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มหาวิภังค ปฐมภาค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

เวรัญชกัณฑ 
เรื่องเวรัญชพราหมณ 

      [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ ควงไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษ 
 สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ 
 ไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล 
 ประทับอยู ณ บริเวณตนไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็แลพระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลว 
 อยางนี้วา พระผูมีพระภาคองคนั้น ทรงเปนพระอรหันตแมเพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรูเองโดยชอบ 
 แมเพราะเหตุนี้ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้ เสด็จไปดีแมเพราะเหตุนี้ ทรงทราบ 
 โลกแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอืน่ยิ่งกวาแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปน 
 ศาสดาของเทพและมนุษยท้ังหลายแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพุทธะแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพระ 
 ผูมีพระภาคแมเพราะเหตุนี้ พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด 
 ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณะพราหมณ เทพ 
 และมนุษย ใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ 
 พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธ์ิ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็น 
 ปานน้ัน เปนความดี. 
                  เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจา 
      [๒] หลังจากน้ัน เวรัญชพราหมณไดไปในพุทธสํานัก ครั้นถึงแลวไดทูลปราศรัยกับ 
 พระผูมีพระภาค ครั้นผานการทูลปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิงเปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง เวรัญชพราหมณนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาค 
 วา ทานพระโคดม ขาพเจาไดทราบมาวา พระสมณะโคดม ไมไหว ไมลุกรบัพวกพราหมณผูแก 
 ผูเฒา ผูใหญ ผูลวงกาล ผานวยัมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ขอท่ีขาพเจาทราบมานี้ 
 นั้นเปนเชนนั้นจริง อันการท่ีทานพระโคดมไมไหว ไมลุกรบัพวกพราหมณผูแก ผูเฒา ผูใหญ ผู 
 ลวงกาล ผานวยัมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะนี้นัน้ ไมสมควรเลย. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
 หมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทพ และมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควรไหว ควร 
 ลุกรับ หรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ เพราะวา ตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเช้ือเชิญ 
 บุคคลใดดวยอาสนะ แมศีรษะของบุคคลน้ันก็จะพึงขาดตกไป. 
      ว. ทานพระโคดมมีปกติไมไยดี. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมมีปกติไมไยดี 



 ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก เพราะความไยดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคต 
 ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอกี 
 ตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมมีปกติไมไยดี ดังน้ีช่ือวา 
 กลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมไมมีสมบัติ. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมมีสมบัติ ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวถูก เพราะสมบัติ คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคตละไดแลว 
 ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปน 
 ธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมมีสมบัติ ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก แต 
 ไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมกลาวการไมทํา. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวการไมทํา 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการ 
 ไมทําส่ิงท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวการ 
 ไมทํา ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมกลาวความขาดสูญ. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวความขาดสูญ 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก เพราะเรากลาวความขาดสูญแหง ราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความ 
 ขาดสูญแหงสภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดม 
 กลาวความขาดสูญ ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมชางรังเกียจ. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางรังเกียจ ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวถูก เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจรติ เรารังเกียจความถึงพรอมแหง 
 สภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางรังเกียจ 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมชางกําจัด. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางกําจัด ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวถูก เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัด ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพ่ือกําจัดสภาพ 
 ท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยางนี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางกําจัด ดังน้ี ช่ือวา 
 กลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมชางเผาผลาญ. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางเผาผลาญ ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวถูก เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจรติ มโนทุจริต วา 
 เปนธรรมท่ีควรเผาผลาญ ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญ อันผูใดละไดแลว ตัดราก 



 ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
 เรากลาวผูนั้นวาเปนคนชางเผาผลาญ พราหมณ ธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศล ซึ่งควรเผาผลาญ 
 ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง 
 มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางเผาผลาญ 
 ดังน้ี ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
      ว. ทานพระโคดมไมผุดเกิด. 
      ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมผุดเกิด ดังน้ี 
 ช่ือวากลาวถูก เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดราก 
 ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
 เรากลาวผูนั้นวาเปนคนไมผุดเกิด พราหมณ การนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม ตถาคต 
 ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอกี 
 ตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมผุดเกิด ดังน้ี ช่ือวา 
 กลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
                        ทรงอุปมาดวยลูกไก 
      [๓] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไก 
 เหลานั้น อันแมไกพึงกกดีแลว อบดีแลว ฟกดีแลว บรรดาลกูไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลาย 
 กะเปาะฟอง ดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไก 
 ตัวนั้นควรเรียกวากระไร จะเรียกวาพ่ีหรือนอง. 
      ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพ่ี เพราะมันแกกวาเขา. 
                    ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓ 
      ภ. เราก็เหมือนอยางนั้นแล พราหมณ เมื่อประชาชนผูตกอยูในอวิชชา เกิดในฟอง 
 อันกะเปาะฟองหุมหอไว ผูเดยีวเทาน้ันในโลก ไดทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวได 
 ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม เรานั้นเปนผูเจริญท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุดของโลก 
 เพราะความเพียรของเราท่ีปรารภแลวแล ไมยอหยอน สติดํารงม่ันไมฟนเฟอน กายสงบ ไม 
 กระสับกระสาย จิตต้ังม่ัน มีอารมณเปนหนึ่ง. 
                            ปฐมฌาน 
      เรานั้นแล สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม ไดบรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุขซ่ึงเกิดแตวิเวกอยู. 
                            ทุติยฌาน 
      เราไดบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติ ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร เพราะวิตก วิจาร สงบไป มีปติและสุขซ่ึงเกิดแตสมาธิอยู. 
                            ตติยฌาน 
      เรามีอุเบกขาอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป 
 ไดบรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสุขอยู ดังน้ี อยู. 



                           จตุตถฌาน 
      เราไดบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส โทมนัส 
 กอนๆ มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
                       บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
      เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควร 
 แกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรานั้น 
 ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง 
 สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง 
 รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัลป 
 เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเราไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตร 
 อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง 
 เทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพโนนนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางน้ัน 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด 
 อายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพโนนนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
 อันมาก พรอมท้ังอุเทส พรอมท้ังอาการ ดวยประการฉะน้ี พราหมณ วิชชาท่ีหนึ่งน่ีแล เรา 
 ไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืด 
 เรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมอืนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียร 
 เผากิเลส สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งท่ีหนึ่งของเรานี้แล ไดเปนเหมือนการ 
 ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไกฉะน้ัน. 
                          จุตูปปาตญาณ 
      เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควร 
 แกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพ่ือญาณเครื่องรูจติุและอุปบัติ 
 ของสัตวท้ังหลาย เรานั้นยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
 มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธ์ิลวงจกัษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
 ผูเขาถึงตามกรรมวา หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจรติ 
 ติเตียนพระอรยิเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยู 
 เหลานั้น เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือวาหมูสัตวผูเกิด 
 เปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน 
 สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานั้น เบ้ืองหนาแตแตก 
 กายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกาํลังจุติ กําลังอปุบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มผีิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอม 
 รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมดวยประการดังน้ี พราหมณ วิชชาท่ีสองน้ีแล เราไดบรรลุแลว 
 ในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว 
 แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไป 



 แลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งท่ีสองของเรานี้แล ไดเปน
เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะ 
 ฟองแหงลูกไก ฉะนั้น. 
                          อาสวักขยญาณ 
      เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลสออน ควร 
 แกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพ่ืออาส
วักขยญาณ เราน้ันไดรูชัด 
 ตามเปนจริงวา นี้ทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทุกข 
ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ความ 
 ดับทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
ไดรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้ 
 อาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดอาสวะ ไดรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้ความดับอาสวะ ไดรู 
 ชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเราน้ัน
รูอยูอยางนี้ เหน็อยูอยางน้ี จิตได 

 หลุดพนแลวแมจากกามาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากภวาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากอวิชชาสวะ 
 เมื่อจิตหลุดพนแลว ไดมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พราหมณ 
 วิชชาท่ีสามน้ีแล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวชิชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิด 
 แกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท 
 มีความเพียรเผากิเลสสงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งท่ีสามของเรานี้แล ไดเปน 
 เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น. 
                  เวรัญชพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก 

๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาค       [
 วา ทานพระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐท่ีสุด ขาแตทานพระโคดม 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย 
 อเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง 
 หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ขาพเจาน้ีขอถึงทานพระโคดม 
 พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
 ตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยู 
 จําพรรษา ท่ีเมืองเวรัญชาของขาพเจาเถิด. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยพระอาการดุษณี ครั้นเวรัญชพราหมณทราบการรับ 
 อาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ไดลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ 



 หลีกไป. 
                     เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย 
      [๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชา มีภิกษาหารนอย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง 
 มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการ 
 ถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ครั้งน้ันพวกพอคามาชาวอุตราปถะ มีมาประมาณ ๕๐๐ ตัว ได 
 เขาพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาไดตกแตงขาวแดงสําหรับภิกษุรูปละแลงไวท่ี 
 คอกมา เวลาเชาภิกษุท้ังหลายครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา 
 เมื่อไมไดบิณฑบาต จึงเท่ียวไปบิณฑบาตท่ีคอกมา รับขาวแดงรูปละแลง นําไปสูอารามแลวลงครก 
 โขลกฉัน สวนทานพระอานนทบดขาวแดงแลงหนึ่งท่ีศิลา แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมพีระภาค 
 พระผูมีพระภาคเสวยพระกระยาหารท่ีบดถวายนั้นอยู ไดทรงสดับเสียงครกแลว. 
                         พระพุทธประเพณี 
      พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู ยอมตรสัถามก็มี ทรงทราบอยูยอมไมตรัสถามก็มี 
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถามส่ิง 
 ท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน สิ่งท่ีไมประกอบดวย 
 ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงสอบถาม 
 ภิกษุท้ังหลายดวยอาการสองอยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหน่ึง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
 พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง. 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท นั่นเสียงครกหรือหนอ 
 จึงทานพระอานนทกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญวา ดีละ 
 ดีละ อานนท พวกเธอเปนสัตบุรุษ ชนะวิเศษแลว พวกเพื่อนพรหมจารีช้ันหลังจักดูหม่ินขาว 
 สาลีและขาวสุกอันระคนดวยเนื้อ. 
                   พระมหาโมคคัลลานะเปลงสีหนาท 
      [๖] ครั้งน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนี้เมืองเวรญัชา 
 มีภิกษาหารนอย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซ้ือ 
 อาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย พระพุทธเจาขา 
 พื้นเบ้ืองลางแหงแผนดินผืนใหญนี้ สมบูรณ มีรสอันโอชา เหมือนน้ําผึ้งหวีท่ี่ไมมีตัวออนฉะนั้น 
 ขอประทานพระวโรกาส ขาพระพุทธเจาจะพึงพลิกแผนดนิ ภิกษุท้ังหลายจักไดฉันงวนดิน 
 พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็สัตวผูอาศัยแผนดินเลา เธอจะทํา 
 อยางไรแกสัตวเหลานั้น? 
      ม. ขาพระพุทธเจาจักนิรมิตฝามือขางหน่ึงใหเปนดุจแผนดินใหญ ยังสัตวผูอาศัยแผนดิน 
 เหลานั้นใหไปอยูในฝามือนั้น จักพลิกแผนดินดวยมืออีกขางหน่ึง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผนดิน เธออยาพอใจเลย สัตวท้ังหลายจะพึง 



 ไดรับผลตรงกันขาม. 
      ม. ขอประทานพระวโรกาส ขอภิกษุสงฆท้ังหมดพึงไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีป พระ- 
 *พุทธเจาขา. 
      ภ. ก็ภิกษุผูไมมีฤทธ์ิเลา เธอจักทําอยางไรแกภิกษุเหลานั้น? 
      ม. ขาพระพุทธเจาจักทําใหภิกษุท้ังหมดไปได พระพุทธเจาขา. 
      ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การท่ีภิกษุสงฆท้ังหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรกุรทุวีป เธออยา 
 พอใจเลย. 
                เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน 
      [๗] ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิด 
 ข้ึนอยางนี้วา พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูนาน ของ 
 พระองคไหนดํารงอยูนาน ดงัน้ี ครั้นเวลาสายัณหทานออกจากท่ีเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
 *ภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาไปใน 
 ท่ีสงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลน้ี ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา พระศาสนาของพระผูมี 
 พระภาคพุทธเจาท้ังหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูนาน ของพระองคไหนดํารงอยูนาน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสารีบุตร พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี 
 พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูนาน ของพระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระ 
 นามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะดํารงอยูนาน. 
      ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี 
 พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูนาน พระพุทธเจาขา? 
      ภ. ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภ ู
 ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวกท้ังหลาย อนึง่ สุตตะ เคยยะ 
 เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมีพระภาคท้ัง 
 สามพระองคนั้นมีนอย สิกขาบทก็มิไดทรงบัญญัติ ปาติโมกขก็มิไดทรงแสดงแกสาวก เพราะ 
 อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลาน้ัน เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา 
 เหลานั้น สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึง 
 ยังพระศาสนาน้ันใหอันตรธานโดยฉับพลัน ดูกรสารีบุตร ดอกไมตางพรรณท่ีเขากองไวบนพื้น 
 กระดาน ยังไมไดรอยดวยดาย ลมยอมกระจาย ขจัด กําจัด ซึ่งดอกไมเหลานัน้ได ขอนั้น 
 เพราะเหตุอะไร เพราะเขาไมไดรอยดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
 เหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลาน้ัน สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน 
 ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงยังพระศาสนาน้ันใหอันตรธานโดยฉับ 
 พลัน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลาน้ัน ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรง 
 กําหนดจิตของสาวกดวยพระหฤทัย แลวทรงส่ังสอนสาวก. 
      ดูกรสารีบุตร เรื่องเคยมีมาแลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
 เวสสภู ทรงกําหนดจิตภิกษุสงฆดวยพระหฤทัยแลวทรงส่ังสอน พร่ําสอน ภกิษุสงฆประมาณ 



