศัยของปลวก เปนที่
อาศัยของหนู เปนที่อาศัยของงู เปนที่อาศัยของแมลงปอง เปนที่อาศัยของตะขาบ เปนที่อาศัย
ของชาง เปนที่อาศัยของมา เปนที่อาศัยของเสือโครง เปนที่อาศัยของเสือเหลือง เปนที่อาศัย
ของหมี เปนที่อาศัยของสุนัขปา เปนที่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา เปนสถานใกลที่นา เปน
สถานใกลที่ไร เปนสถานใกลตะแลงแกง เปนสถานใกลที่ทรมานนักโทษ เปนสถานใกลสุสาน
เปนสถานใกลที่สวน เปนสถานใกลที่หลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปนสถานใกลโรงมา เปน
สถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลที่สุนัขอาศัย เปนสถานใกลถนน เปน

สถานใกลหนทางสี่แยก เปนสถานใกลที่ชุมนุมชน หรือเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี่ชื่อวา
สถานอันมีผูจองไว
[๕๒๖] ที่ชื่อวา อันหาชานรอบมิได คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแลวตามปกติ ไม
สามารถจะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็ไมสามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ชื่อวาสถาน
อันหาชานรอบมิได
[๕๒๗] ที่ชื่อวา อันไมมีผจู องไว คือ ไมเปนที่อาศัยของมด ไมเปนที่อาศัยของปลวก
ไมเปนที่อาศัยของหนู ไมเปนที่อาศัยของงู ไมเปนที่อาศัยของแมลงปอง ไมเปนที่อาศัยของ
ตะขาบ ไมเปนที่อาศัยของชาง ไมเปนที่อาศัยของมา ไมเปนที่อาศัยของเสือโครง ไมเปนที่อาศัย
ของเสือเหลือง ไมเปนที่อาศัยของหมี ไมเปนที่อาศัยของสุนัขปา ไมเปนที่อาศัยของสัตว*ดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลที่นา ไมเปนสถานใกลที่ไร ไมเปนสถานใกลตะแลงแกง
ไมเปนสถานใกลที่ทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกลที่สวน ไมเปน
สถานใกลที่หลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปนสถานใกลเรือนจํา
ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลที่สุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน ไมเปนสถานใกล
หนทางสี่แยก ไมเปนสถานใกลที่ชุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี้ชื่อวาสถาน
อันไมมีผูจองไว
[๕๒๘] ที่ชื่อวา อันมีชานรอบ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแลวตามปกติ สามารถ
จะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็สามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ชื่อวาสถานอันมีชานรอบ
[๕๒๙] วิหารที่ชื่อวา ใหญ นั้น ทานวามีเจาของ
ที่ชื่อวา วิหาร ไดแกที่อยู ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว
เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม
บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม
พากยวา หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น คือ ไมใหสงฆแสดงสถานที่
จะสรางวิหาร ดวยญัตติทุติยกรรมวาจากอนแลว ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ
ในประโยคที่ทํา ยังอิฐอีกกอนหนึ่งจะเสร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย พอเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัด เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนี้ จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
สรางวิหาร มีพื้นทีอ่ ันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๐] ภิกษุสรางวิหาร ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว.
สรางวิหาร มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
สั่งสราง มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๑] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ
มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส
๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.
สั่งสราง มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมี
พื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให
[๕๓๒] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่ง
ไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่ง

สรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหาร
นั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
หลีกไป สั่ง เขาสราง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๓] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไว
วา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา
เขาสรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไป
เอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
หากไมไปเอง หรือไมสง ทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร

นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหาร
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางวิหาร
ใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึง
สงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให และตองไมมีผูจองไวดวย หากไมไปเอง หรือไม
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา
สรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึง
ไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา
สรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง
หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให หากเธอไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ.
หลีกไป สั่ง เขาสราง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
พึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมผี ูจองไว และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางวิหารให
แกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไป
บอกวา ตองไมมีผูจองไว หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ หากไมไปเอง หรือไมสง ทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ

ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๔] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่ง
ไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่ง
สรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผสู ราง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหารนัน้
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแก
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร
นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหาร

นั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
ทําคาง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๕] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่ง
สรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว
เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุ
รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ
กลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ หากเขาสรางคางไว
เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุ
รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ
กลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ทําคาง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหารให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา
พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไม
รื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา
พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อ
เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ
กลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําสั่งสรางวิหาร
ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

สรางคาง สรางตอ
[๕๓๖] วิหารที่ตนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส
วิหารที่ตนสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
วิหารที่คนอื่นสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส
วิหารที่คนอื่นสรางคางไว ภิกษุใหแกคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อนาปตติวาร
[๕๓๗] ภิกษุสรางถ้ํา ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภิกษุสรางกุฎีหญา ๑ ภิกษุสรางวิหารเพือ่ ภิกษุ
อื่น ๑ เวนอาคารเปนที่อยูเสีย ภิกษุสรางนอกจากนั้น ๑ ไมตองอาบัติ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ จบ.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
[๕๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรมี
อายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัตคุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่ ซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ
ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับทั้งหมด อนึ่ง ทานไมมีกรณียกิจ อะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่
ทานทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับสั่งสมอีก
[๕๓๙] ครั้งนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตร ไปในที่สังกัด หลีกเรนอยู ไดมีความ
ปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เรามีอายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา เราไมมีกรณี*ยกิจอะไรที่ยงิ่ ขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับสั่งสมอีก เราควรทําการชวยเหลือ
อะไรหนอแกสงฆ ลําดับนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรไดคิดตกลงใจวา ผิฉะนั้น เราควรแตงตั้งเสนา
สนะและแจกอาหารแกสงฆ ครั้นทานออกจากที่เรนในเวลาเย็นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจาไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา
ขาพระพุทธเจามีอายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัตแลว คุณสมบัติอยางใดอยาง
หนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ ขาพระพุทธเจาไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา ขาพระพุทธเจา
ไมมีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ขาพระพุทธเจาทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับสั่งสมอีก
ขาพระพุทธเจาควรทําการชวยเหลืออะไรหนอแกสงฆ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาคิดตกลงใจ
วามิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาควรแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ ขาพระพุทธเจาปรารถนา
จะแตงตั้งเสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ทัพพะ ถาเชนนั้น เธอจงแตงตั้งเสนาสนะและ
แจกอาหารแกสงฆเถิด
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลรับสนองแดพระผูมีพระภาควา อยางนัน้ พระพุทธเจาขา

สมมติภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร
[๕๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติ
ทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ เบื้องตนพึงขอใหทัพพะรับ ครั้นแลว
ภิกษุผูฉลาดผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติ
ทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร นี่เปนญัตติ ทานเจาขา
ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจก
อาหาร การสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ทานพระทัพพมัลลบุตร
อันสงฆสมมติใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๕๔๑] ก็แล ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติแลวยอมแตงตั้งเสนาสนะรวมไว
เปนพวกๆ สําหรับหมูภิกษุผสู ม่ําเสมอกัน คือ ภิกษุเหลาใดเปนผูทรงพระสูตร ทานก็แตงตั้ง
เสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควาพวกเธอจักซักซอมพระสูตรกัน ภิกษุ
เหลาใดเปนผูทรงวินัย ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควา
พวกเธอจักวินจิ ฉัยพระวินัยกัน ภิกษุเหลาใดเปนผูทรงพระอภิธรรม ทานก็แตงตั้งเสนาสนะ
รวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควา พวกเธอจักสนทนาพระอภิธรรมกัน ภิกษุเหลาใด
เปนผูไดฌาน ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควา พวกเธอจัก
ไมรบกวนกัน ภิกษุเหลาใดชอบกลับดิรัจฉานกถา ยังมีการบํารุงรางกายอยูมาก ทานก็แตงตั้งเสนา*สนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึ่งดวย ประสงควา ทานเหลานี้จักอยูดว ยความยินดีแมนี้ ภิกษุ
เหลาใดมาในเวลาค่ําคืน ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงตั้งเสนาสนะแม
สําหรับภิกษุเหลานั้นโดยแสงสวางนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลายยอมแกลงมาแมในเวลาค่ําคืน ดวย
ประสงควาพวกเราจักไดชมอิทธิปาฏิหาริยของทานพระทัพพมัลลบุตรดังนีก้ ็มี ภิกษุเหลานั้นเขาไป
หาทานพระทัพพมัลลบุตรแลวพูดอยางนี้วา พระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวก
กระผม ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานปรารถนาจะอยูที่ไหน กระผมจะ
แตงตั้งให ณ ที่ไหน ภิกษุเหลานั้นแกลงอางที่ไกลๆ วาพระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงตั้ง
เสนาสนะใหพวกกระผม ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่เหวสําหรับ
ทิ้งโจร ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่กาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ขอทานจงแตงตั้ง
เสนาสนะใหพวกกระผมที่ถ้ําสัตตบรรณคูหาขางภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวก
กระผมที่เงี้ยมเขาสัปปโสณฑิกะใกลสีตวัน ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ซอกเขา

โคมฏะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ซอกเขาตินทุกะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะ
ใหพวกกระผมที่ซอกเขากโปตะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ตโปทาราม ขอทาน
จงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่
มัททกุจฉิมฤคทายวัน ทานพระทัพพมัลลบุตรจึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มีองคุลี
สองแสงสวางเดินนําหนาภิกษุเหลานั้นไป แมภิกษุเหลานั้นก็เดินตามหลังทานพระทัพพมัลลบุตร
ไปโดยแสงสวางนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงตั้งเสนาสนะสําหรับภิกษุเหลานั้น โดยชี้แจง
อยางนี้วา นี่เตียง นี่ตั่ง นั่นฟูก นี่หมอน นี่ที่ถายอุจจาระ นี่ที่ถายปสสาวะ นี่น้ําฉัน นี่น้ําใช
นี่ไมเทา นี่ระเบียบกติกาสงฆ ควรเขาเวลานี้ ควรออกเวลานี้ ครั้นแตงตั้งเสร็จแลว กลับมาสู
พระเวฬุวันวิหารตามเดิม.
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
[๕๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เปนพระบวชใหม และ
มีบุญนอย เสนาสนะของสงฆชนิดเลวและอาหารอยางเลว ยอมตกถึงแกเธอทั้งสอง ครั้งนั้น
ชาวบานในพระนครราชคฤหชอบถวาย เนยใสบาง น้ํามันบาง แกงที่มีรสดีๆ บาง ซึ่งจัดปรุง
เฉพาะพระเถระทั้งหลาย สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอยางธรรมดาตามแต
จะหาได เปนชนิดปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ เวลาหลังอาหาร เธอทั้งสองกลับจากบิณฑบาตแลว
เที่ยวถามพวกภิกษุผูเถระวา ในโรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบางขอรับ ในโรงฉันของพวก
ทานมีอาหารอะไรบางขอรับ พระเถระบางพวกบอกอยางนีว้ า พวกเรามีเนยใส น้ํามัน แกงที่มี
รสอรอยๆ ขอรับ สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดอยางนี้วา พวกกระผมไมมีอะไรเลย
ขอรับ มีแตอาหารอยางธรรมดาตามแตที่จะหาได เปนชนิดปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ.
[๕๔๓] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารที่ดี ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่แกสงฆ
เปนนิจภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยาอังคาสอยูใกลๆ ในโรงฉัน คนอื่นๆ ยอมถามดวยขาวสุก
กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอย คราวนั้น ภัตตุเทสก ไดถวายภัตตาหารของคหบดีผูชอบ
ถวายอาหารทีด่ ี แกพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุงขึ้น ขณะนั้นทานคหบดีไปสู
อารามดวยกรณียะบางอยาง แลวเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตรถึงที่สํานัก ครั้นนมัสการทาน
ทัพพมัลลบุตรแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระทัพพมัลลบุตรยังทานคหบดีผูนั่งแลว ให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นแลวทานคหบดีไดเรียนถาม
ทานวา ภัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุงนี้ที่เรือนของเกลากระผม พระคุณเจาจัดถวายแกภิกษุรูปไหน
ขอรับ
ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาจัดใหแกพระเมตติยะกับพระภุมมชกะแลว จะ
ขณะนั้น ทานคหบดีไดมีความนอยใจวา ไฉนภิกษุผูลามกจักฉันภัตตาหารในเรือนเราเลา
แลวไปเรือนสัง่ หญิงคนใชไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวที่ซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะ
มาฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้ ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ
หญิงคนใชรับคําของทานคหบดีวา อยางนั้น เจาคะ
ครั้งนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะกลาวแกกันวา คุณเมื่อวานนี้ ทานภัตตุเทสก

จัดภัตตาหารในเรือนทานกัลยาณถัตติกคหบดีใหพวกเรา พรุงนี้ทานคหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจัก
อังคาสเราอยูใกลๆ คนอื่นๆ จักถามดวยขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอยๆ ดวย
ความดีใจนั้น แล ตกกลางคืนเธอทั้งสองนั้นจําวัดหลับไมเต็มตื่น ครั้นเวลาเชา พระเมตติยะ
และพระภุมมชกะ ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเดินเขาไปยังนิเวศนของกัลยาณภัตติก
คหบดี
หญิงใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กําลังเดินมาแตไกล ครั้นแลวจึงปู
อาสนะถวายที่ซุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง เจาคะ
จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะนึกวา ภัตตาหารจะยังไมเสร็จเปนแน เขาจึงใหเรานั่ง
พักที่ซุมประตูกอน
ขณะนั้นหญิงคนใชนําอาหารปลายขาว ซึ่งมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวายกลาวอาราธนา
วานิมนตฉันเถิด เจาคะ
พ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับฉันนิจภัต จะ
ญ. ดิฉันทราบแลวเจาคะวา พระคุณเจาเปนพระรับฉันนิจภัต แตเมื่อวานนี้เอง ทาน
คหบดีไดสั่งดิฉันไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวที่ซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉัน
ภัตตาหารในวันพรุงนี้ ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ ดังนี้ นิมนตฉันเถิด เจาคะ
จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันวา อาวุโส เมื่อวานนี้เอง ทานคหบดีไป
สูอารามในสํานักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตร ยุยงในสํานักคหบดีเปน
แนนอนทีเดียว เพราะความเสียใจนั้นแล เธอทั้งสองรูปนั้นฉันไมไดดังใจนึก ครั้นกลับจาก
บิณฑบาตถึงอารามในเวลาหลังอาหาร เก็บบาตรและจีวรแลว นั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิอยูภ ายนอก
ซุมประตูอาราม นิ่งอั้น เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมพูดจา.
เรื่องภิกษุณีเมตติยา
[๕๔๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะถึงสํานัก
ครั้นแลวไดกลาวคํานี้วา ดิฉันไหว เจาคะ
เมื่อนางกลาวอยางนั้นแลว พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย นางจึง
กลาววาดิฉันไหว เจาคะ เปนครั้งที่สอง แมครั้งที่สอง พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิได
ทักทายปราศรัย นางจึงไดกลาวอีกเปนครั้งที่สามวา ดิฉันไหวเจาคะ แมครั้งที่สาม พระเมตติยะ
และพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย
ภิกษุณีเมตติยาถามวา ดิฉันผิดอยางไรตอพระคุณเจาๆ ไมทักทายปราศรัยกับดิฉัน เพื่อ
ประสงคอะไร?
ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถูกพระทัพพมัลลบุตร
เบียดเบียนอยู เธอยังเพิกเฉยได
เม. ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร เจาคะ
ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนี้แหละพระผูมีพระภาคตองใหพระทัพพมัลลบุตรสึก
เม. ดิฉันจะทําอยางไร ดิฉันสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน

ภิ. มาเถิด นองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวจึงกราบทูล
อยางนี้วา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจญ
ั ไร ไมมีอันตราย
บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอนั ตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หมอมฉัน
ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษรายคลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา
ภิกษุณีเมตติยา รับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ วาตกลงเจาคะ แลวเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่งกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้
กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หมอมฉันถูก
พระคุณเจา ทัพพมัลลบุตร ประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา.
ประชุมสงฆทรงสอบสวน
[๕๔๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได
หรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระ*พุทธเจาเปนฉันใด
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ*เจาเปนฉันใด
แมครั้งที่สามแล พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ*เจาเปนฉันใด
ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอทําก็จงบอกวาทํา ถาเธอ
ไมไดทํา ก็จงบอกวาไมไดทํา
ท. พระพุทธเจาขา ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝนก็ยังไมรจู ักเสพเมถุน
ธรรม จะกลาวไยถึงเมื่อตอนตื่นอยูเลา
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
แล พวกเธอจงใหภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษุเหลานี้ รับสั่งดังนี้แลว
พระองคเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับ เขาพระวิหาร
หลังจากนั้น ภิกษุทั้งหลายไดใหภิกษุณีเมตติยาสึก จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
ไดแถลงเรื่องนีก้ ะภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย อยาใหภิกษุณีเมตติยาสึก
เลย นางไมผิดอะไร พวกกระผมแคนเคือง ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลล*บุตร เคลื่อนจากพรหมจรรย จึงไดใหนางใสไคล

ภิกษุทั้งหลายกลาววา อาวุโสทั้งหลาย ก็นพี่ วกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรม
มีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดหรือ
ภิกษุสองรูปนั้นสารภาพวา อยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครสิกขา ตางพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดโจททานพระทัพพ*มัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา พวกเธอโจททัพพมัลลบุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได จริงหรือ
ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงได
โจททัพพมัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิไดเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่นเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ โดยเอนกปริยาย ดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ
เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน
คนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การ
ไมสะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํ ราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบัง
เกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมชื่น ตามกําจัด ซึ่งภิกษุ
ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได ดวยหมายวา แมไฉนเราจะยังเธอให
เคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ครั้นสมัยอื่นแตนั้นอันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม
ถือเอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้น เปนเรื่องหามูลมิได แลภิกษุยนั อิงโทสะอยู เปน

สังฆาทิเสส.
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๔๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา
อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ พระอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผู
เจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้
ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
บทวา ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น
บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ
บทวา ไมแชมชื่น คือ เปนคนมีใจไมแชมชื่น เพราะความโกรธนั้น เพราะโทสะ
นั้น เพราะความไมถูกใจนั้น และเพราะความไมพอใจนั้น
ที่ชื่อวา อันหามูลมิได คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ
บทวา ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรม ทั้ง ๔ สิกขาบท สิกขาบท
ใด สิกขาบทหนึ่ง
บทวา ตามกําจัด ไดแกโจทเอง หรือสัง่ ใหโจท
พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ความวา ใหเคลื่อน
จากภิกษุภาพ ใหเคลื่อนจากสมณธรรม ใหเคลื่อนจากศีลขันธ ใหเคลื่อนจากคุณคือตบะ
[๕๔๗] คําวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น ความวา เมื่อขณะคราวครูหนึ่งที่ภิกษุผถู ูกตาม
กําจัดนั้น ผานไปแลว
บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม คือ ภิกษุเปนผูถูกตามกําจัดดวยเรือ่ งใด มีคน
เชื่อในเพราะเรื่องนั้นก็ตาม
บทวา ไมถือเอาตามก็ตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง
[๕๔๘] ที่ชื่อวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือวิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑
อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑
[๕๔๙] คําวา แลภิกษุยันอิงโทสะอยู ความวา ภิกษุกลาวปฏิญาณวา ขาพเจาพูด

เปลาๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพูดแลว
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใช
บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัส เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส
เปนการขนานนาม คือ เปนชื่อของอาบัตินิกาย นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
ไมเห็น โจทวาไดเห็น
[๕๕๐] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ไมไดยิน โจทวาไดยิน
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ไมรังเกียจ โจทวารังเกียจ
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
โจทกไมเห็น
[๕๕๑] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาได
เห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสงฆาทิ
เสส ทุกๆ
ั
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น และ
รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น
ไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไมไดยิน
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และ

รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และ
ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน รังเกียจ
และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
โจทกไมรังเกียจ
ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และ
ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และ
ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดเห็น
และไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
โจทกเห็น
[๕๕๒] ภิกษุผูโจทก ไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยินและ
รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกไดยิน
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบั ทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
โจทกรังเกียจ
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกเห็น สงสัย
[๕๕๓] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่ไดเห็น
คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน ทาน

เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่ไดเห็น คือเห็น
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและรังเกียจ ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่ไดเห็น คือเห็น
แลว กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไดยิน สงสัย
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ไดยนิ คือไดยิน
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และรังเกียจ ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ไดยนิ คือไดยิน
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และไดเห็น ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ไดยนิ คือไดยิน
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน รังเกียจและไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกรังเกียจ สงสัย
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือ
รังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดเห็น ทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดยนิ ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือ
รังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดเห็นและ

ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
โจทกไมเห็น สั่งใหโจทกวาไดเห็น
[๕๕๔] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจา
ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
โจทกไมไดยิน สั่งใหโจทกวาไดยนิ
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไมรังเกียจ สั่งใหโจทวารังเกียจ
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไมเห็น สั่งใหโจท
[๕๕๕] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจา
ไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น
ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น
ไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด.
โจทกไมไดยิน สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน
ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน

ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน
ไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไมไดรังเกียจ สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาได
รังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากย
บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาได
รังเกียจ ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากย
บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาได
รังเกียจ ไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไดเห็น สั่งใหโจท
[๕๕๖] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจา
ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน
ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
โจทกไดยิน สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ

ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ
ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
โจทกรังเกียจ สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวาขาพเจาไดเห็น ไดยิน
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
โจทกเห็น สงสัย สั่งใหโจท
[๕๕๗] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือ
เห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอวาขาพเจาไดเห็น ไดยิน ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือเห็นแลว
กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดรังเกียจ ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผกู ําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือเห็นแลว
กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ไดรังเกียจ
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกไดยิน สงสัย สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ไดยนิ คือไดยิน

แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรงั เกียจ ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ไดยนิ คือไดยินแลว
กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอ วาขาพเจาไดยิน ไดเห็น ทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ไดยนิ คือไดยิน
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอ วาขาพเจาไดยิน ไดเห็น ไดรังเกียจ
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทกรังเกียจ สงสัย สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมไดรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดยิน ทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ไดยิน
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
ความเห็น ๔ อยาง
[๕๕๘] จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ๑
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ๑
จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ๑
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ๑.
[๕๕๙] ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทก
เห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคลื่อน ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย
ในเพราะโอมสวาท ๑@๑ โอมสวาท คือคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ.
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.
[๕๖๐] ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทก
เห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา
เปนผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอม*สวาท.
[๕๖๑] ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทก
เห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอหมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัติ
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอม
สวาท.
[๕๖๒] ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทก
เห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ
กับอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย
ในเพราะโอมสวาท

ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.
อนาปตติวาร
[๕๖๓] ภิกษุจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ ภิกษุโจทกมีความเห็นวาเปนผูไมบริสุทธิ์ ๑ ภิกษุจําเลย
เปนผูไมบริสุทธิ์ ภิกษุโจทกมีความเห็นวาเปนผูไมบริสุทธิ์ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สิกขาบทที่ ๘ จบ.
----------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ
[๕๖๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะ
กําลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดแลเห็นแพะผูกับแพะเมียกําลังสมจรกัน ครั้นแลวไดพูดอยางนี้วา
อาวุโส ผิฉะนัน้ พวกเราจะสมมติแพะผูนี้เปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนี้เปนภิกษุณี
เมตติยา จักกลาวอยางนีว้ า อาวุโสทั้งหลาย ครั้งกอน พวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตร
ดวยไดยิน แตบัดนี้พวกกระผมไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภิกษุณี เมตติยาดวยตนเอง
เธอทั้งสองไดสมมติแพะผูนั้นเปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนั้นเปนภิกษุณีเมตติยาแลว
จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย เมือ่ กอนพวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตรดวย
ไดยิน แตบัดนี้ พวกกระผมไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิด ในภิกษุณีเมตติยาดวยตนเอง
ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนีว้ า อาวุโส ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอยางนี้ ทานพระทัพพมัลลบุตร
จักไมทํากรรมเชนกลาวมานี้ แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวาดูกรทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือ
วา เปนผูทํากรรมอยางที่ภิกษุเหลานี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา
ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมอยางที่ภกิ ษุเหลานี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา
ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
แมครั้งที่สามแล พระผูมีพระภาคไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมอยางที่ภกิ ษุเหลานี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา

ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
ภ. ดูกรทัพพะ คนฉลาดยอมไมแกขอกลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา จงบอกวาทํา ถาเธอ
ไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา
ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝนก็ยังไมรูจกั เสพเมถุนธรรม จะกลาวไย
ถึงเมื่อตื่นอยู พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายถาเชนนั้น พวก
เธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้ ครั้นรับสั่งเทานี้แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ เขาพระวิหาร จึงภิกษุ
เหลานั้นไดทําการสอบสวนพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ เมื่อเธอทั้งสองถูกสอบสวน ไดแจง
เรื่องนี้แกภิกษุทั้งหลายแลว
ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณ
อันเปนเรื่องอืน่ ใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึง
ปาราชิกหรือ
พระเมตติยะและพระภุมมชกะรับวา จริงอยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจผูใครตอสิกขา
ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดถือเอาเอก
เทศบางแหง แหงอธิการณอันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร
ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา พวกเธอถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรือ่ งอื่นใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัด
พระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกจริงหรือ
ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถอื
เอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอืนให
่ เปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดพระทัพพมัลล*บุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกเลา ดูกรโฆษบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่นไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว
โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครัน้ พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระ*เมตติยะ และพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความ
เปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัด
เกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายแลวทรง
กระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุ

ทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํ ราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม*เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมชื่น ถือเอาเอกเทศบางแหง
แหงอธิกรณอนั เปนเรื่องอื่น ใหเปนเพียงเลศ ตามกําจัดซึ่งภิกษุ ดวยธรรมอันมีโทษ
ถึงปาราชิก ดวยหมายวา แมไฉนเราจักยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ครั้น*สมัยอื่นแตนนั้ อันผูใดผูหนึง่ ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้น
เปนเรื่องอื่นแท เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู
เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๖๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน
ผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอม
เพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุ
ที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา
ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
บทวา ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น
บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ
บทวา ไมแชมชื่น คือ เปนคนมีใจไมชุมชื่น เพราะความโกรธนั้น เพราะโทสะนั้น
เพราะความไมถูกใจนั้น และเพราะความไมพอใจนั้น
[๕๖๖] บทวา แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่น คือ เปนสวนอื่นแหงอาบัติ หรือเปน

สวนอื่นแหงอธิกรณ
[๕๖๗] อธิกรณเปนสวนอืน่ แหงอธิกรณ อยางไร
๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ
๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ และวิวาทาธิกรณ
๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงกิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ และอนุวาทาธิกรณ
๔. กิจจาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ
อยางนี้ อธิกรณชื่อวาเปนสวนอื่นแหงอธิกรณ
[๕๖๘] อธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงอธิกรณ อยางไร
๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงวิวาทาธิกรณ
๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงอนุวาทาธิกรณ
๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณก็มี เปนสวนอื่นแหงอาปตตา*ธิกรณก็มี
อาปตตาธิกรณเปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร
เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ มนุสสวิคคหปารา*ชิกาบัติ และอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ
อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ อุตตริมนุสสธรรม
ปาราชิกาบัติ และเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ
มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เมถุนธรรม
ปาราชิกาบัติ และอทินนาทานปาราชิกาบัติ
อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อทินนาทาน
ปาราชิกาบัติ และมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ
อยางนี้ อาปตตาธิกรณชื่อวาเปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ
ก็อาปตตาธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร
เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ
อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ
มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ
อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ
อยางนี้ อาปตตาธิกรณชื่อวาเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ
๔. กิจจาธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงกิจจาธิกรณ
อยางนี้ อธิกรณชื่อวาเปนสวนเดียวกันแหงอธิกรณ.
เลศ ๑๐ อยาง
[๕๖๙] ที่ชื่อวาเลศ ในคําวา ถือเอาเอกเทศบางแหง ... เปนเพียงเลศ นั้น อธิบายวา
เลศมี ๑๐ อยาง ไดแก เลศคือชาติ ๑ เลศคือชื่อ ๑ เลศคือวงศ ๑ เลศคือลักษณะ ๑
เลศคืออาบัติ ๑ เลศคือบาตร ๑ เลศคือจีวร ๑ เลศคืออุปชฌายะ ๑ เลศคืออาจารย ๑