 พันรูป ในไพรสนฑอันนาพึงกลัวแหงหนึง่วา พวกเธอจงตรกึอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนั้น จง 
 ทําในใจอยางนี้ อยาไดทําในใจอยางนั้น จงละสวนนี้ จงเขาถึงสวนน้ีอยูเถดิ ดังน้ี ลําดับนั้นแล 
 จิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามเวสสภูทรง 
 สั่งสอนอยูอยางน้ัน ทรงพร่ําสอนอยูอยางนั้น ไดหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น 
 ในเพราะความท่ีไพรสณฑอันนาพึงกลัวนั้นซ ิเปนถิ่นท่ีนาสยดสยอง จึงมีคําน้ีวา ผูใดผูหนึ่งซ่ึง 
 ยังไมปราศจากราคะเขาไปสูไพรสณฑนั้น โดยมากโลมชาติยอมชูชัน. 
      ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาค 
 พระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภูไมดํารงอยูนาน. 
      ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ 
 พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดํารงอยูนาน พระพุทธเจาขา? 
      ภ. ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนาม 
 กัสสปะ มิไดทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพสิดารแกสาวกท้ังหลาย อนึ่ง สุตตะ 
 เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน  อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมี 
 พระภาคท้ังสามพระองคนั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกขก็ทรงแสดงแกสาวก เพราะ 
 อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลาน้ัน เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา 
 เหลานั้น สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึง 
 ดํารงพระศาสนาน้ันไวไดตลอดระยะกาลยืนนาน ดูกรสารีบุตร ดอกไมตางพรรณท่ีเขากองไวบน 
 พื้นกระดาน รอยดีแลวดวยดาย ลมยอมกระจายไมได ขจัดไมได กําจัดไมไดซึ่งดอกไมเหลาน้ัน 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเขารอยดีแลวดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาค 
 พุทธเจาเหลาน้ัน เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลาน้ัน สาวกช้ันหลังท่ี 
 ตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงดํารงพระศาสนาน้ันไวได 
 ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันนั้น เหมือนกัน. 
      ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาค 
 พระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดํารงอยูนาน. 
                   ปรารภเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท 
      [๘] ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง 
 ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ขาแตพระสุคต 
 ถึงเวลาแลว ท่ีจะทรงบัญญัติสิกขาบท ท่ีจะทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก อันจะเปนเหตุให 
 พระศาสนาน้ียั่งยืนดํารงอยูไดนาน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา จงรอกอน สารีบุตร จงยับยั้งกอนสารีบุตร ตถาคตผูเดียวจักรู 
 กาลในกรณียนั้น พระศาสดายังไมบัญญัติสิกขาบท ยังไมแสดงปาติโมกขแกสาวก ตลอดเวลา 
 ท่ีธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงอาสวะบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี ตอเมื่อใดอาสวฏั- 
 *ฐานิยธรรมบางเหลา ปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดง 
 ปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ันแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไม 



 ปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี ตลอดเวลาท่ีสงฆยงัไมถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผูบวชนาน ตอ 
 เมื่อใดสงฆถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผูบวชนานแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอม 
 ปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก 
 เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ันแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆใน 
 ศาสนานี้ ตลอดเวลาท่ีสงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลาย ตอเมือ่ใดสงฆถึงความเปน 
 หมูใหญโดยแพรหลายแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยอมปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี 
 เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกเพื่อกําจดัอาสวัฏฐานิยธรรม 
 เหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยงัไมปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี ตลอดเวลาท่ีสงฆ 
 ยังไมถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภ ตอเมือ่ใดสงฆถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภแลว และ 
 อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยอมปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติ- 
 *สิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ันแหละ ดูกรสารีบุตร 
 ก็ภิกษุสงฆไมมีเสนียด ไมมีโทษ ปราศจากมัวหมองบริสุทธ์ิผุดผองต้ังอยูในสารคุณ เพราะบรรดา 
 ภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ภิกษุท่ีทรงคุณธรรมอยางตํ่า ก็เปนโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปน 
 ผูเท่ียง เปนผูท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา. 
                     เสด็จนิเวศนเวรัญชพราหมณ 
      [๙] ครั้นปวารณาพรรษาแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา 
 ดูกรอานนท พระตถาคตท้ังหลายยังมิไดบอกลาผูท่ีนิมนตใหอยูจําพรรษาแลว จะไมหลีกไปสูท่ี 
 จาริกในชนบท ขอนี้เปนประเพณีของพระตถาคตท้ังหลาย มาไปกันเถิดอานนท เราจะบอกลา 
 เวรัญชพราหมณ. 
      ทานพระอานนททูลสนองพระพุทธดํารัสวา เปนดังรับสั่ง พระพุทธเจาขา. 
      ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร มีทานพระอานนทเปน 
 ปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ ครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือ 
 พระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย ทันใดน้ัน เวรัญชพราหมณดําเนินเขาไปสูท่ีประทับ ครั้นแลวถวาย 
 บังคม นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระองครับสั่งวา ดูกรพราหมณ เราเปนผูอันทานนิมนต 
 อยูจําพรรษาแลว เราขอบอกลาทาน เราปรารถนาจะหลีกไปสูท่ีจาริกในชนบท. 
      เวรัญชพราหมณกราบทูลวา เปนความจริง ทานพระโคดม ขาพเจานิมนตพระองคอยู 
 จําพรรษา ก็แตวาไทยธรรมอนัใดท่ีจะพึงถวาย ไทยธรรมอนันั้นขาพเจายังมิไดถวาย และไทย- 
 *ธรรมน้ันมิใชวาจะไมมี ท้ังประสงคจะไมถวายก็หาไม ภายในไตรมาสนี้ พระองคจะพึงไดไทย- 
 *ธรรมน้ันจากไหน เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก ขอทานพระโคดมพรอมดวยพระสงฆ 
 จงทรงพระกรณุาโปรดรับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ีแก 
 ขาพเจาดวยเถิด. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับอัชเฌสนาโดยดุษณีภาพ และแลวทรงช้ีแจงใหเวรัญชพราหมณ 
 เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ. 
      หลังจากน้ัน เวรัญชพราหมณสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตในนิเวศนของตน 



 โดยผานราตรนีั้นแลว ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทาน 
 พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลวถือบาตรจวีรเสด็จพระพุทธ- 
 *ดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ ครั้นถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย 
 พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงเวรัญชพราหมณอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนีย- 
 *โภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนจนใหหามภัตรแลว ไดถวายไตรจวีรแดพระผูมีพระภาค 
 ผูเสวยเสรจ็ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรแลวใหทรงครอง และถวายผาคูใหภิกษุครอง รปูละ 
 สํารับ จึงพระองคทรงช้ีแจงใหเวรัญชพราหมณเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา 
 แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ ครั้นพระองคประทับอยูท่ีเมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังเมืองทาปยาคะ ไมทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมือง 
 กัณณกุชชะ ทรงขามแมน้ําคงคาท่ีเมืองทาปยาคะ เสด็จพระพุทธดําเนินถึงพระนครพาราณสี ครั้น 
 พระองคประทับอยูท่ีพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอนัจะไป 
 สูพระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีนั้นแลว ทราบวาพระองคประทับ 
 อยูท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. 

เวรัญชภาณวาร จบ. 
------------ 

ปาราชิกกัณฑ ปฐมปาราชิกสิกขาบท 
เรื่องพระสุทินน 

      [๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ สถานท่ีไมหางจากพระนครเวสาลี มีบานตําบลหนึ่ง ช่ือ 
 กลันทะ ในบานน้ันมีบุตรชาวบานกลันทะผูหนึ่ง ช่ือ สุทินน เปนเศรษฐีบุตร ครั้งน้ัน สุทินน 
 กลันทบุตรไดเดินธุระบางอยางในพระนครเวสาลีกับสหายหลายคน ขณะนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 อันบริษัทหมูใหญแวดลอมแลวประทับน่ังแสดงธรรมอยู สทิุนน กลันทบุตรไดแลเห็นพระผูมี 
 พระภาค อันบริษัทหมูใหญแวดลอมประทับน่ังแสดงธรรมอยู เพราะไดเหน็ ความตรึกนี้ ไดมี 
 แกเขาวา ไฉนหนอเราจะพึงไดฟงธรรมบาง แลวเขาก็เดินผานเขาไปทางบริษัทน้ัน ครั้นถึงแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ความรําพึงน้ีไดมีแกเขาผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงฉะนี้วา ดวยวิธ ี
 อยางไรๆ เราจงึจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรอืนอยู จะ 
 ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทํา 
 ไมไดงาย ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวดครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 ครั้นบริษัทนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย 
 ธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว หลังจากบริษัท 
 ลุกไปแลวไมนานนัก เขาไดเดินเขาไปใกลท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง. 
      สุทินนกลันทบุตรน่ังเฝาอยู ณ ท่ีนั้นแล ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาควา พระพุทธ- 
 *เจาขา ดวยวิธอียางไรๆ ขาพระพุทธเจาจึงจะรูท่ัวถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียัง 



 ครองเรอืนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังข 
 ท่ีขัดแลว ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสุทินน ก็มารดาบิดาอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิตแลวหรอื? 
      สุทินนกลันทบุตรกราบทูลวา ยังไมไดอนญุาต พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรสุทินน พระตถาคตท้ังหลาย ยอมไมบวชบุตรท่ีมารดาบิดายังมิไดอนุญาต. 
      สุ. ขาพระพุทธเจาจักกระทําโดยวิธีท่ีมารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรอืน 
 บวชเปนบรรพชิต พระพุทธเจาขา. 

ขออนุญาตออกบวช                         
๑๑] หลังจากน้ันแล สุทินนกลันทบุตรเสร็จการเดินธรุะท่ีในพระนครเวสาลีนั้นแลว       [

 กลับสูกลันทคามเขาหามารดาบิดา แลวไดกลาวคําน้ีกะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวยวิธ ี
 อยางไรๆ ลูกจงึจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรอืนอยู จะ 
 ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทํา 
 ไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
 ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
      เมื่อสุทินนกลันทบุตรกลาวอยางนี้แลว มารดาบิดาของเขาไดกลาวคําน้ีกะเขาวา ลูกสุทินน 
 เจาเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยง 
 นางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไม 
 ปรารถนาจะจาก เหตุไฉนเราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไดเลา. 
      แมครั้งท่ีสอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคําน้ีกะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวย 
 วิธีอยางไรๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรอืนอยู 
 จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดุจสังขท่ีขัดแลว 
 ทําไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะ ออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต 
 ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
      แมครั้งท่ีสอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทาน้ันเปนบุตร 
 คนเดียว เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงม 
 มาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย 
 แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน 
 เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืน
บวชเปนบรรพชิตไดเลา. 
      แมครั้งท่ีสาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคําน้ี
กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวย 
 วิธีอยางไรๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระ



ภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรอืนอยู 
 จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดุจสังขท่ีขัดแลว 
 ทําไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต 
 ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
      แมครั้งท่ีสาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทาน้ันเปนบุตร 
 คนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบ 
 ประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก 
 เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไดเลา. 
      ทันใดน้ันแล สุทินนกลันทบุตรแนใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตใหเราออกจากเรือนบวช 
 เปนบรรพชิต จึงนอนลงบนพ้ืนอันปราศจากเครื่องลาด ณ สถานท่ีนั้นเอง ดวยตัดสินใจวา การ 
 ตายหรือการบวชจักมีแกเราในสถานท่ีนี้แหละ และแลวเขาไมบริโภคอาหารแมหนึ่งม้ือ ไมบริโภค 
 อาหารแมสองมื้อ ไมบริโภคอาหารแมสามม้ือ ไมบริโภคอาหารแมสี่มื้อ ไมบริโภคอาหารแมหาม้ือ 
 ไมบริโภคอาหารแมหกมื้อ ไมบริโภคอาหารแมเจ็ดมื้อ. 
                       มารดาบิดาไมอนุญาต 
      [๑๒] จะอยางไรก็ตาม มารดาบิดาของเขาไดกลาวคําน้ีวา ลูกสุทินน เจาเทาน้ันเปน 
 บุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนม 
 ประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะ 
 จาก เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกข้ึน 
 เถิด ลูกสุทินน จงกิน จงด่ืม และจงรื่นเรงิ จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญ 
 อยูเถิด เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      เมื่อมารดาบิดากลาวอยางน้ีแลว สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง. 
      แมครั้งท่ีสอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทาน้ันเปนบุตร 
 คนเดียว เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงม 
 มาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน 
 เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกข้ึนเถิดลูกสุทินน 
 จงกิน จงด่ืม และจงรื่นเรงิ จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด เราไมอนญุาต 
 ใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
      แมครั้งท่ีสอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
      แมครั้งท่ีสาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทาน้ันเปนบุตร 
 คนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบ 
 ประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก 
 เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกข้ึนเถิด 
 ลูกสุทินน จงกิน จงด่ืม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่มรื่นเรงิ บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด 
 เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต. 



      แมครั้งท่ีสาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
                       พวกสหายชวยเจรจา 
      [๑๓] ยิ่งกวาน้ัน พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดเขาไปหาสุทินนกลันทบุตร 
 ครั้นถึงแลวไดกลาวคําน้ีวา สุทินนเพื่อนรัก เธอเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ี 
 พอใจของมารดาบิดา บิดาเปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวย 
 ความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอจะตามมารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน 
 ทานท้ังสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกข้ึนเถิดสุทินน 
 เพื่อนรัก จงกิน จงด่ืม และจงรืน่เริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด 
 มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
      เมื่อขอกลาวอยางนี้แลว สทิุนนกลันทบุตรไดนิ่ง. 
      แมครั้งท่ีสอง พวกสหายของสุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา สุทินนเพื่อนรัก 
 เธอเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข 
 อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจกัความทุกขสักนอย แมเธอจะตาย 
 มารดาบิดา ก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉนทานท้ังสองจักอนญุาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยู ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงด่ืม และจงรื่นเริง 
 จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน 
 บวชเปนบรรพชิต. 
      แมครั้งท่ีสอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
      แมครั้งท่ีสาม พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา สุทินนเพื่อนรัก 
 เธอเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข 
 อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจกัความทุกขสักนอย แมเธอจะตาย 
 มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉนทานท้ังสองจักอนญุาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยู ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงด่ืม และจงรื่นเริง จง 
 สมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรอืน 
 บวชเปนบรรพชิต. 
      แมครั้งท่ีสาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
      เมื่อไมสําเร็จ พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร จึงเขาไปหามารดาบิดาของสุทินน 
 กลันทบุตร ครั้นถึงแลวไดกลาวคําน้ีวา ขาแตมารดาบิดา สุทินนนั่นนอนลงบนพ้ืนอันปราศจาก 
 เครื่องลาด ดวยตัดสินใจวาการตายหรอืการบวชจักมีแกเรา ณ ท่ีนี้แหละ ถามารดาบิดาไม 
 อนุญาตใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ความตายจักมาถึง ณ ท่ีนั้นเอง ถาอนุญาต 
 ใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตก็จักไดเห็นเขาแมผูบวชแลว ถาสุทินนจักไมยินดีใน 
 การออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต เขาจักมีทางดําเนินอื่นอะไรเลา เขาจักกลับมา ณ ท่ีนี้แหละ 
 ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
      อนุญาตจะ ใหลูกสุทินนออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต มารดาบิดากลาวยินยอม. 



                      สุทินนกลันทบุตรออกบวช 
      [๑๔] ทันใดนั้น พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร เขาไปหาสุทินนกลันทบุตร แลว 
 ไดบอกเขาวา ลุกข้ึนเถิด สุทินนเพื่อนรัก มารดาบิดาอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตแลว พอสุทินนกลันทบุตรไดทราบวา มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิตแลว ก็ราเริงดีใจ ลุกข้ึนลูบเนื้อลูบตัวดวยฝามือ ครัน้ยาเยียกําลังอยูสองสามวันแลว 
 จึงเขาไปสูพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝา ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เขาน่ังเฝาอยู 
 อยางนั้นแล ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาควา ขาพระพุทธเจาอันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรอืน 
 บวชเปนบรรพชิตแลว พระพุทธเจาขา ขอพระองคไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิดพระ- 
 *พุทธเจาขา. 
      สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํานักดังน้ี ก็แลเห็นทานพระสุทินน 
 อุปสมบทแลวไมนาน ประพฤติสมาทานธุดงคคุณเห็นปานน้ี คือ เปนผูถืออรัญญิกธุดงค 
 ปณฑปาติกธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค สปทานจาริกธุดงค พํานักอยูใกลหมูบานชาววัชชีตําบลหน่ึง. 
                        พระสุทินนเยี่ยมสกุล 
      [๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มี 
 กระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือ 
 บาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย ครั้งน้ัน ทานพระสุทินนไดมีความคิดเห็นวา เวลานี้วัชชีชนบทอัตคัด 
 อาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุ- 
 *สงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถอืบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ก็แลญาติของเราในพระนคร 
 เวสาลีมีมาก ลวนเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ 
 ท่ีนาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก ไฉนหนอ เราพึงเขาไปพํานักอยูใกลหมูญาติ 
 แมหมูญาติก็จักไดอาศัยเราใหทานทําบุญ และภิกษุท้ังหลายก็จักไดลาภ ท้ังเราก็จักไมลําบากดวย 
 บิณฑบาต ดั่งน้ัน ทานพระสุทินนจึงเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาอนัจะไปสู 
 พระนครเวสาลี เท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลว ทราบวา เธอพํานักอยู 
 ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. 
      บรรดาญาติของทานพระสุทินน ไดทราบขาววา พระสุทินนกลันทบุตรกลับมาสูพระนคร 
 เวสาลีแลว จึงนําภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอไปถวายทานพระสุทินนๆ สละภัตตาหารประมาณ 
 ๖๐ หมอนั้นถวายแกภิกษุท้ังหลาย แลวเชาวนันั้นครองอันตรวาสกถอืบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต 
 ยังกลันทคาม เท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกลันทคาม ใกลจะถึงเรือนบิดาของตน 
 ก็พอดีทาสีของญาติทานพระสุทินน กําลังมีความมุงหมายจะเทขนมสดท่ีคางคืน จึงทานพระสุทินน 
 ไดกลาวคําน้ีกะนางวา นองหญิง ถาของน้ันมีอันจะตองท้ิงเปนธรรมดา ขอทานจงเกลี่ยลงใน 
 บาตรของเราน้ีเถิด ขณะท่ีนางกําลังเกลี่ยขนมสดท่ีคางคืนนั้นลงในบาตร นางจําเคามือ เทาและ 
 เสียงของพระสุทินนได จึงรีบเขาไปหามารดาของทานพระสุทินน ครั้นถึงแลวไดกลาวคําน้ีกะ 
 มารดาของทานวา คุณนายเจาขา โปรดทราบ พระสุทินนบุตรคุณนายกลับมาแลวเจาคะ. 
      แมทาสี ถาเจาพูดจริง เราจะปลดเจามิใหเปนทาสี มารดาทานพระสุทินนกลาว. 



      ขณะท่ีทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรอืนแหงหน่ึงฉันขนมสดท่ีคางคืนนั้น พอดีบิดา 
 ของทานพระสุทินนเดินกลับมาจากท่ีทํางาน ไดแลเห็นทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือน 
 แหงหน่ึงฉันขนมสดท่ีคางคืนนั้นอยู จึงเดินเขาไปหาทานพระสุทินน ครั้นถึงแลวไดกลาวคําน้ี 
 กะทานวา มีอยูหรือ พอสุทินน นี่พอจักฉันขนมสดท่ีคางคืน พอสุทินน พอควรไปเรอืน 
 ของตนมิใชหรือ. 
      คุณโยม รูปไดไปสูเรือนของคุณโยมแลว ขนมสดท่ีคางคืนนี้ รูปไดมาแตเรือนของ 
 คุณโยม พระสุทินนตอบ. 
      ทันใดน้ัน บิดาของทานพระสุทินนจับแขนทาน แลวไดกลาวคําน้ีกะทานวา มาเถิด 
 พอสุทินน เราจักไปเรือนกัน. 
      ลําดับนั้น ทานพระสุทินนไดเดินตามเขาไปสูเรือนบิดาของตน ครั้นถึงแลวน่ังบน 
 อาสนะท่ีเขาจัดถวาย จึงบิดาของทานไดกลาวคําน้ีกะทานวา จงฉันเถิดพอสุทินน. 
      อยาเลยคุณโยม ภัตกิจในวนันี้ รูปทําเสร็จแลว พระสุทินนกลาวตอบ. 
      บิดาอาราธนาวา พอสุทินน ขอพอจงรับนิมนตฉันภัตตาหารในวันพรุงน้ีเถิด. 
      ทานพระสุทินนรับนิมนตโดยดุษณีภาพ และแลวลุกจากอาสนะหลีกไป. 
                         บิดาวิงวอนใหสึก 
      [๑๖] ครั้งน้ันแล มารดาของทานพระสุทินนสั่งใหไลทาพื้นแผนดินดวยโคมัยสด ให 
 จัดทํากองทรัพยไวสองกอง คือเงินกอง ๑ ทองกอง ๑ เปนกองใหญ กระท่ังบุรุษยืนอยูขางนี ้
 ไมแลเห็นบุรุษยืนอยูขางโนน บุรุษยืนอยูขางโนนก็ไมแลเหน็บุรุษยืนอยูขางนี้ ใหปดกองทรัพย 
 เหลานั้นดวยลาํแพน ใหจัดอาสนะไวในทามกลาง ใหแวดวงดวยมาน เสร็จโดยลวงราตรีนัน้ 
 แลวเรียกปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินนมาส่ังวา ลูกหญิง เพราะลูกสุทินนจะมา เจาจง 
 แตงกายดวยเครื่องประดับ อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใครพอใจ. 
      อยางนั้นเจาขา นางรับคํามารดาของทานพระสุทินน. 
      ณ เวลาเชาวันนั้นแล ทานพระสุทินนครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปสูเรือน 
 บิดาของตน แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. 
      ลําดับนั้นแล บิดาของทานพระสุทินนเขาไปหาทานพระสุทินน ครั้นแลวใหคนเปด 
 กองทรัพยเหลาน้ันออก ไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนวา พอสุทินน นี้ทรัพยของมารดาพอ 
 ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวนของปูตางหาก พอ 
 สุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน 
 พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
      คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดปีระพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ. 
      แมครั้งท่ีสอง บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนวา พอสุทินน 
 นี้ทรัพยของมารดาพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวน 
 ของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ 
 มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 



      คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดปีระพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ. 
      แมครั้งท่ีสาม บิดาของพระสุทินนก็ไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนวา พอสุทินน นี้ 
 ทรัพยของมารดาพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวน 
 ของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติ และบําเพ็ญบุญ 
 มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
      ทานพระสุทินนตอบวา คุณโยม รูปขอพูดกะคุณโยมบาง ถาคุณโยมไมตัดรอน. 
      บ. พูดเถิด พอสุทินน. 
      สุ. คุณโยม ถาเชนนั้น คุณโยมจงส่ังใหเขาทํากระสอบปานใหญๆ บรรจุเงินและทอง 
 ใหเต็มบรรทุกเกวียนไป แลวใหจมลงในกระแสนํ้าทามกลางแมน้ําคงคา ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี การเฝารักษาก็ดี อันมี 
 ทรัพยนั้นเปนเหตุ ท่ีจักเกิดแกคุณโยมนั้น จักไมมีแกคุณโยมเลย. 
      เมื่อทานพระสุทินนกลาวอยางนี้แลว บิดาของทานไดมีความไมพอใจวา ไฉนลูกสุทินน 
 จึงไดพูดอยางน้ี และแลวไดเรียกปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินนมาบอกวา ลูกหญิง เพราะเจา 
 เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ บางทีลูกสุทินนจะพึงทําตามคําของเจาบาง. 
      ทันใดน้ัน นางไดจับเทาทานพระสุทินนถามวา ขาแตลูกนาย นางอัปสร ผูเปนเหตุให 
 ทานประพฤติพรหมจรรยนั้น ช่ือเชนไร? 
      นองหญิง ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสรเลย พระสุทินน 
 ตอบ. 
      บัดดล นางนอยใจวา สุทินนลูกนาย เรียกเราดวยถอยคําวา นอยหญิง ในวันนี ้
 เปนครั้งแรก แลวสลบลมลงในท่ีนั้นเอง. 
      ทานพระสุทินนไดกลาวคําน้ีกะบิดาวา คุณโยม ถาโภชนะท่ีจะพึงใหมีอยู ก็จงใหเถิด 
 อยารบกวนรูปเลย. 
      ฉันเถิด พอสุทินน มารดาบิดาของทานพระสุทินนกลาวดังน้ีแลว ไดอังคาสทาน 
 พระสุทินนดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนใหหามภัตร และแลวมารดาของ 
 ทานพระสุทินนไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนผูฉันเสร็จ ลดมือจากบาตรแลววา พอสุทินน 
 สกุลน้ีมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณท่ีนาปลื้มใจมาก 
 มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญ 
 บุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
      คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดปีระพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ. 
      แมครั้งท่ีสอง มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนวา พอสุทินน 
 สกุลน้ีมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณท่ีนาปลื้มใจมาก 
 มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญ 
 บุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
      คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดปีระพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ. 