เลศคือเสนาสนะ ๑.
อธิบายเลศ ๑๐ อยาง
[๕๗๐] ที่ชื่อวา เลศคือชาติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได เห็นภิกษุผูกษัตริย
ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูกษัตริยรูปอื่นโจทวา ภิกษุผูกษัตริย ขาพเจาไดเห็นทานเปน
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูพราหมณ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูพราหมณ
รูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูพราหมณ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุแพศย ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูแพศยรูปอื่นแลว
โจทวา ภิกษุผูแ พศย ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูศูทร ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูศูทรรูปอื่นแลว
โจทวา ภิกษุผศู ูทร ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
[๕๗๑] ที่ชื่อวา เลศคือชื่อ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นพระพุทธรักขิต
ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระพุทธรักขิตรูปอื่นแลวโจทวา พระพุทธรักขิต ขาพเจาไดเห็นทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นพระธรรมรักขิต ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระธรรมรักขิตรูป
อื่นแลวโจทวา พระธรรมรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็น พระสังฆรักขิต ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระสังฆรักขิตรูป
อื่นแลวโจทวา พระสังฆรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
[๕๗๒] ที่ชื่อวา เลศคือวงศ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได เห็นภิกษุผูวงศ
โคตมะ ตองปาราชิกธรรม ครัน้ เห็นภิกษุผูวงศโคตมะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศโคตมะ ขาพเจา
ไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด

ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศโมคคัลลานะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผวู งศ*โมคคัลลานะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศโมคคัลลานะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศกัจจายนะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูวงศ*กัจจายนะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศกัจจายนะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูวงศ*วาสิฏฐะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว ม
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
[๕๗๓] ที่ชื่อวา เลศคือลักษณะ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจษกเปนผูไดเห็นภิกษุผูสูง
ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูสูงรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูสูง ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ ทุกคําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูต่ํา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูตา่ํ รูปอื่นแลวโจทวา
ภิกษุผูต่ํา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูดํา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูดาํ รูปอื่นแลวโจทวา
ภิกษุผูดํา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูขาว ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผขู าวรูปอื่นแลว
โจทวา ภิกษุผขู าว ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
[๕๗๔] ที่ชื่อวา เลศคืออาบัติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูตองลหุ*กาบัติ ถาโจทเธอดวยปาราชิกธรรมวา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน
ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.
[๕๗๕] ที่ชื่อวา เลศคือบาตร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตร
โลหะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูใชบาตรโลหะแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรโลหะ

ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรดินเหนียว ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรปู อื่น
ผูใชบาตรดินเหนียวแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรดินเหนียว ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิก*ธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรม
ก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรเคลือบ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่น
ผูใชบาตรเคลือบแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรเคลือบ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรดินธรรมดา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุ
รูปอื่นผูใชบาตรดินธรรมดาแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรดินธรรมดา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
[๕๗๖] ที่ชื่อวา เลศคือจีวร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูทรงผา*บังสุกุล ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรปู อื่นผูทรงผาบังสุกุลแลวโจทวา ภิกษุผูทรงผาบังสุกุล
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภิกษุผูทรงผาของคหบดี ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรปู อื่น
ผูทรงผาของคหบดีแลวโจทวา ภิกษุผูทรงผาของคหบดี ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.
[๕๗๗] ที่ชื่อวา เลศคืออุปชฌายะ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุ
ผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีชื่อนี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผสู ัทธิวิหาริกรูปอื่นของ
พระอุปชฌายะผูมีชื่อนี้แลวโจทวา ภิกษุผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีชื่อนี้ ขาพเจาไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.
[๕๗๘] ที่ชื่อวา เลศคืออาจารย นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูอันเตวาสิกของพระอาจารยผูมีชอื่ นี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูอันเตวาสิกรูปอื่นของพระอาจารย
ผูมีชื่อนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอันเตวาสิกของพระอาจารยผูมีชื่อนี้ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.
[๕๗๙] ที่ชื่อวา เลศคือเสนาสนะ อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูอยูใน
เสนาสนะของคหบดีผูมีชื่อนี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูอยูในเสนาสนะของคหบดี

ผูมีชื่อนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอยูในเสนาสนะของคหบดีผูมีชื่อนี้ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิก
ธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.
[๕๘๐] บทวา ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรมทั้ง ๔ สิกขาบท
ใดสิกขาบทหนึ่ง
บทวา ตามกําจัด ไดแก โจทเอง หรือสัง่ ใหโจท
พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ความวา ใหเคลื่อน
จากภิกษุภาพ ใหเคลื่อนจากสมณธรรม ใหเคลื่อนจากศีลขันธ ใหเคลื่อนจากคุณคือตบะ
[๕๘๑] คําวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น ความวา เมื่อ ขณะ คราว ครูหนึ่ง ที่ภิกษุผูถูกตาม
กําจัดนั้นผานไปแลว
บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเชื่อในเรื่องที่เปนเหตุใหเขาตามกําจัดนั้น
บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง
[๕๘๒] ที่ชื่อวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑
อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑
[๕๘๓] บทวา เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ คือ ถือเอาเลศ ๑๐ อยาง
นั้น อยางใดอยางหนึ่ง
[๕๘๔] บทวา แลภิกษุยันอิงโทสะอยู ความวา ภิกษุกลาวปฏิญาณวา ขาพเจาพูด
เปลาๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพูดแลว
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะ
เหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
เอเกกมูลจักร โจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส
[๕๘๕] ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส
วาเปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวาเปน
อาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ*ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ*ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา เปน
อาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ*ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย
[๕๘๖] ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย มีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ*ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ
ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ
ทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ
ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น

แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ
สังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
โจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ
ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ
ทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน
อาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน
อาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ*ถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
โจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา เปน
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ

นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ*ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
โจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติทุกกฏ
ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหง
อาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
สังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด

ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
โจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิต วาเปนอาบัติ
ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวาเปน
อาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด

ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
พึงทําอาบัติหนึ่งๆ ใหเปนมูลแลวผูกเปนจักร.
สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส
[๕๘๗] ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส
วา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชือสาย
้

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย
[๕๘๘] ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย มีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน
อาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ
ทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน
อาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน
อาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ
ปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย วาเปน
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน
อาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน
อาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน
อาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน
อาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะ เปนอาบัติ
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อ
สายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวาเปน
อาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติทุกกฏ
ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ-

*ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
สังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน
อื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปนอาบัติ
ทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้
ยอมเปนสวนอืน่ แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ

คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน
อาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
คําพูด.
อนาปตติวาร
[๕๘๙] ภิกษุผูสําคัญเปนอยางนั้นโจทเองก็ดี สั่งใหผูอื่นโจทก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ จบ
----------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระเทวทัตต
[๕๙๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นพระเทวทัตตเขาไปหา
พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต ครั้นแลวได
กลาวคํานี้ กะพระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตตวา
มาเถิด อาวุโสทั้งหลาย พวกเราจักกระทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดม
เมื่อพระเทวทัตตกลาวอยางนี้แลว พระโกกาลิกะไดกลาวคํานี้กะพระเทวทัตตวา อาวุโส
พระสมณโคดมมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ไฉน เราจักทํา สังฆเภท จักรเภท แกพระสมณ*โคดมไดเลา
วัตถุ ๕ ประการ
พระเทวทัตตกลาววา มาเถิด อาวุโสทั้งหลาย พวกเราจักเขาเฝาพระสมณโคดม ทูลขอ
วัตถุ ๕ ประการวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย

ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ
เพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ
เพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุ
ทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลาย
ควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลาย
ควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลาย
ควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุใดเขาอาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไม
ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวติ ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น พระสมณโคดม
จักไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ พวกเราทั้งนั้นจักโฆษณาใหชุมชนเชื่อถือดวย วัตถุ ๕ ประการ
นี้ อาวุโสทั้งหลาย พวกเราสามารถที่จะกระทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมได เพราะ
วัตถุ ๕ ประการนี้แล เพราะคนทั้งหลายเลื่อมใสในลูขปฏิบัติ
[๕๙๑] ครั้งนั้น พระเทวทัตตพรอมดวยบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย
อเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยูปา
ตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาต
ตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผาบังสุกุล
ตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยูโ คนไม
ตลอดชีวิต ภิกษุใดเขาอาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลา
และเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย เทวทัตต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงอยูป า ภิกษุใด
ปรารถนา ก็จงอยูบาน ภิกษุใดปรารถนา ก็จงเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีการ
นิมนต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงถือผาบังสุกุล ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีผาคหบดี ดูกรเทวทัตต
เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเทานั้น เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ดวยอาการ
๓ อยาง คือ ๑. ไมไดเห็น ๒. ไมไดยิน ๓. ไมไดรังเกียจ
[๕๙๒] ครั้งนั้น พระเทวทัตตราเริงยินดีเปนอยางยิ่งวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต
วัตถุ ๕ ประการนี้ แลวพรอมดวยบริษัท ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทํา
ประทักษิณหลีกไป ตอมา เธอพรอมดวยบริษทั เขาไปสูกรุงราชคฤห โฆษณาใหประชาชนเชื่อถือ
ดวยวัตถุ ๕ ประการวา อาวุโสทั้งหลาย เราเขาเฝาพระสมณโคดมทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา

ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแต
พระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา
ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต
ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต
ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวติ
ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยูโ คนไมตลอดชีวิต ภิกษุใด
อาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุ
ใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น พระสมณโคดมไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้
พวกเราเทานั้น สมาทานประพฤติวัตถุ ๕ ประการนี้อยู
[๕๙๓] บรรดาประชาชนชาวพระนครราชคฤหนั้น จําพวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส
มีความรูทราม พากันกลาวนี้วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูกําจัด
มีความประพฤติขัดเกลา สวนพระสมณโคดม เปนผูมีความมักมาก ดําริเพื่อความมักมาก
สวนประชาชนจําพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเปนบัณฑิต มีความรูสูง ตางพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหาม
ในพุทธจักร ของพระผูมีพระภาคเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปน
ผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามใน
พุทธจักรเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเทวทัตตวา ดูกรเทวทัตต ขาววา เธอตะเกียก

ตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร จริงหรือ?
พระเทวทัตตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดตะเกียก
ตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักรเลา
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเสื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น ของชนบาง
พวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระเทวทัตต โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียงหรือ
ถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุแตกกัน ยกยองยันอยู ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว
อยางนี้วา ทานอยาไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอา
อธิกรณอันเปนเหตุแตกกันยกยองยันอยู ขอทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวา
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิ าทกัน มีอุเทศเดียวกันยอมอยูผาสุก
แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุนั้น
อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หาก
เธอถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปน
การดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระเทวทัตต จบ.
สิกขาบทวิภังค

[๕๙๔] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ที่ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวาภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลาย
แลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อัน
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวย
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
สงฆที่ชื่อวา ผูพรอมเพรียง คือมีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน,
คําวา ตะเกียกตะกายเพื่อทําลาย คือ แสวงหาพวก รวมเปนกก ดวยหมายมั่นวา
ไฉนภิกษุเหลานี้ พึงแตกกัน พึงแยกกัน พึงเปนพรรคกัน.
คําวา หรือ...อธิกรณอันเปนเหตุแตกกัน ไดแก วัตถุเปนเหตุกระทําการแตกกัน
๑๘ อยาง.
บทวา ถือเอา คือ ยึดเอา.
บทวา ยกยอง คือ แสดง.
บทวา ยันอยู คือ ไมกลับคํา.
[๕๙๕] บทวา ภิกษุนั้น ไดแกภิกษุผูทําลายสงฆ.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุเหลาใดไดเห็น
ภิกษุเหลาใดไดยิน ภิกษุเหลานั้นพึงวากลาวภิกษุผูทําลายสงฆรูปนั้นวา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถอื เอาอธิกรณอนั เปนเหตุแตกกัน ยกยองยันอยู ขอทาน
จงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิ าทกัน มีอุเทศ
เดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย
ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแลวไมวา
กลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลวพึงวากลาว
วา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถอื เอาอธิกรณอันเปน
เหตุแตกกันยกยองยันอยู ขอทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน
ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอเุ ทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก ดังนี้ พึงวากลาวแมครั้งที่สอง
พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย
ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีสวดสมนุภาสน

[๕๙๖] ภิกษุนั้นอันสงฆพงึ สวดสมนุภาสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสวดสมนุ*ภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสวดสมนุภาสน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพื่อทําลาย
สงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องนั้น ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
สวดสมนุภาสนภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพื่อ
ทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องนัน้ สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุผมู ีชื่อนี้ เพื่อให
สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมี
ชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องนั้น สงฆสวด*สมนุภาสนภกิ ษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนัน้ การสวดสมนุภาสนภิกษุผมีู ชื่อนี้ เพื่อให
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ
ผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผพู รอมเพรียง เธอไมสละเรื่องนัน้ สงฆสวด
สมนุภาสนภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อให
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุผูมีชื่อนี้ สงฆสวดสมนุภาสนแลว เพือ่ ใหสละเรื่องนัน้ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๕๙๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ.
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะบัญญัติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจา
สองครั้ง ยอมระงับ.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๕๙๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.

กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัยวา ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๙๙] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑
เรื่องภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตต
[๖๐๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น พระเทวทัตตตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนีว้ า พระเทวทัตตพูดไมถูก
ธรรม พูดไมถกู วินัย ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหาม
ในพุทธจักรเลา.
เมื่อภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้แลว พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกะติสสกะ พระขัณฑเทวี.
บุตร และพระสมุททัตต ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ทานทั้งหลายอยาไดพดู อยางนั้น พระ*เทวทัตตพูดถูกธรรม พูดถูกวินัย ก็พระเทวทัตตกลาวคลอยตามความพอใจและความเห็นชอบ
ของพวกเรา พระเทวทัตตทราบความพอใจ และความเห็นชอบของพวกเราจึงกลาว คํานั้นยอม
ควรแมแกพวกเรา.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางพา
กันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงไดประพฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตต
ผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา มีพวกภิกษุประพฤติ
ตามผูพูดสนับสนุนเทวทัตตผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดประพฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตตผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆเลา
การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น

นั่นเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวก
ที่เลื่อมใสแลว.
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพวกภิกษุผูประพฤติตามผูพูดสนับสนุนพระเทวทัตต โดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคน
มักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย
ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทงหลาย
ั้
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม
พระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๕. ๑๑. อนึ่ง มีภิกษุผูประพฤติตาม ผูพูดเขากันของภิกษุนั้นแล ๑ รูปบาง
๒ รูปบาง ๓ รูปบาง เธอทั้งหลายกลาวอยางนี้วา ขอทานทั้งหลายอยาไดกลาวคํา
อะไรๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมดวย ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยั ดวย ภิกษุนั่น
ถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกขาพเจากลาวดวย เธอทราบความพอใจ
และความชอบใจของพวกขาพเจาจึงกลาว คําที่เธอกลาวนั่น ยอมควรแมแกพวก
ขาพเจา ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานทั้งหลาย อยาได
กลาวอยางนั้น ภิกษุนั่นหาใชผูกลาวถูกธรรมไมดวย ภิกษุนั่นหาใชผูกลาวถูกวินัยไม
ดวย ความทําลายสงฆอยาไดชอบแมแกพวกทาน ขอพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ
เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยู
ผาสุก แลภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอ ยางนี้ ยังยกยองอยูอ ยางนั้นเทียว
ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรม
นั้นเสีย หากเธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย*สละไดอยางนี้นั่นเปนการดี หากเธอทั้งหลายไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตต จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๐๑] บทวา อนึ่ง ... ของภิกษุนั้นแล คือภิกษุผูทําลายสงฆนั้น.
บทวา มีภิกษุทั้งหลาย คือมีภิกษุเหลาอื่น
บทวา ผูประพฤติตาม ความวา ภิกษุผูทําลายสงฆเห็นอยางไร ชอบอยางไร พอใจ

อยางไร แมภิกษุเหลานั้นก็เห็นอยางนั้น ชอบอยางนั้น พอใจอยางนั้น.
บทวา ผูพูดเขากัน คือผูดํารงอยูในพวกในฝายของภิกษุนนั้ .
คําวา ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ความวา มีภิกษุ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูป
บาง ภิกษุเหลานั้น พึงกลาวอยางนี้วา พวกทานอยาไดกลาวคําอะไรๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่น
กลาวถูกธรรมดวย ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยั ดวย แลภิกษุนั่นกลาวคลอยตามความพอใจและความเห็น
ชอบของพวกขาพเจา เธอทราบความพอใจและความเห็นชอบของพวกขาพเจาจึงกลาว คําที่เธอ
กลาวนั้น ยอมควรแมแกพวกขาพเจา.
[๖๐๒] บทวา ภิกษุเหลานัน้ ไดแกภิกษุผูประพฤติตามเหลานั้น.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุเหลาใดเห็นอยู ภิกษุ
เหลาใดไดยินอยู ภิกษุเหลานัน้ ควรวากลาวภิกษุผูประพฤติตามเหลานั้นวา พวกทานอยาไดกลาว
อยางนั้น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมก็หาไม ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยั ก็หาไม ความทําลายสงฆอยาได
ชอบใจแมแกพวกทาน ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน
ปรองดองกัน ไมวิวาทกันมีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมครั้งที่สอง พึงกลาวแม
ครั้งที่สาม หากภิกษุเหลานั้นสละเสียได สละไดอยางนี้นั่น เปนการดี หากภิกษุเหลานั้นไมสละ
เสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแลว ไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุเหลานั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ แลวพึงวากลาววาพวกทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุนั่น
กลาวถูกธรรมก็หาไม ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยั ก็หาไม ความทําลายสงฆอยาไดพอใจแมแกพวกทาน
ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผพู รอมเพรียงกัน ปรองดองกันไมวิวาทกัน
มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมครั้งที่สอง พึงกลาวแมครั้งที่สาม หากภิกษุเหลานั้น
สละเสียได สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากภิกษุเหลานั้น ไมสละเสียตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีสวดสมนุภาสน
[๖๐๓] ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ
พึงสวดสมนุภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาสวดสมนุภาสน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดว ย ผูมีชื่อนี้ดว ย
เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพื่อ
ทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเรื่องนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึ ที่แลว
สงฆพึงสวดสมนุภาสน ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนีด้ วย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย
นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดว ย ผูมีชื่อนี้ดว ย
เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพื่อ
ทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อ
นี้ดวย ผูมีชื่อนีด้ วย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสนภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อ

นี้ดวย ผูมีชื่อนีน้ ี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ
ทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนีด้ วย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุ
ผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลานัน้ ยังไมสละเรื่องนั้น
สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวยเพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การ
สวดสมนุภาสนภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูม ีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนัน้ เสีย ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ
ทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนีด้ วย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุ
ผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลานัน้ ยังไมสละเรื่องนั้น
สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย
การสวดสมนุภาสนภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย สงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเรื่องนั้น
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี.้
[๖๐๔] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสอง
ครั้ง ยอมระงับ สงฆพึงสวดสมนุภาสนคราวหนึ่งตอภิกษุ ๒ รูป ๓ รูปได ไมควรสวดสมนุภาสน
ในคราวหนึ่งยิ่งกวานั้น
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกาย
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๖๐๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร

[๖๐๖] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุผูม-ี
*จิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.
---------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒
เรื่องพระฉันนะ
[๖๐๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม เขต
พระนครโกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระฉันนะ ประพฤติมารยาทอันไมสมควร ภิกษุทั้งหลายกลาว
ตักเตือนอยางนี้วา ดูกรฉันนะ ทานอยาไดกระทําอยางนี้ ประพฤติดังนี้ไมควร
พระฉันนะกลาวตอบวา ดูกรทานทั้งหลาย พวกทานสําคัญวาเราเปนผูที่ทานควรวากลาว
กระนั้นหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา พระธรรมก็ของเรา
พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว พวกทานตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ตางสกุลกัน
บวชรวมกันอยู ดุจลมกลาพัดหญาไม และใบไมแหงใหอยูรว มกัน หรือดุจแมน้ําที่ไหลมาจาก
ภูเขา พัดจอกสาหรายและแหนใหอยูรวมกันฉะนั้น ดูกรทานทั้งหลาย พวกทานสําคัญวาเราเปน
ผูที่ทานควรวากลาวกระนั้นหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา
พระธรรมก็ของเรา พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา
ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลาย วากลาวอยู
ถูกทางธรรม จึงไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี
พระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธออันภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยูถ ูกทางธรรม ไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมไดจริงหรือ?
พระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภิกษุ
ทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม จึงไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ดูกรโมฆบุรษุ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะโดยอเนกปริยายดังนีแ้ ลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ

มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล
ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ
วินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๖. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
ถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนือ่ งในอุเทศ ทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาว
ไมได ดวยกลาวโตวา พวกทานอยาไดกลาวอะไรตอเรา เปนคําดีก็ตาม เปนคําชั่ว
ก็ตาม แมเราก็จักไมกลาวอะไรๆ ตอพวกทานเหมือนกัน เปนคําดีก็ตาม เปนคําชั่วก็ตาม
ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้
วา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาว
ไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาว
ทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคนั้น เจริญแลวดวยอาการ
อยางนี้ คือดวยวากลาวซึ่งกันและกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ แลภิกษุ
นั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนัน้ เทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุ
ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวด
สมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๐๘] คําวา อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก ความวา เปนผูวาไดโดยยาก
ประกอบดวยธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องกระทําความเปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุสาสนี
โดยเบื้องขวา
คําวา ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ ไดแกสิกขาบทอันนับเนื่องใน
พระปาติโมกข
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่
ที่ชื่อวา ถูกทางธรรม คือสิกขาบทใดอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว สิกขาบทนั้น
ชื่อวาถูกทางธรรม ภิกษุนั้นผูอ ันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู โดยถูกทางธรรมนั้น ยอมทําตนใหเปน

ผูอันใครๆ วากลาวไมได ดวยกลาวโตวาพวกทานอยาไดกลาวอะไรๆ ตอเรา เปนคําดีก็ตาม
เปนคําชั่วก็ตาม แมเราก็จักไมกลาวคําอะไรๆ ตอพวกทาน เปนคําดีก็ตาม เปนคําชั่วก็ตาม
ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย
[๖๐๙] บทวา ภิกษุนั้น ไดแกภิกษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากนั้น
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวาภิกษุเหลาใดเห็นอยู ไดยินอยู
ภิกษุเหลานั้นควรวากลาวภิกษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากนั้นวา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ
วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวาไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม
แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคนั้นเจริญแลว
ดวยอาการอยางนี้คือ ดวยวากลาวซึ่งกันและกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ ควรวา
กลาวแมครั้งที่สอง ควรวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายไดยินแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ
นั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลวพึงวากลาววา ทานอยาไดทําตนใหเปนผู
อันใครๆ วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาวไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลาย
โดยชอบธรรม แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาค
นั้นเจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือ ดวยวากลาวซึ่งกันและกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจาก
อาบัติ ควรวากลาวแมครั้งที่สอง ควรวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้
นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีสวดสมนุภาสน
[๖๑๐] ภิกษุนั้น อันสงฆพึงสวดสมนุภาสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสวด
สมนุภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาสวดสมนุภาสน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ อันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องนั้น
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึ ที่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสนภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละ
เรื่องนั้น นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ อันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องนั้น
สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสนภิกษุมีชื่อนี้
เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ
ผูมีชื่อนี้ผูนี้ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ
วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให

สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสนภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ
มีชื่อนี้ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถ ูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาว
ไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องนัน้ สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุมชี ื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น
การสวดสมนุภาสนภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๖๑๑] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสอง*ครั้ง ยอมระงับ
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกาย
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๖๑๒] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๑๓] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
---------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
[๖๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ เปน

เจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี ชั่วชา ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ
ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง
ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่น
ทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง
ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่น
ทําบาง ภิกษุพวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชให
ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไปเอง
บาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด
นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง
ซึ่งดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภแหงสกุล
เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้น ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง
นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง
นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา
กุลกุมารี สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไม
ของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับ
หญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรํา
บาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํา
กับหญิงขับรองบาง ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิง
ประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง
ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลน*หมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวง
บาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ
บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยไมไบบาง เลนรถนอยๆ บาง
เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง
หัดขี่มาบาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่ง
ผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกัน
บาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรําแลว พูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจง
ฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง
[๖๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาในแควนกาสี เดินทางไปพระนคร*สาวัตถีเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแลว ครั้นเวลาเชาภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือ
บาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการเดินไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน
คูแขน นาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณดวยอิริยาบถ
คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนัน้ แลว พูดอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้เปนใคร ดูคลายคนไมคอยมี

กําลัง เหมือนคนออนแอ เหมือนคนมีหนาสยิ้ว ใครเลาจักถวายบิณฑะแกทานผูเขาไปเที่ยว
บิณฑบาตรูปนี้ สวนพระผูเปนเจาเหลาพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูอ อน*โยน พูดไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอนมักพูดวา มาเถิด มาดีแลว มีหนาไมสยิ้ว มีหนาชื่นบาน
มักพูดกอน ใครๆ ก็ตองถวายบิณฑะแกทานเหลานั้น
อุบาสกคนหนึ่ง ไดแลเห็นภิกษุรูปนั้นกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี ครั้นแลว
จึงเขาไปหาภิกษุนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นวา พระคุณเจาไดบิณฑะบางไหม ขอรับ
ภิกษุรูปนั้นตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ
อุบาสกกลาวอาราธนาวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําภิกษุนั้นไปเรือน นิมนต
ใหฉันแลว ถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ
ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค
อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวย
เศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนีด้ วยขอรับวา พระพุทธเจาขา
วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี
เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานดั่งนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง
ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง
รอยกรองดอกไมเอง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํา
มาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบาน
ยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอ นๆ บัดนี้
ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธ*เจาขา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคพึงสงภิกษุทั้งหลายไปสูชนบท
กิฏาคีรี เพื่อวัดชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยู.
ภิกษุนั้นรับคําของอุบาสกนั้นแลว หลีกไปโดยหนทางอันจะไปสูพระนครสาวัตถี ถึง
พระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีโดยลําดับ เขาเฝาพระผูมี
พระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พุทธประเพณี
[๖๑๖] อันการที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย
นั่นเปนพุทธประเพณี
พระพุทธเจาทรงปราศรัย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ เธอยังพอทนอยูดอกหรือ
ยังพอครองอยูด อกหรือ เธอเดินทางมาเหนื่อยนอยหรือ ก็นี่เธอมาจากไหนเลา?
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได ยังพอครองอยูไดพระพุทธเจาขา และ
ขาพระพุทธเจาเดินทางมาลําบากเล็กนอย ขาพระพุทธเจาจําพรรษาในแควนกาสีแลว เมื่อจะมายัง
พระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูม ีพระภาคไดผานชนบทกิฏาคีรี พระพุทธเจาขา ครั้นเวลาเชา
ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี พระพุทธเจาขา

อุบาสกคนหนึ่ง ไดเห็นขาพระพุทธเจากําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี ครั้นแลวไดเขาไป
หาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาถามวา ทานไดบิณฑะบางไหมขอรับ ขาพระพุทธเจา
ตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ เขาพูดวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําขาพระพุทธเจา
ไปเรือน ใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา จักไปพระนคร
สาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคจะ เขาพูดวา ทานขอรับ ถาเชนนั้นขอทานจงกราบถวายบังคม
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนี้วา
พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่น
ในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติอนาจารเห็นปานดั่งนี้ คือ ปลูกตนไม
ดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ
บาง เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจํา
ของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทราม
อยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภิกษุทั้งหลาย
ไปสูชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยู ดังนี้ ขาพระพุทธเจามาจากชนบท
กิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจาขา.
ทรงสอบถามภิกษุสงฆ
[๖๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติ*อนาจารเห็นปานดั่งนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่น
รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง
ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม
ชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ... ประพฤติอนาจารตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้
เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว
ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง ดังนี้ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระพุทธเจาทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดประพฤติอนาจารเห็นปานดั่งนี้ คือ
ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง
ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชให

ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง
ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง
พวกเธอนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง
ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่น
นําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง
ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมแผง สําหรับ
ประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภแหงสกุล เพื่อกุลทาสี พวกเธอ
ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง
นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง
นอนรวมเครือ่ งลาด และคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภแหงสกุล
กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง
ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิง
ฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง
ขับรองกับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํา
กับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิง
ประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง
เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง
เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาด*ใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง
เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอยๆ บาง
เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัดขี่มาบาง หัดขี่รถบาง
หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง
วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถาน
เตนรํา แลวพูดกับหญิงฟอนรํา อยางนี้วา นองหญิงเธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ดั่งนี้บาง ใหการคํานับบาง
ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บางเลา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การ
กระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อ
ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
รับสั่งใหปพพาชนียกรรม
[๖๑๘] ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวา ไปเถิด
สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ*อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกนั้นเปนสัทธิวิหาริกของเธอ.