      แมครั้งท่ีสาม มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนวา พอสุทินน 
 สกุลน้ีมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและมีเงินมาก มีเครื่องอุปกรณท่ีนาปลื้มใจมาก 
 มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอสุทินน ดังน้ัน พอจงใหพืชพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะได 
 ไมริบทรัพยสมบัติของเรา อันหาบุตรผูสืบสกุลมิไดไปเสีย. 
      สุ. คุณโยม เฉพาะเรื่องน้ีรปูอาจทําได. 
      ม. พอสุทินน ก็เวลานี้พอพํานักอยูท่ีไหน? 
      ท่ีปามหาวันจะ ทานพระสุทินนตอบ และแลวไดลุกจากอาสนะหลีกไป. 
                         เสพเมถุนธรรม 
      [๑๗] หลังจากน้ัน มารดาของทานพระสุทินนสั่งกําชับปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินน 
 วา ลูกหญิง ถากระน้ันเมื่อใดเจามีระดู ตอมโลหิตเกิดมีแกเจา เมื่อนั้นเจาพึงบอกแกแม. 
      นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว ตอมาไมชานัก นางไดมีระดู ตอมโลหิตได 
 เกิดข้ึนแกนาง นางจึงไดแจงแกมารดาของทานพระสุทินนวา ดิฉันมีระดู เจาคะ ตอมโลหิตเกิดข้ึน 
 แกดิฉันแลว. 
      มารดาของทานพระสุทินนกลาววา ลูกหญิง ถากระน้ัน เจาจงแตงตัวดวยเครื่องประดับ 
 อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใครพอใจ. 
      จะ คุณแม นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว จึงมารดาพานางเขาไปหาทาน 
 พระสุทินนท่ีปามหาวัน แลวราํพันวาพอสุทินน สกุลน้ีมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทอง 
 และเงินมาก มีเครื่องอุปกรณท่ีนาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมา 
 เปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปน 
 คฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
      คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดปีระพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ. 
      แมครั้งท่ีสอง มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน สกุลน้ีมั่งค่ัง มี 
 ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณท่ีนาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปน 
 ทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด 
 พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
      คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดปีระพฤติพรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ. 
      แมครั้งท่ีสาม มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน สกุลน้ีมั่งค่ัง มี 
 ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณท่ีนาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปน 
 ทรัพยากรมาก พอสุทินน ดั่งน้ันพอจงใหพืชพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะไดไมริบทรัพยสมบัติ 
 ของเรา อันหาบุตรผูสืบสกุลมิไดไปเสียเลย. 
      คุณโยม เฉพาะเรื่องน้ีรูปอาจทําได ทานพระสุทินนตอบแลวจูงแขนปุราณทุติยิกาพาเขาปา 
 มหาวัน เปนผูมีความเห็นวาไมมีโทษ เพราะสิกขาบทยังมิไดทรงบัญญัติ จึงเสพเมถุนธรรมกับ 
 ปุราณทุติยิกา ๓ ครั้ง นางไดต้ังครรภเพราะอัฌาจารน้ัน. 
                       เทพเจากระจายเสียง 



      [๑๘] เหลาภุมเทพกระจายเสียงวา ทานผูเจริญ โอ ภิกษุสงฆ ไมมีเสนียดไมมีโทษ 
 พระสุทินนกลันทบุตรกอเสนียดข้ึนแลว กอโทษข้ึนแลว เทพช้ันจาตุมหาราช ไดสดับเสียง 
 เหลาภุมเทพแลวกระจายเสียงตอไป เทพช้ันดาวดึงส เทพช้ันยามา เทพช้ันดุสิต เทพช้ัน 
 นิมมานรดี เทพช้ันปรนิมมิตวสวดี เทพท่ีนับเนื่องในหมูพรหมไดสดับเสียงแลวกระจายเสียงกัน 
 ตอๆ ไปวา ทานผูเจริญ โอ ภกิษุสงฆ ไมมีเสนียด ไมมีโทษ พระสุทินนกลันทบุตรกอ 
 เสนียดข้ึนแลว กอโทษข้ึนแลว โดยทันใดน้ัน ครูหนึ่งน้ัน เสียงไดกระจายข้ึนไปถึงพรหมโลก 
 ดวยอาการอยางนี้แล. 
      สมัยตอมา ปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินน อาศัยความแกแหงครรภนัน้ คลอดบุตร 
 แลว จึงพวกสหายของทานพระสุทินนไดต้ังช่ือทารกนั้นวา พีชกะ ต้ังช่ือปูราณทุติยิกาของทาน 
 พระสุทินนวา พีชกมาตา ต้ังช่ือทานพระสุทินนวา พีชกปตา ภายหลังเขาท้ังสองไดออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิต ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตแลว. 
                       พระสุทินนเกิดวิปฏิสาร 
      [๑๙] ครั้งน้ัน ความรําคาญ ความเดือดรอน ไดเกิดแกทานพระสุทินนวา มิใชลาภ 
 ของเราหนอ ลาภของเราไมมหีนอ เราไดช่ัวแลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชใน 
 พระธรรมวินยัท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางน้ีแลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ให 
 บริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิต เพราะความรําคาญนั้นแหละ เพราะความเดือดรอนนั้นแหละ ทานได 
 ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอน็ มีเรื่องในใจ 
 มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาแลว. 
      จึงบรรดาภกิษุท่ีเปนสหายของทานพระสุทินน ไดกลาวคําน้ีกะทานพระสุทินนวา อาวุโส 
 สุทินน เมื่อกอนคุณเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรยีสมบูรณ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง 
 มีน้ํามีนวล บัดนี้ ดูคุณซูบผอม เศราหมอง มีผวิพรรณคล้ํา มีผวิเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่ง 
 ดวยเอ็น มีเรือ่งในใจ มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาอยู คุณจะไมยินดีประพฤติ 
 พรหมจรรยกระมังหนอ? 
      อาวุโสท้ังหลาย ความจริง มิใชวาผมจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย พระสุทินนคาน 
 แลวแถลงความจริงวา เพราะบาปกรรมท่ีผมทําไวมีอยู ผมไดเสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา 
 ผมจึงไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดช่ัว 
 แลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินยัท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้ 
 แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิต ดังน้ี. 
      อาวุโส สุทินน จริง การท่ีคุณบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดอียางนี ้
 แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตน้ัน พอท่ีคุณจะรําคาญ 
 พอท่ีคุณจะเดือดรอน. 
      อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนัด 
 ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใช 
 เพื่อมีความถือม่ัน มิใชหรือ? เมื่อธรรมช่ือนัน้ อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว เพื่อคลาย 



 ความกําหนัด คุณยังจะคิดเพื่อมีความกําหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิดเพ่ือ 
 ความประกอบ เมื่อทรงแสดงเพ่ือความไมถือม่ัน คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น. 
      อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหง 
 ราคะ เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหง 
 อาลัย เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อ 
 ความดับทุกข เพ่ือนิพพานมิใชหรือ? 
      อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ 
 เพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอก 
 ไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ? 
      อาวุโส การกระทําของคุณน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของคุณน่ัน เปนไปเพื่อ 
 ความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใส 
 แลว. 
      ภิกษุสหายเหลานั้น ติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ไดกราบทูลเนื้อ 
 ความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                    ทรงประชุมสงฆบัญญัติสิกขาบท 
      [๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคาน้ัน 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระสุทินนวา ดูกรสุทินน ขาววาเธอ 
 เสพเมถุนธรรม ในปุราณทุติยิกา จริงหรือ? 
      ทานพระสุทินนทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา เธอบวชในธรรมวนิัยท่ีเรากลาวไวดีอยางนี ้
 แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา. 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่คลายความกําหนัด ไมใช 
 เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อม ี
 ความถือมั่นมิใชหรือ? เมื่อธรรมช่ือนั้นอันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิด 
 เพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพ่ือความพราก เธอยังจักคิดเพือ่ความประกอบ เราแสดงเพ่ือความ 
 ไมถือม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น. 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่เปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ 
 เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลยั เพื่อ 
 เปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีดับ 
 แหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาช่ือวานะ มิใชหรือ? 
      ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม 
 การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย 



 อเนกปริยาย มิใชหรือ? 
      ดูกรโมฆบุรุษ องคกําเนิด อันเธอสอดเขาในปากอสรพิษท่ีมีพิษราย ยังดีกวา อันองค 
 กําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคามไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา 
 ยังดีกวา อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอ 
 สอดเขาในหลุมถานท่ีไฟติดลุกโชนยังดีกวา อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม 
 ไมดีเลย. 
      ขอท่ีเราวาดีนั้น เพราะเหตุไร? 
      เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึงความตาย หรือ 
 ความทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทําน้ันเปนเหตุ และเพราะการกระทําน้ันเปนปจจัย เบ้ืองหนา 
 แตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิด 
 เขาในองคกําเนิดของมาตุคามน้ัน เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก ซึ่งมีการกระทําน้ีเปนเหตุ. 
      ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อการกระทําน้ัน มีโทษอยู เธอยังช่ือวาไดตองอสัทธรรม อันเปน 
 เรื่องของชาวบาน เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า อันช่ัวหยาบ มีน้ําเปนท่ีสุด มีในท่ีลับ เปนของ 
 คนคู อันคนคูพึงรวมกันเปนไป เธอเปนคนแรกท่ีกระทําอกุศลธรรม เปนหัวหนาของคนเปน 
 อันมาก การกระทําของเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ 
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไม 
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก 
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี: 
                          พระปฐมบัญญัติ 
      ๑. ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เปนปาราชิก หาสังวาสมิได 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการฉะนี้. 



สุทินนภาณวาร จบ 
                         เรื่องลงิตัวเมีย 
      [๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเอาเหยื่อลอลิงตัวเมยีในปามหาวัน เขตพระนคร 
 เวสาลี แลวเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอ ครั้นเวลาเชา ภิกษุนั้นครองอันตรวาสกแลว 
 ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครเวสาลี 
      ครั้งน้ันแล ภิกษุหลายรูปเท่ียวจาริกตามเสนาสนะ เดินผานเขาไปทางท่ีอยูของภิกษุนั้น 
 ลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดเขาไปหาภิกษุเหลานั้น 
 ยกสะเอวบาง โกงหางบาง แอนตะโพกบาง ทํานิมิตบาง เบ้ืองหนาภิกษุเหลาน้ัน จึงภิกษุ 
 เหลานั้นสันนิษฐานวา ภิกษุเจาของถิ่นเสพเมถุนธรรมในลงิตัวเมียนี้แน ไมตองสงสัย แลวแฝง 
 อยู ณ ท่ีกําบังแหงหน่ึง. 
      เมื่อภิกษุเจาของถิ่นเท่ียวบิณฑบาตในพระนครเวสาลี ถือบิณฑบาตกลับมาแลว ลิงตัวเมีย 
 นั้นไดเขาไปหา ครั้นภิกษุเจาของถิ่นฉันบิณฑบาตน้ันสวนหนึ่งแลว ไดใหแกมันสวนหนึง่ 
 เมื่อมันกินอาหารสวนน้ันแลวไดแอนตะโพกให จึงภิกษุนั้นเสพเมถุนธรรมในมัน. 
      ทันใด ภิกษุเหลานั้นไดกลาวกะภิกษุนั้นวา อาวุโส พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
 ไวแลวมิใชหรอื เหตุไร คุณจึงไดเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้เลา? 
      จริงขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว ภิกษุนั้นสารภาพแลวคานวา 
 แตพระบัญญัตินั้นเฉพาะหญิงมนุษย ไมเกี่ยวถึงสัตวดิรจัฉานตัวเมีย. 
      อาวุโส พระบัญญัตินั้น ยอมเปนเหมือนกันท้ังน้ันมิใชหรือ? การกระทําของคุณน่ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คุณไมบวชในพระธรรม 
 วินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ 
 บริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา. 
      อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนัด 
 ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใช 
 เพื่อมีความถือม่ันมิใชหรือ เมื่อธรรมช่ือนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว เพื่อคลายความ 
 กําหนัด คุณยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิดเพื่อความ 
 ประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไมถือม่ัน คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น. 
      อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหง 
 ราคะ เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหง 
 อาลัย เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา 
 เพื่อเปนท่ีดับแหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาช่ือวานะ มิใชหรือ? 
      อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ 
 เพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอก 
 ไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ? 
      อาวุโส การกระทําของคุณน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 



 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของคุณน่ัน เปนไปเพื่อ 
 ความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใส 
 แลว. 
      ภิกษุเหลานั้น ติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
                   ทรงประชุมสงฆบัญญัติอนุบัญญัติ ๑ 
      [๒๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนมูลเคาน้ัน 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภกิษุนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววาเธอเสพเมถุนธรรม 
 ในลิงตัวเมีย จริงหรอื? 
      จริง พระพุทธเจาขา ภิกษุนั้นทูลสารภาพ? 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา เธอบวชในธรรมวนิัยอันเรากลาวไวดีอยางนี้แลว 
ไฉน 
จึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา. 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่คลายความกําหนัด ไมใช 
 เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อม ี
 ความถือมั่นมิใชหรือ? เมื่อธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อ 
 มีความกําหนัด เราแสดงเพ่ือความพราก เธอยงัจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพ่ือความ 
 ไมถือม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น. 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่เปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ 
 เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลยั 
 เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนท่ี 
 ดับแหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาช่ือวานะ มิใชหรือ? 
      ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม 
 การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย 
 อเนกปริยาย มิใชหรือ? 
      ดูกรโมฆบุรุษ องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากอสรพิษท่ีมีพิษราย ยังดีกวา อันองค 
 กําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา 
 ยังดีกวา อันองคกําเนิดท่ีสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอด 
 เขาในหลุมถานท่ีไฟติดลุกโชน ยังดีกวา อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย 
 ไมดีเลย. 
      ขอท่ีเราวาดีนั้น เพราะเหตุไร? 
      เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึงความตาย หรือความ 
 ทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทําน้ันเปนเหตุ และเพราะการกระทําน้ันเปนปจจัย เบ้ืองหนาแต 



 แตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขา 
 ในองคกําเนิดของลิงตัวเมียนัน้ เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก ซึ่งมีการกระทําน้ีเปนเหตุ. 
      ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อการกระทําน้ันมีโทษอยู เธอยังช่ือวาไดตองอสัทธรรม อันเปนเรื่อง 
 ของชาวบาน เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า อันช่ัวหยาบ มีน้ําเปนท่ีสุด มีในท่ีลับ เปนของคนคู 
 อันคนคูพึงรวมกันเปนไป การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว... ๑- ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอ 
 พึงยกสิขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๑ 
      ๑. อนึ่ง ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปน 
 ปาราชิก หาสังวาสมิได. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการ 
 ฉะนี้. 
                      เรื่องลิงตัวเมีย ๒- จบ. 
                        เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 
      [๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูป ฉันอาหารพอแก 
 ความตองการ จําวัดพอแกความตองการ สรงน้ําพอแกความตองการ ครั้นแลวทําในใจ 
 โดยไมแยบคาย ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง ไดเสพเมถุนธรรม สมัยอื่น 
 วัชชีบุตรพวกนั้น ถูกความพินาศแหงญาติกระทบแลวบาง ถูกความวอดวายแหงโภคะพะพาน 
 แลวบาง ถูกความเส่ือมคือโรคเบียดเบียนแลวบาง จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวกลาว 
 อยางนี้วา ทานพระอานนท เจาขา พวกกระผมไมใชเปนคนติเตียนพระพุทธเจา ไมใชเปนคน 
 ติเตียนพระธรรม ไมใชเปนคนติเตียนพระสงฆ พวกกระผมเปนคนติเตียนตน ไมใชเปนคน 
 ติเตียนคนอื่น พวกกระผมซึ่งบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ไม 
 สามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตน้ันแหละ เปนคนไมมีวาสนา เปน 
 คนมีบุญนอย ทานพระอานนทเจาขา แมบัดน้ี ถาพวกกระผมพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท 
 ในสํานักพระผูมีพระภาค แมบัดนี้พวกกระผมจะพึงเปนผูเห็นแจงซ่ึงกุศลธรรม หมั่นประกอบ 
 ความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรมอยูตลอดเบ้ืองตนแหงราตรีและเบ้ืองปลายแหงราตรี ทาน 
 @๑ ตองการพิสดารพึงดูหนา ๓๑ บรรทัดท่ี ๒๔ ๒ โดยมากปรากฏวา มักกฏีสิกขาบท 
 พระอานนทเจาขา พวกกระผมขอโอกาส ขอทานไดโปรดกรุณากราบทูลความขอนี้ แดพระผูมี 
 พระภาค. 
      ได จะ ทานพระอานนทรับคําของพวกวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลี แลวเขาเฝาพระผูมี 
 พระภาค กราบทูลเรื่องน้ันใหทรงทราบ. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การท่ีตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทท่ีบัญญัติ 
 แลวแกสาวกท้ังหลาย เพราะเหตุแหงพวกวัชชีหรือพวกวัชชีบุตรนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส. 



                       ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒ 
      [๒๔] ครั้งน้ันพระองคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนมูลเคาน้ัน ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดแลเปนภิกษุ ไมบอกคืน 
 สิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพเมถุนธรรม ผูนั้นมาแลว สงฆไมพึงอุปสมบทให 
 สวนผูใดแล เปนภิกษุ บอกคืนสิกขา ทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม 
 ผูนั้นมาแลว สงฆพึงอุปสมบทให ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดง 
 อยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพรอมซ่ึงสิกขาบทและสาชีพของภิกษุท้ังหลายแลว ไม 
 บอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมในสัตว 
 ดิรัจฉานตัวเมยี เปนปาราชิก หาสังวาส มิได. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๒๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด 
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 
      [๒๖] บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะอรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน 
 ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงกัน 
 อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุท่ีสงฆ 
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะน้ี ช่ือวา ภิกษุ 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      [๒๗] บทวา สิกขา ไดแกสิกขา ๓ ประการคือ อธิสีลสิขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา- 
 *สิกขา บรรดาสิกขา ๓ ประการเหลานั้น อธสิีลสิกขาน้ี ช่ือวา สิกขา ท่ีทรงประสงคใน 
 อรรถน้ี. 
      [๒๘] ช่ือวา สาชีพ อธิบายวา สิกขาบทใด ท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว สิกขาบท 
 นั้น ช่ือวา สาชีพ ภิกษุศึกษาในสาชีพน้ัน เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา ถึงพรอมซึ่งสาชีพ. 
      [๒๙] คําวา ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง ทรงอธิบายไววา 
 ภิกษุท้ังหลาย การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืนก็มี ภิกษุท้ังหลาย 
 การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาเปนอันบอกคืนก็มี. 
               ลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน [๑๖๐ บท] 
      [๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็การกระทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน 



 บอกคืน เปนอยางไร? 
              กลาวบอกคืนดวยคํารําพึงวาไฉนหนอ [๑๔ บท] 
      ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
      ๒. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนา 
 ความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนาความเปน 
 สาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร 
 ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ 
 ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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.  
ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
            กลาวกําหนดภาวะดวยคํารําพึงวา ไฉนหนอ [๘ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความเปน 
 สมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
      ๒. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
      ๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
      ๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสามเณร ... 
      ๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ... 
      ๖. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ... 
      ๗. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
      ๘. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แม 
 อยางนี้ก็เช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
            กลาววาบอกคืนดวยคําปริกัป วา ก็ถาวา [๑๔ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี ้
 ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
            กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา ก็ถาวา [๘ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 



 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
      ๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
      ๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
      ๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ... 
      ๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ... 
      ๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถยี ... 
      ๗. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
      ๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี ้
 ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
             กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา หากวา [๑๔ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ 
 เปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระ- 
 *พุทธเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี ้
 ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
            กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา หากวา [๘ บท] 



      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา หากวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ. ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
      ๒. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
      ๓. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
      ๔. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ... 
      ๕. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ... 
      ๖. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถยี ... 
      ๗. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
      ๘. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี ้
 ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
              กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา ผิวา [๑๔ บท] 
      ๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ 
 เปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา. 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก ็
 ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาบทไมเปนอันบอกคืน. 
             กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา ผิวา [๘ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ผิวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ. ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
      ๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
      ๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
      ๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ... 
      ๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ... 
      ๖. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถยี ... 
      ๗. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
      ๘. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก ็
 ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
            กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา มีความดําริ [๑๔ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงบอก 
 คืนพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางน้ีก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยาง 
 นี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
         กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา มีความดําริวา [๘ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินยอม ใครจะเคลื่อนจากความ 
 สมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปน 
 คฤหัสถ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน 
 บอกคืน 
      ๒. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
      ๓. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
      ๔. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ... 
      ๕. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ... 
      ๖. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถยี ... 
      ๗. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
      ๘. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
                     อางวัตถุท่ีรําลึก [๑๗ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาระลึกถึงมารดา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
       ๒. ... ขาพเจาระลึกถึงบิดา ... 
       ๓. ... ขาพเจาระลึกถึงพ่ีชายนองชาย ... 
       ๔. ... ขาพเจาระลึกถึงพ่ีหญิงนองหญิง ... 
       ๕. ... ขาพเจาระลึกถึงบุตร ... 
       ๖. ... ขาพเจาระลึกถึงธิดา ... 
       ๗. ... ขาพเจาระลึกถึงภริยา ... 



       ๘. ... ขาพเจาระลึกถึงหมูญาติ ... 
       ๙. ... ขาพเจาระลึกถึงหมูมิตร ... 
      ๑๐. ... ขาพเจาระลึกถึงบาน ... 
      ๑๑. ... ขาพเจาระลึกถึงนิคม ... 
      ๑๒. ... ขาพเจาระลึกถึงนา ... 
      ๑๓. ... ขาพเจาระลึกถึงสวน ... 
      ๑๔. ... ขาพเจาระลึกถึงเงิน ... 
      ๑๕. ... ขาพเจาระลึกถึงทอง ... 
      ๑๖. ... ขาพเจาระลึกถึงศิลปะ ... 
      ๑๗. ... ขาพเจาหวนรําลึกถงึการหัวเราะ การเจรจา การเลนในครั้งกอน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
                     แสดงความหวงใย [๙ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความเปน 
 สมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา- 
 *ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา มารดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดู 
 ทาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวา 
 การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
                     อางท่ีอยูท่ีอาศัย [๑๖ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา มารดาของขาพเจามี ทานจักเลี้ยงดูขาพเจา 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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 ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยบานน้ัน ... 
      ๑๑. ... นิคมของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยนิคมน้ัน ... 
      ๑๒. ... นาของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยนานั้น ... 
      ๑๓. ... สวนของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยสวนนั้น ... 
      ๑๔. ... เงินของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยเงินนั้น ... 
      ๑๕. ... ทองของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยทองนั้น ... 
      ๑๖. ... ศิลปะของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยศิลปะนั้น ... 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
                 อางวาพรหมจรรยทําไดยาก [๘ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา พรหมจรรยทําไดยาก. ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
      ๒. ... พรหมจรรยทําไมไดงาย ... 
      ๓. ... พรหมจรรยประพฤติไดยาก ... 
      ๔. ... พรหมจรรยประพฤติไมไดงาย ... 
      ๕. ... ขาพเจาไมอาจ ... 
      ๖. ... ขาพเจาไมสามารถ ... 
      ๗. ... ขาพเจาไมยินดี ... 
      ๘. ... ขาพเจาไมยินดียิ่ง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพล 
 ใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
               รวมลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน ๑๖๐ บาท 
                 ลักษณะสิกขาท่ีเปนอันบอกคืน [๗๘ บท] 



                กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบัน [๑๔ บท] 
      [๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน 
 เปนอยางไร? 
      ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย แมอยางนี้ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 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. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางน้ีก็ช่ือวาการทํา 
 ความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
              กลาวกําหนดภาวะดวยคําเปนปจจุบัน [๘ บท] 
      ๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู 
 มิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอืน่ทราบวา ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนคฤหัสถ. 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
      ๒. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก ... 
      ๓. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอารามกิ ... 
      ๔. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสามเณร ... 
      ๕. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนเดียรถยี ... 



      ๖. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสาวกเดียรถีย ... 
      ๗. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชสมณะ ... 
      ๘. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
          กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบันวาไมเกี่ยวของ [๑๔ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระพุทธเจา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
       ๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระธรรม ... 
       ๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสงฆ ... 
       ๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยสิกขา ... 
       ๕. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยวินยั ... 
       ๖. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยปาติโมกข ... 
       ๗. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยอุเทศ ... 
       ๘. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอุปชฌายะ ... 
       ๙. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอาจารย ... 
      ๑๐. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสัทธิวหิาริก ... 
      ๑๑. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอันเตวาสิก ... 
      ๑๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
      ๑๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอาจารย ... 
      ๑๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวา 
 การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
             กลาวบอกคืนดวยคําวาจะตองการอะไร [๑๔ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระพุทธเจา. 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
       ๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระธรรม ... 
       ๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสงฆ ... 



       ๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยสิกขา ... 
       ๕. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยวินยั ... 
       ๖. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยปาติโมกข ... 
       ๗. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยอุเทศ ... 
       ๘. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอปุชฌายะ ... 
       ๙. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอาจารย ... 
      ๑๐. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสทัธิวิหาริก ... 
      ๑๑. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอนัเตวาสิก ... 
      ๑๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
      ๑๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอาจารย ... 
      ๑๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระเพือ่นพรหมจารี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ 
 ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
              กลาวบอกคืนดวยคําวา ไมตองการ [๑๔ บท] 
      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน 
 ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาไมตองการดวยพระพุทธเจา. 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
       ๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระธรรม ... 
       ๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสงฆ ... 
       ๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยสิกขา ... 
       ๕. ... ขาพเจาไมตองการดวยวินยั ... 
       ๖. ... ขาพเจาไมตองการดวยปาติโมกข ... 
       ๗. ... ขาพเจาไมตองการดวยอุเทศ ... 
       ๘. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุปชฌายะ ... 
       ๙. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอาจารย ... 
      ๑๐. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสิทธิวหิาริก ... 
      ๑๑. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอันเตวาสิก ... 
      ๑๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
      ๑๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอาจารย ... 
      ๑๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวา 
 การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
               กลาวบอกคืนดวยคําวา พนดีแลว [๑๔ บท] 



      ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคลื่อนจากความ 
 เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา 
 ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน 
 เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถยี ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู 
 มิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจา 
 พนดีแลวจากพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
 และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
       ๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระธรรม ... 
       ๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสงฆ ... 
       ๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากสิกขา ... 
       ๕. ... ขาพเจาพนดีแลวจากวินัย ... 
       ๖. ... ขาพเจาพนดีแลวจากปาติโมกข ... 
       ๗. ... ขาพเจาพนดีแลวจากอุเทศ ... 
       ๘. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอุปชฌายะ ... 
       ๙. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอาจารย ... 
      ๑๐. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสัทธิวิหาริก ... 
      ๑๑. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอันเตวาสกิ ... 
      ๑๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอปุชฌายะ ... 
      ๑๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอาจารย ... 
      ๑๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวา 
 การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
                รวมลักษณะสิกขาท่ีเปนอันบอกคืน ๗๘ บท 
                    ไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตน 
      ก็อีกอยางหนึ่ง ไวพจนแหงพระพุทธเจาก็ดี ไวพจนแหงพระธรรมก็ดี ไวพจนแหง 
 พระสงฆก็ดี ไวพจนแหงสิกขาก็ดี ไวพจนแหงวินัยก็ดี ไวพจนแหงปาติโมกขก็ดี ไวพจนแหง 
 อุเทศก็ดี ไวพจนแหงพระอุปชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระอาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระสัทธิวิหาริก 
 ก็ดี ไวพจนแหงพระอันเตวาสกิก็ดี ไวพจนแหงพระผูรวมอปุชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระผูรวม 
 อาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระเพ่ือนพรหมจารกี็ดี ไวพจนแหงคฤหัสถก็ดี ไวพจนแหงอุบาสกก็ดี 
 ไวพจนแหงอารามิกก็ดี ไวพจนแหงสามเณรก็ดี ไวพจนแหงเดียรถยีก็ดี ไวพจนแหงสาวก- 
 *เดียรถยีก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชสมณะก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตรก็ดี 
 แมอยางอื่นใด มีอยู ภิกษุยอมกลาวใหผูอื่นทราบดวยไวพจนเหลานั้น อันเปนอาการ เปนลักษณะ 
 เปนนิมิต. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปน 
 อันบอกคืน. 
                    ลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน 