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจา
จะทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวก พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีไดดวย วิธีไร
เพราะภิกษุพวกนั้น ดุราย หยาบคาย
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถาเชนนั้น พวกเธอจงไปพรอม
ดวยภิกษุหลายๆ รูป.
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทูลรับสนองพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระพุทธ*เจาขา.
วิธีทําปพพาชนียกรรม
[๖๑๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธปี พพาชนียกรรมพึงทําอยางนี้
พึงโจทภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะกอน ครั้นแลวพึงใหพวกเธอใหการ ครั้นแลว
พึงยกอาบัติขึ้น ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจาภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผู
ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูดว ย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย
เขาไดยินอยูดวย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยู
ในชนบทกิฏาคีรี นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้เปนผู
ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูดว ย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขา
ไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี
วา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรม
แกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ*ปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระ*อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอัน
ภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแก
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ*ปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ*ปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี

ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระ*อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้
ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูด วย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ*อัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึง
อยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูใ นชนบทกิฏาคีรีชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูใ นชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๖๒๐] ลําดับนั้น ภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุขไดไปสู
ชนบทกิฏาคีรีแลว ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว
ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิง่ ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษ
การกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวย
ความหลง ลําเอียงดวยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา
ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูก
สงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิง่ ไมประพฤติแกตัว ไมขอ
ขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียง
ดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี
เลาแลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
[๖๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไม
หายเยอหยิง่ ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา
ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ?
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ

เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวก
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอยิ่ง
ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา
ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเลา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การ
กระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และ
เพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย
ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา
ที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๗. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุเขาไปอาศัยบานก็ดี นิคมก็ดี แหงใดแหงหนึ่งอยู เปน
ผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได
เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษรายแลว เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูดว ย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงวากลาวอยางนีว้ า ทาน
เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของทาน
เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูด วย และสกุลทั้งหลายอันทานประทุษรายแลว เขาได
เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้
และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ พึงวากลาวภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา
พวกภิกษุถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถึงความกลัวดวย
ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติ เชนเดียวกัน ภิกษุนั้นอัน
ภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดกลาวอยางนัน้ ภิกษุทั้งหลาย หาไดถึง

ความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หาไดถึงความกลัวไม
ทานเองแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม
ของทาน เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอันทานประทุษราย
แลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดว ย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยู
ในที่นี้ และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนัน้ เทียว
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย
หากเธอถูกสวดสมนุภาสากวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่น
เปนการดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๒๒] คําวา อนึ่งภิกษุ ... บานก็ดี นิคมก็ดี แหงใดแหงหนึ่ง ความวา บานก็ดี
นิคมก็ดี นครก็ดี ชื่อวา บานและนิคม.
บทวา เขาไปอาศัย ... อยู คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัย
ของภิกษุไข เปนปจจัยเกี่ยวเนือ่ งอยูในที่นั้น.
ที่ชื่อวา สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร
บทวา เปนผูประทุษรายสกุล คือ ประจบสกุลดวยดอกไมก็ดี ผลไมก็ดี แปงก็ดี
ดินก็ดี ไมสีฟนก็ดี ไมไผก็ดี การแพทยก็ดี การสื่อสารก็ดี
บทวา มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง
รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง
ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง.
[๖๒๓] บทวา เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใดอยูเฉพาะหนา
ชนเหลานั้น ชื่อวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลบั หลัง ชนเหลานั้นชื่อวาไดยินอยู.
บทวา และสกุลทั้งหลาย อันเธอประทุษรายแลว คือ ชนทั้งหลายเมื่อกอนมี
ศรัทธา อาศัยภิกษุนั้นกลับเปนคนไมมีศรัทธา เมื่อกอนเปนคนเลื่อมใสอาศัยภิกษุนั้นกลับเปนคน
ไมเลื่อมใส
บทวา เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใดอยูเฉพาะหนา
ชนเหลานั้น ชื่อวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลบั หลัง ชนเหลานั้น ชื่อวาไดยินอยู
[๖๒๔] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูประทุษรายสกุลรูปนั้น
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุพวกที่ไดเห็นได
ยินเหลานั้น พึงวากลาวภิกษุผปู ระทุษรายสกุลรูปนั้นวา ทานแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความ
ประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดวย และ
สกุลทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดว ย ทานจงหลีกไปเสีย
จากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ พึงวาภิกษุ
เหลานั้นอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย ถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย

ถึงความกลัวดวย ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเชนเดียวกัน
[๖๒๕] บทวา ภิกษุนั้น ไดแกภิกษุผูทํากรรมรูปนั้น
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุเหลาใดไดเห็น ภิกษุ
เหลาใดไดยิน ภิกษุเหลานั้น พึงวากลาวภิกษุผูทํากรรมรูปนั้นวา ทานอยาไดกลาวอยางนัน้ ภิกษุ
ทั้งหลายหาไดถึงความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม และหาไดถึง
ความกลัวไม ทานแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม
ของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว
เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูด วย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ พึงวา
กลาว แมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายไดยินแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลวพึงวากลาววา ทานอยาไดกลาวอยาง
นั้น ภิกษุทั้งหลาย หาไดถึงความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หา
ไดถึงความกลัวไม ทานแลเปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดว ย และสกุลทั้งหลายอันทานประทุษรายแลว
เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูด วย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ พึงวา
กลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีสวดสมนุภาส
[๖๒๖] ภิกษุนั้นอันสงฆพงึ สวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสวดสม
นุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย ญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาสวดสมนุภาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความ
ภิกษุทั้งหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง
ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรื่องนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึ ที่แลว สงฆพึงสวด
สมนุภาส ภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใส
ความภิกษุทั้งหลายวา ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
เธอยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดมมนุภาสภิกษุผูนี้ชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวด
สมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้
ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุทั้งหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวย
ความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรือ่ งนั้น สงฆสวด

สมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่อง
นั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้
ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุทั้งหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวย
ความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรือ่ งนั้น สงฆสวด
สมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละ
เรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุผูมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๖๒๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสอง
ครั้ง ยอมระงับ
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติ
เดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึง
ตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกาย
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๖๒๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๒๙] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
มีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ จบ.
บทสรุป
[๖๓๐] ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม คือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทขาพเจายกขึ้นแสดง
แลว เกาสิกขาบทใหตองอาบัติเมื่อแรกทํา สี่สิกขาบทใหตองอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ
ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแลว รูอยู แตปกปดไวสิ้นวันเทาใด ภิกษุนั้น
ตองอยูปริวาสดวยความไมปรารถนา สิ้นวันเทานั้น ภิกษุอยูปริวาสแลว ตองประพฤติวัตรเพื่อ

มานัตสําหรับภิกษุเพิ่มขึ้นอีก ๖ ราตรี ภิกษุประพฤติมานัตแลว ภิกษุสงฆ ๒๐ รูปอยูในสีมาใด
พึงเรียกภิกษุนนั้ เขาหมูในสีมานั้น ถาภิกษุสงฆ ๒๐ รูป หยอนแมรูปหนึ่ง พึงเรียกภิกษุนั้นเขาหมู
ภิกษุนั้นก็ไมเปนอันสงฆเรียกเขาหมูแลว และภิกษุเหลานั้นควรถูกตําหนิ นี้เปนสามีจิในกรรมนั้น
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในอาบัติสังฆาทิเสสเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ ขาพเจาขอถาม แมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม
แมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในอาบัติ
สังฆาทิเสสเหลานี้ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
เตรสภัณฑ จบ.
หัวขอประจําเรือ่ ง
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปลอยสุกกะ ๑ เคลาคลึงกาย ๑ วาจาชั่วหยาบ ๑ บําเรอกามของ
ตน ๑ ชักสื่อ ๑ ทํากุฎี ๑ ทําวิหาร ๑ โจทดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ๑ โจทอางเลศบางอยาง ๑
ทําลายสงฆ ๑ ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั่นแหละ ๑ วายาก ๑ ประทุษรายสกุล ๑ ดังนี้แล.
อนิยตกัณฑ
ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.
อนิยต สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา
[๖๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นทานพระอุทายีเปนพระประจําสกุลในพระนครสาวัตถี
เขาไปหาสกุลเปนอันมาก สมัยนั้น สาวนอยแหงสกุลอุปฏฐากของทานพระอุทายี เปนสตรีที่
มารดาบิดายกใหแกหนุมนอยของสกุลหนึ่ง
ครั้นเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปหาสกุลนั้น
ครั้นแลวจึงไตถามพวกชาวบานวา สาวนอยผูม ีชื่อนี้อยูไหน
พวกชาวบานตอบอยางนี้วา พวกขาพเจาไดยกใหแกหนุมนอยของสกุลโนนแลว เจาขา
แมสกุลนั้นแล ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุทายี จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสกุลนั้น
ครั้นแลวจึงถามพวกชาวบานวา สตรีผูมีชื่อนี้ อยูไหน?
พวกชาวบานตอบวา นางนั่งอยูในหอง เจาขา
จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสาวนอยนั้น ครั้นแลวสําเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกําบัง
ซึ่งพอจะทําการไดกับสาวนอยนั้น หนึ่งตอหนึ่ง เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา.
[๖๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีมีบุตรมาก มีนัดดามาก
มีบุตรไมมีโรค มีนัดดาไมมีโรค ซึ่งโลกสมมติวาเปนมิ่งมงคล พวกชาวบานเชิญนางไปให
รับประทานอาหารกอนในงานบําเพ็ญกุศล งานมงคล งานมหรสพ ครั้งนั้น นางวิสาขา
มิคารมาตา ไดถูกเชิญไปสูสกุลนั้น นางไดเห็นพระอุทายี นั่งในที่ลับคือในอาสนะกําบัง ซึ่ง
พอจะทําการไดกับหญิงสาวนั้น หนึ่งตอหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุทายีวา ขาแต
พระคุณเจา การที่พระคุณเจาสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับ

มาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ ไมควร แมพระคุณเจาจะไมตองการดวยธรรมนั้น
ก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบานผูที่ไมเลื่อมใส จะบอกใหเชื่อไดโดยยาก
ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้ ก็มิไดเชื่อฟง
เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตา กลับไปแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา
ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ
ในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้น
แดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง
ในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่ง จริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงได
สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของเธอนั้น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลวทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํ ราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ*สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง

พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได เห็นภิกษุกันมาตุคาม
นั้นนั่นแลว พูดขึ้นดวยธรรม ๓ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวย
สังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม
๓ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ ดวยปาราชิกบาง ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตีย
บาง อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับ
ดวยธรรมนั้น ธรรมนี้ชื่อ อนิยต.
เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๓๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย โดยที่สุด แมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น ไมตองพูดถึงสตรีผูใหญ
บทวา กับ คือ รวมกัน
คําวา รูปเดียว ... ผูเดียว ไดแกภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑
ที่ชื่อวา ในที่ลับ ไดแก ที่ลับตา ๑ ที่ลับหู ๑
ที่ลับตา ไดแกที่ซึ่งเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิ้ว หรือชูศีรษะ ไมมีใครสามารถ
จะแลเห็นได
ที่ลับหู ไดแก ที่ซึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําที่พูดตามปกติได
อาสนะที่ชื่อวา กําบัง คือเปนอาสนะที่เขากําบังดวยฝา บานประตู เสื่อลําแพน
มานบัง ตนไม เสา หรือฉาง อยางใดอยางหนึง่
บทวา พอจะทําการได คือ อาจเพื่อจะเสพเมถุนธรรมได
คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เมื่อมาตุคามนั่งแลว ภิกษุนั่งใกลหรือนอนใกล
ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกลก็ดี นั่งทั้งสองคน หรือนอนทั้งสองคน
ก็ดี

[๖๓๔] อุบาสิกาที่ชื่อวา มีวาจาที่เชื่อได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล ผูตรัสรูธรรม
ผูเขาใจศาสนาดี
ที่ชื่อวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึงพระธรรมเปนสรณะ
ผูถึงพระสงฆเปนสรณะ
บทวา เห็น คือ พบ
[๖๓๕] อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดเชนนั้น พึงพูดขึ้นดวยธรรม ๓ ประการ อยางใด
อยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่ง
การนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม ๓ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกบาง
ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น
กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรมนั้น.
ปฏิญญาตกรณะ
เห็นนั่งกําลังเสพเมถุนธรรม
[๖๓๖] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรม
ในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม
ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ าขาพเจานั่งจริง แตไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม
ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูต างหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม
ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
เห็นนอนกําลังเสพเมถุนธรรม
[๖๓๗] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรม
ในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม
ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจานอนจริง แตไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้ พึงปรับเพราะ
การนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมใน
มาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมใน
มาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
เห็นนั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
[๖๓๘] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึง
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานั่งจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
เห็นนอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
[๖๓๙] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึง
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
เห็นนั่งในที่ลับ
[๖๔๐] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในที่ลับ คือ
ในอาสนะกําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะ
การนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจารูปเดียวนั่งในที่ลับ คือนั่งในอาสนะ
กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจา
นอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจารูปเดียวนั่งในที่ลับ คือในอาสนะ
กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยู
ตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
เห็นนอนในที่ลับ
[๖๔๑] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับ คือ
ในอาสนะกําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับ
เพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับ คือใน

อาสนะกําบัง พอจะกระทําไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนนั้ กลาวอยางนีว้ า ขาพเจาไมไดนอน
ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับ คือในอาสนะ
กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจา
ยืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
[๖๔๒] บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนปาราชิกก็ได เปนสังฆาทิเสส
ก็ได เปนปาจิตตียก็ได.
บทภาชนีย
[๖๔๓] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ.
อนิยต สิกขาบทที่ ๑ จบ.
---------อนิยต สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา มิคารมาตา
[๖๔๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อานาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุทายีดําริวา พระผูมีพระภาค
ทรงหามการสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะการทําไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่ง
จึงสําเร็จการนัง่ ในที่ลับ กับสาวนอยคนนั้นแล หนึ่งตอหนึ่ง เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา
แมครั้งที่สองแล นางวิสาขา มิคารมาตา ก็ไดถูกเชิญไปสูสกุลนั้น นางไดเห็นทาน
พระอุทายีนั่งในที่ลับ กับสาวนอยนั้นแล หนึง่ ตอหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวคํานีก้ ะทานพระอุทายี
วา ขาแตพระคุณเจา การที่พระคุณเจานั่งในที่ลับ กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ
ไมควร พระคุณเจาแมไมตองการ ดวยธรรมนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบานผูที่ไมเลื่อมใส
จะบอกใหเชื่อไดโดยยาก
ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้ ก็มิไดเชื่อฟง
เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตากลับไปแลว ไดแจงนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา
ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ
กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการนั่งใน
ที่ลับกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึง่ จริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดสําเร็จ
การนั่งในที่ลับกับมาตุคามหนึ่งตอหนึ่งเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การ
กระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือความรั
่
บวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอวัยวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๙. ๒. อนึ่ง สถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว หาเปนที่พอจะทําการ
ไดไม แตเปนที่พอจะพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบไดอยู แลภิกษุใดรูปเดียว
สําเร็จการนั่งในที่ลับกับดวยมาตุคามผูเดียว ในอาสนะมีรูปอยางนั้น อุบาสิกามีวาจา
ที่เชื่อไดเห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแลว พูดขึ้นดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยาง
หนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวย
ธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีก
อยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้นกลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรม
นั้น แมธรรมนี้ก็ชื่อ อนิยต.
เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๖๔๕] คําวา อนึ่งสถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว อธิบายวา อาสนะเปน
ที่เปดเผย คือ เปนสถานที่มิไดกําบังดวยฝา บานประตู เสื่อลําแพน มานบัง ตนไม เสา
หรือฉาง อยางใดอยางหนึ่ง
บทวา หาเปนที่พอจะทําการไดไม คือ ไมอาจเสพเมถุนธรรมได
คําวา แตเปนที่พอจะพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบไดอยู คือ อาจจะพูด
เคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบได
[๖๔๖] บทวา แล ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่ งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตามนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา แล ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
ผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้
บทวา ในอาสนะมีรูปอยางนั้น คือ ในอาสนะเห็นปานนั้น
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนสตรีผูรูเดียงสา สามารถซาบซึ้งถึงถอยคํา เปนสุภาษิต ทุรภาษิต วาจาชั่วหยาบ
และสุภาพ
บทวา กับ คือ รวมกัน
คําวา รูปเดียว ... ผูเดียว ไดแก ภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑
ที่ชื่อวา ในที่ลับ ไดแก ที่ลับตา ๑ ที่ลับหู ๑ ที่ลับตา ไดแกสถานที่ซึ่งเมื่อภิกษุ หรือ
มาตุคาม ขยิบตา ยักคิ้ว หรือชูศีรษะไมมีใครสามารถจะแลเห็นได
ที่ลับหู ไดแก สถานที่ซึ่งไมมีใครสามารถไดยินถอยคําที่พูดตามปกติได
คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เมื่อมาตุคามนั่งแลว ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล
ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกลก็ดี นั่งทั้งสองคน หรือนอนทั้งสองคนก็ดี
[๖๔๗] อุบาสิกาที่ชื่อวา มีวาจาที่เชื่อได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล ผูตรัสรูธรรม ผูเขาใจ
ศาสนาดี
ที่ชื่อวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึงพระธรรมเปนสรณะ ผูถึง
พระสงฆเปนสรณะ

บทวา เห็น คือพบ
[๖๔๘] อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดเชนนั้น พึงพูดขึ้นดวยธรรม ๒ ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง
พึงถูกปรับดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวย
ปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้น
พึงถูกปรับดวยธรรมนั้น.
ปฏิญญาตกรณะ
เห็นนั่งกําลังเคลาคลึง
[๖๔๙] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึง
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานั่งจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้
พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ
เห็นนอนกําลังเคลาคลึง
[๖๕๐] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึง
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้
พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
ไดยินนั่งกําลังพูดเคาะ
[๖๕๑] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคาม
ดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย
วาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจานั่งจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ

ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวยวาจา
ชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวยวาจา
ชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
ไดยินนอนกําลังพูดเคาะ
[๖๕๒] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะ
มาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย
วาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจานอนจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่ว
หยาบ ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย
วาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย
วาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาไมไดนอนขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้
ไมพึงปรับ.
เห็นนั่งในที่ลับ
[๖๕๓] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในที่ลับกับ
มาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะ
การนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
เห็นนอนในที่ลับ
[๖๕๔] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับกับ
มาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับกับมาตุคาม
ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะ
การนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับกับมาตุคาม
ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

[๖๕๕] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสทาวถึงสิกขาบทกอน
บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนสังฆาทิเสสก็ได เปนปาจิตตียก็ได.
บทภาชนีย
[๖๕๖] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ.
อนิยต สิกขาบทที่ ๒ จบ.
บทสรุป
[๖๕๗] ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ อนิยต ๒ สิกขาบทเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแม
ครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรม คืออนิยต
๒ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
อนิยตกัณฑ จบ.
หัวขอประจําเรือ่ ง
อนิยต ๒ สิกขาบท คือ นั่งในที่ลับพอจะทําการได ๑ แลนั่งในที่เชนนั้น แตหาเปนที่
พอจะทําการไดไม ๑ พระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูคงที่ ทรงบัญญัติไวดีแลว ดั่งนี้แล.
--------------