      [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขาไมเปนอันบอกคืนเปนอยางไร? 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขา ยอมเปนอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ บอกคืนดวยไวพจนเหลาใด 
 อันเปนอาการ เปนเพศ เปนนิมิต ภิกษุวิกลจรติ บอกคืนสิกขาดวยไวพจนเหลาน้ัน อันเปน 
 อาการ เปนเพศ เปนนิมิต สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน. 
      ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักภิกษุวิกลจริต สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
      ภิกษุมีจิตฟุงซาน บอกคืนสิกขา สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
      ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภิกษุผูมีจิตฟุงซาน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
      ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา บอกคืนสิกขา สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
      ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภิกษุผูกระสบักระสายเพราะเวทนา 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 สิกขายอมไมเปนอนับอกคืน 
      ภิกษุประกาศแกผูไมเขาใจความ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
      ภิกษุไมประกาศแกผูเขาใจความ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
      ก็หรือภิกษุไมประกาศโดยประการท้ังปวง สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สิกขายอมไมเปนอันบอกคืนดวยเหตุอยางนีแ้ล. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๓] ท่ีช่ือวา เมถุนธรรม มีอธิบายวา ธรรมของอสัตบุรษุ ประเพณีของชาวบาน 
 มรรยาทของคนช้ันตํ่า ธรรมอนัช่ัวหยาบ ธรรมอันมีน้ําเปนท่ีสุด กิจท่ีควรซอนเรน ธรรมอนัคน 
 เปนคูๆ พึงประพฤติรวมกัน นี้ช่ือวา เมถุนธรรม. 
      [๓๔] ท่ีช่ือวา เสพ ความวา ภิกษุใดสอดนิมิตเขาไปทางนิมิต สอดองคกําเนิดเขา 
 ไปทางองคกําเนิด โดยท่ีสุดแมช่ัวเมล็ดงา ภกิษุนั้นช่ือวา เสพ. 
      [๓๕] คําวา โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ความวา ภิกษุเสพเมถุนธรรม แม 



 ในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายศากยบุตร จะกลาวไปไยในหญิงมนุษย 
 เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย. 
      [๓๖] คําวา เปนปาราชิก ความวา บุรุษถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจมีสรรีะคุมกันนั้นเปน 
 อยู ช่ือแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแลวยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือ 
 สายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก. 
      [๓๗] บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน 
 อุเทศท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกับภิกษุ 
 นั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได. 
                      บทภาชนีย มรรคภาณวาร 
      [๓๘] หญิง ๓ จําพวก คือ มนุษยผูหญิง ๑ อมนุษยผูหญิง ๑ สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ๑ 
      อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก คือ มนุษยอุภโตพยัญชนก ๑ อมนุษยอภุโตพยัญชนก ๑ 
 สัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนก 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 
 ดิรัจฉานตัวเมยี 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 ของสัตวดริัจฉานบัณเฑาะก 
 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 ของสัตวดริัจฉานตัวผู 
 ตองอาบัติปาราชิก. 
         [๓๙]                     อาบัติปาราชิก ๓๐ 
      ๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยผูหญิง ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      ๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของมนุษยผูหญิง ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      ๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยผูหญิง ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      ๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยผูหญิง ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      ๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของอมนุษยผูหญิง ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      ๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยผูหญิง ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      ๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรจัฉานตัวเมีย 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
     ๑๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยอภุโตพยัญชนก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
     ๑๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของมนุษยอุภโตพยัญ 
 ชนก ตองอาบัติปาราชิก 
     ๑๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยอุภโตพยัญชนก 
 ตองอาบัติปาราชิก 



     ๑๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยอุภโตพยัญ- 
 *ชนก ตองอาบัติปาราชิก 
     ๑๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของอมนุษยอุภโต 
 พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก 
     ๑๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยอภุโตพยัญชนก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
     ๑๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรจัฉานอุภโต 
 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 ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดริัจฉาน- 
 *บัณเฑาะกตองอาบัติปาราชิก 
     ๒๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรจัฉาน- 
 *บัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก 
     ๒๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยผูชาย  ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
     ๒๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยผูชาย ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
     ๒๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยผูชาย ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
     ๒๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยผูชาย ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
     ๒๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรจัฉานตัวผู 
 ตองอาบัติปาราชิก 



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



 ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก 
 ไมตองอาบัติ. 
                  ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดกีาร 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 



                 ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน 
 ออก ไมตองอาบัติ. 
                   ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 



 วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดกีาร 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดกีาร 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม 
 ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                   ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง 
 อาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน 
 ออก ไมตองอาบัติ. 
                  ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดกีาร 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดกีาร 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี



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



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



ตองอาบัติปาราชิก  
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก 
พา มนุษยผูหญิงผู

วิกลจริตมาในสํานัก
ภิกษุ แลวใหอมองค

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



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผู
เผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค
กําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดี การถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิง 
ผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิด ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม 
 ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               
๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]     
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด      

 ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด      
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด      
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด      
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด      
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 



                ๑๙. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๒๐. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๒๑. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [อม] 
     พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 



 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
     พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
     พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
     พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
     พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๒. มนุสสิตถี มตเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
            ๒๓. มนุสสิตถี มตเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๔. มนุสสิตถี มตเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๒๕. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 



 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลจัจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๖. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม] 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๒๗. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติถุลลจัจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 



 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
    พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                    หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ 
                   ๒. หมวดอมนุสสติถี ๒๗ จตุกกะ 
                      อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... 
 ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก... 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                   หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ 
                          ---------- 
                  ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 
                    ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... 
 ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายไปแลวยังไมถกูสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มา 
 ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ให 
 อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลว 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                 หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
               ๔. หมวดมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                   มนุสสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยญัชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก ผูต่ืน ... ผูหลับ ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มา 
 ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ให 
 อมองคกําเนิดดวยปาก ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยญัชนกผูตาย 
 แลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
               หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 



               ๕. หมวดอมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                 อมนุสสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยญัชนก ... ๑- อมนุษยอุภโตพยญัชนกผูต่ืน ... ผูหลับ ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
 มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโตพยญัชนก 
 ผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
              หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
 @๑. ท่ี ... ไวนั้น ผูตองการพิสดาร พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด 
             ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                ดิรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนก 
 ผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูก 
 สัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... 
 สัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... 
 ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
            หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑- 
                  ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 
 @อมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
 @๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดกีาร 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 



 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 



 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 



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



                ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม 
 ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตอักขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 



 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ 
          ๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดี การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 



 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                  ๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                 ๑. ๒. อมนุสสะบัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน ... ผูหลับ ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                        ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 
            ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป... 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                 หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
               ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูต่ืน ... 
 ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                         ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
          ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาใน 
 สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขา 
 ไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 



               หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
 @๑ ... ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ไวนัน้ พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสะปณฑกะน้ันเถิด 
                  ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                  ๑.๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกล- 
 *จริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... 
 ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                         ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
            ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติ. 
 ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                  หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                  ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                  ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... 
 ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตอง 
 อาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                         ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
            ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติ- 
 *ถุลลัจจยั ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                 หมวด อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
               ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู สัตวดิรัจฉานตัวผูผูต่ืน ... 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- 
 *ถุลลัจจยั ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
              หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑- 
                      บทภาชนีย 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด  ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมม ี



 เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด  ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 
ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก. 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ  
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม
มีเครื่องลาด ของภิกษุม ี
 เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ

หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
 เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมม ี
 เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมม ี
 เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 



 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม 
 ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
      พวก ภิกษุผูเปน
ขาศึก พา มนุษยผูหญิง
ผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย 
 ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 



 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 



 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 



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



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
 เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
 ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
 เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
 ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
 เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
 เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 



 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 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
การเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่อง 
 ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 



 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 



 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองค 
 กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 



                 ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ 
 ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 



 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู 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 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
       พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 



 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
            ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวให 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว 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 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยสัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 



 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม 
 มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 



 ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
            ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
 แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 



 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครือ่งลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                    หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                   ๒. หมวดอมนุสสติถี ๒๗ จตุกกะ 
                  ๑.๒.๓. อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต 
  ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวย 
 ปาก คือของอมนุษยผูหญิงมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิง 
 ผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. 
                        ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 
                   หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                  ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 
                 ๑.๒.๓. ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา  ... 
 ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของสัตวดริัจฉานตัวเมียมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก  ... 
 สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. 
                        ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 
                  หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
               ๔. หมวดมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
              ๑.๒.๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยญัชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูต่ืน ... ผูหลับ  ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
 มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ...  ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ... 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด ...  ถาเธอยินดีการเขาไป  ... 
 ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ...  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 
               หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
               ๕. หมวดอมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
              ๑.๒.๓. อมนุสสะอภุโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยญัชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูต่ืน ... ผูหลับ  ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...  ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
 มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ...  ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ... 
 ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของอมนุษยอภุโตพยัญชนกมีเครื่องลาด ...  ถาเธอยินดีการเขาไป  ... 
 ตองอาบัติปาราชิก  ... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ...  ตองอาบัติถุลลัจจยั 
 ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 
               หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
             ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
            ๑.๒.๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนก ...  สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก 
 ผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิด 
 ดวยปสสาวมรรค ...  ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนกมีเครื่องลาด  ... 
 ถาเธอยินดีการเขาไป ...  ตองอาบัติปาราชิก  ... สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถกูสัตวกัด 
 โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ. 
                        ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 



            หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒- 
                  ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง 
 ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 @๑ ท่ี ... 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               มนุสสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ 
 @  อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ         ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
 @  ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ. 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
 วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 



 วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุด 
 อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุด 
 อยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
 คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุด 
 อยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 



 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง 
 ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง 
 ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา 
 ไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง 
 ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 



 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูต่ืนมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ี 
 แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา 
 ไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด  ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง 
 ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 



 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ 
 เขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง- 
 *ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครือ่งลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 



 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา 
 ไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 



 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด 
 ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครือ่งลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ี 
 แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด 
 ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง 



 ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค 
 กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ี 
 แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ 
 เขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ 
 เขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 



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



 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ 
 เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะก ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองค 
 กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ 
 การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป 
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 
 แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ 
 เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ 
 เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ 
 เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป 
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ บัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอ 
ไมยินดีการเขา ไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภกิษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 



 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 
 ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมม ี
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินด ี
 การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาใน 
 สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินด ี
 การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาใน 
 สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไม 
 ยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาใน 
 สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด 
 ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไม 
 ยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 



 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป 
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 
 ไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ 
 เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 
 ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 
 ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 



 แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 
 ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขา 
 ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่อง 
 ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก ไมมีเครื่องลาด ของพระภิกษุกไ็มมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ 
 เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 



 บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
 มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก 
 ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมเีครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา 
 ไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                  ๘. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                 ๑.๒. อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา  ... 
 ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาใน 
 สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของอมนุษยบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก  ... 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                         ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
            ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ 
 แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรคคือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                 หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูต่ืน  ... 
 ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด
โดย- 
 *มากมาในสํานักภิกษุแลว ใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของสัตวดิรจัฉานบัณเฑาะกมี 
 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 ... มนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... 
 ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด ... 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 ... 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย  ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                  หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                 ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                  ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต  ... 
 ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด ... 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  ... 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                  หมวดอมนุสสะปุรสิะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา  ... 
 ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาใน- 
 *สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของสัตวดิรัจฉานตัวผูมีเครื่องลาด ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...  ตองอาบัติปาราชิก 



  ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
                        ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑- 
           ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก 
 ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการ 
 เขาไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ. 
               หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๒- 
                     บทภาชนีย อสันถตภาณวาร 
                    ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
                 ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      [๔๒] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
 @๑. ท่ี ... ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในอสันถตภาณวารน้ันแล. 
 @๒. แมในประเภทแหสันถตจตุกกะ ก็มีวิกนัยดังกลาวแลวในอสันถตจตกกะน้ันแล. 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค- 
 *กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหถอนวัจจมรรคดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอน 
 ออก ไมตองอาบัติ. 
                ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตถายินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก 
 ไมตองอาบัติ. 
                ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 



 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองคกํา 
 เนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 



 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการ- 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  *

      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ- 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  *

      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 

๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปสส]                  
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 



 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๙. มนุสสิตถิ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี



 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน 



 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม 
 ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 



                ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 



 ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลวให 
 ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 



 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 



 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุด 
 อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                    หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                   ๒. หมวดอมนุสสติถี ๒๗ จตุกกะ 
                      อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูต่ืน ... ผูหลับ ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                   หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                  ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 
                    ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
 ผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
 ผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                  หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
               ๔. หมวดมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                  มนุสสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยญัชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก 
 ผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยญัชนก 
 ผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
               หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
               ๕. หมวดอนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                 อมนุสสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอภุโตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยญั- 



 *ชนกผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด ... ผูตายแลว 
 ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองค 
 กําเนิด ... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโต 
 พยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
               หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                     ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉาน 
 อุภโตพยัญชนกผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสตัวกัด ... 
 ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตว 
 ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... 
 ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๑- 
            หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒- 
                  ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
              ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
 @๑. ท่ี ... 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 แลวใหยอนวจัจมรรคดวย 



 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอน ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการ 
 ถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุด 
 อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 



 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินด ี
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก 
 ไมตองอาบัติ. 
              ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 



 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 



 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดี 
 การถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 



 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
         ๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
         ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 



 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                 ๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                    อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน ... 
 ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสตัวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๑- 
                 หมวดอมนุสสกปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                  ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก 
 ผูต่ืน...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตอง 
 อาบัติ. ฯลฯ ๒- 
                หมวดติรัจฉานคตปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                  ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                     มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... 
 ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๓- 
                  หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                 ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                    อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... 
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๔- 
                  หมวดอมนุสสะปุรสิะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                   ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูต่ืน ... 
 ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตอง 
 อาบัติ. ฯลฯ ๕- 
                หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ 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 ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 เขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
 ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ 
 ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินด ี
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
 ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ 



 ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
 ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ 
 ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 

 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด 
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ๑ ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
มนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 

      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปสส.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 



 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปสส.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 



 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี 
 การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค 



 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 



 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุด 
 อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 



 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 



 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุด 
 อยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุด 
 อยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 



 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ 
 ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 



 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวจัจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว- 
 *มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 



 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาวมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
 ออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี 
 การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง 
 ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู 
 ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 



             ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมม ี
 เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม 
 มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
 *ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 



 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง- 
 *ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี- 
 *เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี- 
 *เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี- 
 *เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี- 
 *เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
 *ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 



 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา- 
 *ไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุ- 
 *ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุไม 
 มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
 *ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุ- 
 *ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุ- 
 *ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง- 
 *ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย แลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากแลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 



 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถลุลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา- 
 *ไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 



 ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
 *ภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี 
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก แลว 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครือ่งลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                    หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                   ๒. หมวดอมนุสสติถี ๒๗ จตุกกะ 
                      อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูต่ืน ... ผูหลับ ... 



 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
 มาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสตัวกัดโดยมาก ... ตอง 
 อาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                   หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 
                  ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 
                    ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
 ผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัด 
 โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
               ๔. หมวดมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                  มนุสสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยญัชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก 
 ผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูก 
 สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ให 
 ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกดัโดย 
 มาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
               หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
               ๕. หมวดอมนุสสะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                 อมนุสสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอภุโตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยญั- 
 *ชนกผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถกูสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม 
 ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... 
 ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
 มาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
               หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 
             ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
                ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอภุโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉาน 
 อุภโตพยัญชนกผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสตัวกัด ... ผูตาย 
 แลวยังไมถูกสตัวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองค 
 กําเนิด ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูก 



 สัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจยั ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
            หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑- 
                  ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
              ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค 
 กําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
 หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
 @๑. ๒๗x๖=๑๖๒ พึงทราบความพิสดารดังกลาวแลวในเบ้ืองตน 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 



 บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู 
 ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แต 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก 
 มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด 
 คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการ 
 หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 



 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี- 
 *เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวยองค 
 กําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ 
 บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง 
 ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 



 ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
 การหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 



 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
 แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
               ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง 



 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
 แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 



 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย 
 องคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
 ถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่อง 
 ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก 
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง 
 ท่ีแลว 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 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 



 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ 
 เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี 
 การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี 
 เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมม
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินด
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ี
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ัก

รื่อง
ง

 
าะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป  

กผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
ื่องลาด 

ว 

าะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
ื่องลาด 
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แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสําน
มนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน 
 วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเค
ลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ขอ
ภิกษุไมมี เครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ก็มีเครื่องลาด ๑  ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑ
ไมยินดี การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะ
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแล
 ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑ
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถ
 ท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก 
ื่องลาด 
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อสติ แลวใหยอนปาก 
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 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถ
 ท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผล
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถ
 ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอส
 ดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร
 ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
 ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถ
 ท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูต
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องล
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป 
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกส
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องล
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัต
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องล
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกั
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องล
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 



 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 

าด ๑ 

 

วยังไมถูกสัตวกัด 
 ของ 

ป 

ัตวกัด 
 
ก็มี 
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ด ๑ 

ี 
 

ด 
 ของ 

ิก 

 
ก็มี 

 

 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องล
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแล
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไ
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกส
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัต
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลา
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ม
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกั
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ 
 เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราช
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 



      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
มี 

าเธอ 

ษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
มี 

าเธอ 

ษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
มี 

าเธอ 

ุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
มี 

าเธอ 

นขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
มี 

าเธอ 

สสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
วยังไมถูกสัตวกัด 

ด 

 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไม
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ- 
 *ปาราชิก 
      พวกภิก
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไม
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ- 
 *ปาราชิก 
      พวกภิก
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไม
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      พวกภิกษ
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไม
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตอง 
 อาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเป
 โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไม
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไม 
 ตองอาบัติ. 
        ๑๖. มนุ
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแล
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลา



 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ 

ุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 

ด 
าเธอ 

ุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 

ด 
าเธอ 

ุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 

ด 
าเธอ 

าศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 

ด 
าเธอ 

. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ] 
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก 

 ๑ 

ดยมาก 

 ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      พวกภิกษ
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลา
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      พวกภิกษ
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลา
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
 ปาราชิก 
      พวกภิกษ
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลา
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      พวกภิกษุผูเปนข
 โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลา
 ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถ
 ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง 
 อาบัติ. 
         ๑๗
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตาย
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป 
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโ



 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ 

 

ดยมาก 
 ๑ 

มาก 
 ๑ 

 

 
 ๑ 

 

แลวถูกสัตวกัดโดยมาก 

ก็มี 

ัดโดยมาก 

ก็มี 
 

ดยมาก 

ก็มี 
 

 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโ
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป 
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
 แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตาย
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป 
 ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวก
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโ
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป



 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 

ง 

าไป 

 

ก็มี 
 

ุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูต่ืน ... 

 

ิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉาน 
ดั 

มนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ ... 
.. 

มนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูต่ืน ... ผูหลับ 
 ... 

 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ขอ
 ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มี 
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเข
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
 แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ 
 ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภกิษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
 เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครือ่งลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
 ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                  หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                 ๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
                    อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมน
 ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัด 
 โดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                 หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
                  ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวด
 บัณเฑาะกผูต่ืน ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวก
 ... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ 
                  ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                     มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานัก
 ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก .
 ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                  หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 
                 ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
                    อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอ
 ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก



 ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ 
                  หมวดอมนุสสะปุรสิะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

ะ 

ดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูต่ืน 
กัด 

พวกพระราชาผูเปนขาศึก พวก 
ิสดาร 

ามพิสดาร พึงทราบตามนัยท่ีกลาวแลวในเบ้ืองตน 
าราชิก 

. 
ัยธรพึงนาสนะเสีย 

ะเสียท้ังสองรูป 

ธรพึงนาสนะเสียท้ัง 

สนะเสีย 

ษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสาย 

 
ง เรื่องภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง 

 แลวถอนออกทางแผลใกลตอมรรคน้ัน. 

                ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกก
                   ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
      พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตว
 ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตว
 โดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. 
               หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑- 
      [๔๔] พวกภิกษุผูเปนขาศึก เราใหพิสดารแลวฉันใด 
 โจรผูเปนขาศึก พวกนักเลงผูเปนขาศึก พวกมนุษยผูตัดหัวโจรผูเปนขาศึก บัณฑิตพึงใหพ
 ฉันนั้น. 
 @๑. คว
      [๔๕] ภิกษุสอดองคกําเนิดเขามรรคทางมรรค ตองอาบัติป
      สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางมรรค ๑- ตองอาบัติปาราชิก 
      สอดองคกําเนิดเขามรรคทางอมรรค ๒- ตองอาบัติปาราชิก 
      สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางอมรรค ๓- ตองอาบัติถุลลจัจัย
      [๔๖] ภิกษุปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี พระวิน
 ท้ังสองรูป เธอตื่นข้ึนแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผูประทุษราย 
      ภิกษุปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสน
 เธอต่ืนข้ึนแลวไมยินดี พระวนิัยธรพึงนาสนะภิกษุผูประทุษราย 
      สามเณรปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี พระวินัย
 สองรูป เธอต่ืนข้ึนแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณรผูประทุษราย 
      สามเณรปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี พระวินัยธรพึงนา
 ท้ังสองรูป เธอตื่นข้ึนแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณรผูประทุษราย. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๗] ภิกษุไมรูสึกตัว ๑ ภกิ
 เพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตองอาบัติ. 
                        สันถตภาณวาร จบ. 
                            วินีตวัตถุ 
                           อุทานคาถา
      [๔๘] เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรือ่
 เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ ๑ เรื่อง เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง 
 เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗ เรือ่ง เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง 
 @๑. ยังองคกาํเนิดใหเขาไปทางปสสาวมรรคเปนตน



 @๒. ยังองคกําเนิดใหเขาทางแผลใกลตอมรรคแลวถอนออกทางมรรค. 
 @๓. บรรดาสองแผลท่ีเจือกนั ยังองคกําเนิดใหเขาไปทางแผลหนึ่งแลวถอนออกทางแผลท่ีสอง. 

ัณณา ๑ เรื่อง เรือ่งเพศกลับ ๒ เรื่อง 

 เรื่อง 
ิดยาว ๑ เรื่อง 

ระ ๑ เรื่อง 

 เรื่อง 
ง 

 เรื่อง 
 ๑ เรื่อง 

เรื่อง 

ง 
 

งิตัวเมีย 
ุรูปหน่ึงเสพเมถุนธรรมในลงิตัวเมีย แลวมคีวามรังเกียจวา 

ูล 

ีบุตรชาวเมืองเวสาลหีลายรูปดวยกัน ไมบอกคืนสิกขา 
ะภาค 

ิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางน้ี แลว 
ัติสิกขาบท 

 @ป.ส. หนา ๓๑๗ 
 เรื่องภิกษุณีช่ืออุปปลว
 เรื่องมารดา ๑ เรื่อง เรือ่งธิดา ๑ เรื่อง 
 เรื่องพ่ีนองหญิง ๑ เรื่อง เรือ่งภรรยา ๑
 เรื่องภิกษุหลังออน ๑ เรื่อง เรือ่งภิกษุมอีงคกําเน
 เรื่องแผล ๒ เรือ่ง เรื่องรูปปน ๑ เรื่อง 
 เรื่องตุกตาไม ๑ เรื่อง เรือ่งภิกษุช่ือสุนท
 เรื่องสตรี ๔ เรือ่ง เรื่องปาชา ๕ เรื่อง 
 เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง เรื่องนาคตัวเมีย ๑
 เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงเปรต ๑ เรื่อ
 เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุอินทรียพกิาร ๑
 เรื่องจับตอง ๑ เรื่อง เรื่องพระอรหันตเมอืงภทัทิยะหลับ
 เรื่องภิกษุเมอืงสาวัตถี ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาล ี๓ 
 เรื่องเปดประตูนอน ๑ เรื่อง เรือ่งภิกษุชาวเมอืงภารุกัจฉะฝน ๑ เรื่อง 
 เรื่องอุบาสิกาช่ือสุปพพา ๙ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาช่ือสัทธา ๙ เรื่อง 
 เรื่องภิกษุณี ๑ เรื่อง เรือ่งสิกขมานา ๑ เรื่อง 
 เรื่องสามเณรี ๑ เรื่อง เรือ่งหญิงแพศยา ๑ เรื่อ
 เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องสตรีคฤหัสถ ๑ เรื่อง
 เรื่องใหผลัดกนั ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุผูเฒา ๑ เรื่อง 
 เรื่องลูกเนือ้ ๑ เรื่อง. 
                         เรื่องล
      [๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบท
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                        เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 
      [๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชช
 ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถนุธรรม พวกเธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพีร
 ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด 
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ 
      [๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงค
 ปลอมเปนคฤหัสถเสพเมถุนธรรม เธอไดมคีวามรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญ



 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องเปลือยกาย 
      [๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว 

ทไวแลว 

ิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธอียางนี ้
ิสิกขาบท 

ัติดวยวิธีอยางน้ี แลวนุง 
 

งอาบัติดวยวิธีอยางน้ี แลวนุง 
 
ผูมี 

งอาบัติดวยวิธีอยางน้ี แลวนุง 
ัญญัติ 

ค 

ดวยวิธีอยางน้ี แลวนุงผา 
ัญญัติ 

ิดวยวิธอียางนี ้แลวนุงผา 
ิสิกขาบท 

ัติดวยวิธีอยางน้ี แลวนุง 
ไวแลว 

 เปลือยกายเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบ
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                   เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗ เรือ่ง 
      [๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงค
 แลวนุงคากรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัต
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตองอาบ
 เปลือกไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตอ
 ผลไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตอ
 ผากัมพลทําดวยเสนผมเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบ
 สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภา
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตองอาบัติ
 กัมพลทําดวยขนหางสัตวเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบ
 สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงคิดวา เราจักไมตองอาบัต
 ทําดวยขนปกนกเคาเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัต
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตองอาบ
 หนังเสือเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท



 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 

ุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง เห็นเด็กหญิงนอน 
ด 

ไมตอง 

ีจิตปฏิพัทธในภิกษุณี ช่ืออุปปลวัณณา เมื่อ 
ิกษุณี 

าย 

ับ ๒ เรื่อง 
ิงปรากฏแกภิกษุรูปหน่ึง ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 

ฌาย 

ใน 
ิ 

 เพศชายปรากฏแกภิกษุณีรูปหน่ึง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องน้ัน 
แหละ 

ิกษุ 
ัติ 

        เรื่องมารดา 
กษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว 

ไวแลว 

 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                          เรื่องเด็กหญิง 
      [๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษ
 อยูบนต่ัง เกิดความกําหนัด จึงสอดน้ิวแมมือเขาไปในองคกําเนิดเด็กหญิงๆ นั้นตาย เธอไ
 มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอ
 อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      เรื่องภิกษุณีช่ืออปุปลวัณณา 
      [๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหน่ึงม
 ภิกษุณีอุปปลวัณณา เขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาต จึงเขาไปซอนอยูในกุฎี เวลาปจฉาภัตรภ
 อุปปลวัณณากลับจากบิณฑบาต ลางเทาแลวเขากุฎีนั่งบนเตียง มาณพน้ันจึงเขาปลุกปล้ําประทุษร
 ภิกษุณีอุปปลวัณณา นางจึงแจงเหตุนั้นแกภิกษุณีท้ังหลายๆ ไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลายๆ 
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณี 
 ผูไมยินดี ไมตองอาบัติ. 
                      เรื่องเพศกล
      [๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศหญ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอุปช
 เดิมนั้นแหละ อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น และใหอยูรวมกับภิกษุณีท้ังหลาย 
 อาบัติเหลาใดของภิกษุท้ังหลายท่ีท่ัวไปกับภิกษุณีท้ังหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้น
 สํานักภิกษุณีท้ังหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษุท้ังหลายท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุณีท้ังหลาย ไมตองอาบัต
 เพราะอาบัติเหลาน้ัน 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอุปชฌายเดิมนั้น
 อุปสมบทเดิมน้ันแหละ พรรษาก็เหลานั้น และใหอยูรวมกับภิกษุท้ังหลาย อาบัติเหลาใด 
 ของภิกษุณีท้ังหลายท่ีท่ัวไปกับภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้น ในสํานักภ
 ท้ังหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษุณีท้ังหลายท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติเพราะอาบ
 เหลานั้น. 
                  
      [๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิ
 เสพเมถุนธรรมในมารดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                           เรื่องธิดา 



      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงคิดวา เราจกัไมตองอาบัติดวยวิธอียางนี้ แลวเสพ- 
แลว เราตอง 

ิดวา เราจกัไมตองอาบัติดวยวิธอียางนี้ แลวเสพ- 
าบทไวแลว 

น่ึงเสพเมถุนธรรมในภรรยาเกา เธอไดมีความรังเกียจวา 
ราบทูล 

น่ึงมีหลังออน เธอถูกความกระสันบีบค้ันแลว ได 
าบท 

 

ําเนิดยาว เธอถูกความกระสันบีบค้ันแลว 
ระภาค 

ระผูมี 

ุรูปหน่ึงไดพบศพ และท่ีศพนั้นมีแผลอยูใกลองค 
 
ญัติ 

ูใกลองคกําเนิด 
วถอน 

 

 *เมถุนธรรมในธิดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องพ่ีนองหญิง 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงค
 *เมถุนธรรมในพ่ีนองหญิง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกข
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                          เรื่องภรรยา 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปห
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงก
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                        เรื่องภิกษุมีหลังออน 
      [๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปห
 อมองคกําเนิดของตนดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกข
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                     เรื่องภิกษุมอีงคกําเนิดยาว 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีองคก
 ไดสอดองคกําเนิดของตนเขาสูวัจจมรรคของตน เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพ
 ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพ
 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                        เรื่องแผล ๒ เรื่อง 
      [๕๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 กําเนิด ภิกษุนั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จึงสอดองคกําเนิดของตน เขาใน
 องคกําเนิดของศพ แลวถอนออกทางแผล เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญ
 สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไดพบศพ และท่ีศพนั้นมีแผลอย
 ภิกษุนั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางน้ี จึงสอดองคกําเนิดของตนเขาในแผล แล
 ออกทางองคกาํเนิดของศพ เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 



                           เรื่องรูปปน 
      [๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิตแหงรูปปนดวย 

งอาบัติ 
กษุ 

ึ่งมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิตแหงตุกตาไมดวยองค 
ัติ 

ิกษุ 

 บวชจากกรุงราชคฤห แลวเดินไปตามถนน 
หว 

น้ัน 

ีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวาทานเจาขา นิมนต 

ลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
เอง ทานไมตองพยายาม โดย 

ลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ระผูมี 

วคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมา 

ยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
เอง ดิฉันจักไมพยายาม โดย 

ลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว 
 

 องคกําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิ
 เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                          เรื่องตุกตาไม 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน
 กําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภ
 เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                        เรื่องภิกษุช่ือสุนทระ 
      [๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุช่ือสุนทระ
 สตรีผูหนึ่งเห็นทานแลวกลาววา ทานเจาขา นิมนตหยุดประเด๋ียวกอน ดิฉนัจักไหว นางไ
 พลางเลิกผาอนัตรวาสกข้ึนแลว ไดอมองคกําเนิดดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูม ี
 พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวาถาม เธอยินดีหรอื? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องสตรี ๔ เรือ่ง 
      [๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตร
 มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเ
      สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ดิฉันจักพยายาม
 วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแ
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลา
 เสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อ
      สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายาม
 วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแ
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค



 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมา 

ยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
ภายใน แลวปลอยสุกกะภายนอก 

ีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว 
 

วไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพ 

า อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
ภายนอก แลวปลอยสุกกะ 

ังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ระผูมี 

ุรูปหน่ึงไปปาชา เห็นศพซึ่งยังไมถูกสัตวกัด ไดเสพ 
 เราตอง 

ปาชา เห็นศพซ่ึงยังไมถูกสัตวกัดโดย ไดเสพ 
ว เราตอง 

ปาชา เห็นศพซ่ึงถูกสัตวกัดโดยมาก ไดเสพ 
ว เราตอง 

 ไดสอดองค 
ิสิกขาบท 

 

 เสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อ
      สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายาม
 โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว ม
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแล
 เมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามว
      สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายาม
 ภายใน โดยวิธนีี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความร
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เรื่องปาชา ๕ เรื่อง 
      [๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 เมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไป
 เมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแล
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไป
 เมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแล
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปปาชา เห็นศพซ่ึงมีศีรษะขาด
 กําเนิดเขาไปกระทบในปากท่ีอา แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัต
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 



      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปปาชา เห็นศพซ่ึงมีศีรษะขาด ไดสอดองคกําเนิด 
บท 

 

น่ึงมีจิตปฏิพัทธในสตรีผูหนึ่ง สตรีนั้นถึงแกกรรมแลว 
ลว 

 
 

ูปหน่ึงเสพเมถุนธรรมในนาคตัวเมีย แลวมีความ 
ระมังหนอ 

 

              เรื่องนางยักษิณี 
งเสพเมถุนธรรมในนางยักษิณี แลวมีความรังเกียจวา 

กราบทูล 

ึ่งเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรต แลวมีความรังเกียจวา 
ราบทูล 

ึ่งเสพเมถุนธรรมในบัณเฑาะก แลวมีความรังเกียจวา 
ราบทูล 

ีอินทรียพิการ เธอคิดวา เราไมรูสึกสขุหรือ 
รงบัญญัติ 

 

 เขาไปในปากท่ีอา ไมใหกระทบ แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขา
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                          เรื่องกระดูก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปห
 เขาท้ิงไวในปาชา กระดูกเกลื่อนกลาด ภายหลังภิกษุนั้นไปปาชา เก็บกระดูกคุมกันเขาแ
 จดองคกําเนิดลงท่ีนิมิต เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                         เรื่องนาคตัวเมยี 
      [๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุร
 รังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวก
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
 แลว. 
           
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึ
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องหญิงเปรต 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงก
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องบัณเฑาะก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงก
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                      เรื่องภิกษุมีอินทรียพิการ 
      [๖๕] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงม
 ทุกข อาบัติจักไมมีแกเรา จึงเสพเมถุนธรรม แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคท
 สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลายๆ จึง 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมฆบุรษุน้ัน
 รูสึกก็ตาม ไมรูสึกก็ตาม ตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                          เรื่องจับตอง 



      [๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงคิดวา เราจักเสพเมถุนธรรมในสตรี ครั้นจับตอง 
ิกขาบท 

ลางวันในปาชาติยาวัน แขวงเมือง 
เขาแลว 

ลาย 
 

นัดใด 

อยูในท่ีพักกลางวันในปาอันธวัน แขวง 
ั้นยินดีกิริยา 

ป 

บทูล 

วา 

าบทูล 

ินดีกิริยา 

อ 
ว. 

 ตัวเขาเทาน้ัน ก็เกิดความกินแหนง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติส
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                 เรื่องพระอรหันตเมอืงภัททิยะจําวดัหลับ 
      [๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง อยูในท่ีพักก
 ภัททิยะ จําวัดหลับอยู อวยัวะใหญนอยของภกิษุนั้นถูกลมรําเพยใหตึงตัว สตรีผูหนึ่งพบ
 ไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวหลีกไป ภิกษุเห็นองคกําเนิด 
 เปรอะเปอน จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังห
 องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนัด ๑ ปวดอุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑
 ถูกลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได ดวยอาการ 
 ๕ อยางนี้แล ภกิษุท้ังหลาย องคกําเนิดของภิกษุนั้น พึงเปนอวัยวะใชการได ดวยความกําห
 ขอน้ันไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหันต ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ. 
                   เรื่องภิกษุเมืองสาวตัถี ๔ เรื่อง 
      [๖๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง 
 เมืองสาวัตถี จาํวัดหลับอยู สตรีเลี้ยงโคคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุน
 ท่ีเขาไป ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีกิริยาท่ีหยุดอยู ยินดกีิริยาท่ีถอนออก แลวมีความรงัเกียจ 
 วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอจงึกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีพักกลางวัน ในปาอันธวัน แขวงเมืองสาวัตถ ี
 จําวัดหลับอยู สตรีเลี้ยงแพะคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาท่ีเขาไ
 ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงแลว ยินดกีิริยาท่ีหยุดอยู ยินดีกิริยาท่ีถอนออก แลวมีความรังเกียจวา 
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกรา
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีพักกลางวัน ในปาอันธวัน แขวงเมืองสาวัตถ ี
 จําวัดหลับอยู สตรีหาฟนคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาท่ีรังเกียจ
 เขาไป ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีกิริยาท่ีหยุดอยู ยินดกีิริยาท่ีถอนออก แลวมีความ 
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกร
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีพักกลางวัน ในปาอันธวัน แขวงเมือง 
 สาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีขนโคมัยคนหนึ่งพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นย
 ท่ีเขาไป ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีกิริยาท่ีหยุดอยู ยินดกีิริยาท่ีถอนออก แลวมีความ 
 รังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหน
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแล



                เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง 
      [๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีพักกลางวัน ในปามหาวัน แขวงเมือง 

ของ 

อกวา เจาคะ เปนการกระทําของดิฉัน 
ญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ 

มวา 

ตัว พระพุทธเจาขา 

กลางวัน ในปามหาวัน แขวงเมือง 
บลุกข้ึน 

ิก 

ธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา 

ักกลางวัน ในปามหาวันแขวงเมืองเวสาล ี
แลว 

ุ 

ธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา 

อยูในท่ีพักกลางวัน ณ กูฎาคารศาลาปามหาวัน 
 
แลว 

ูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา 
 ๑ ปวด 

 เวสาลี จําวัดหลับอยู สตรีคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความ 
 ประสงค แลวยืนหัวเราะอยูใกลๆ ภิกษุนั้นต่ืนข้ึนแลวไดถามสตรีนั้นวา นี่เปนการกระทํา
 เธอหรอื? 
      สตรีนั้นบ
      ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบั
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถา
 ดูกรภิกษุ เธอรูสึกตัวหรอื? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูสึก
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมรูสกึตัว ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีพัก
 เวสาลี จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นรี
 ทันที แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราช
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ 
 เธอยินดีหรอื? 
      ภิ. ขาพระพุท
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีพ
 จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยันใหกลิ้งไป 
 มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษ
 เธอยินดีหรอื? 
      ภิ. ขาพระพุท
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ. 
                      เรื่องภิกษุเปดประตูนอน 
      [๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง
 แขวงเมืองเวสาลี เปดประตูจําวัดหลับอยู อวัยวะใหญนอยของเธอ ถูกลมรําเพยใหตึงตัว
 ครั้งน้ัน สตรีหลายคนถือของหอมและดอกไมไปสูอาราม มุงตรงไปยังวหิาร พบภิกษุนั้น 
 ไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวกลาววาภิกษุนี้เปนบุรุษองอาจนัก 
 แลวถือของหอมและดอกไมกลับไป 
      ภิกษุเห็นองคกําเนิดเปรอะเปอน จึงกราบท
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย องคกําเนิดยอมเปนอวยัวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนัด
 อุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑ ถูกลมรําเพย ๑ ถกูบุงขน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย องคกําเนิดเปน 



 อวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยางนี้แล องคกําเนิดของภิกษุนั้น พึงใชการไดดวยความกําหนัด 

ัจฉะรูปหน่ึง ฝนวาไดเสพเมถุนธรรมใน 
น 

ุโส 

สุปพพา ๙ เรื่อง 
พพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความ 

ทานอันเลิศ 

หวางขาออน โดยวิธีนี้อาบัติจัก 

กระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
สวา 

นผูมีความเลื่อมใสยัง 
งพบ 

ะดือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี 

ั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
สวา 

นผูมีความเลื่อมใสยัง 
งพบ 

ลียวทอง โดยวิธนีี้อาบัติจัก 

กระทําตามน้ันแลว มีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 

 ใด ขอนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหนัต ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพักผอนในกลางวัน ปดประตูกอนจึงจะพักผอนได. 
                   เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน 
      [๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชาวเมืองภารกุ
 ภรรยาเกา แลวคิดวา เราไมเปนสมณะ จักสึกละ แลวเดินทางไปสูเมืองภารกุัจฉะ พบทา
 พระอุบาลีในระหวางทาง จึงกราบเรียนเรือ่งน้ันใหทราบ ทานพระอุบาลีกลาวอยางนีว้า อาว
 อาบัติไมมีเพราะความฝน. 
                   เรื่องอุบาสิกาช่ือ
      [๗๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุป
 เลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาให
      นางพบภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนต มาเสพเมถุนธรรมเถดิ 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามท่ีระ
 ไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นได
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคๆ ตรั
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เป
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นา
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีส
 แกทาน 
      ภิกษุน
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคๆ ตรั
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เป
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นา
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีเก
 ไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นได



 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใสยัง 
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ 

อกรักแร โดยวิธนีี้อาบัติจัก 

กระทําตามน้ันแลว มีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว 

นผูมีความเลื่อมใสยัง 
งพบ 

อ โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมี 

ั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

ใสยัง 
างพบ 

องหู โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมี 

ั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

ใสยัง 
งพบ 

วยผม โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมี 

 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีซ
 ไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นได
 แลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เป
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นา
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีค
 แกทาน 
      ภิกษุน
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อม
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ น
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีช
 แกทาน 
      ภิกษุน
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อม
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นา
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีม



 แกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 

ผูมี 

ใสยัง 
งพบ 

ามมือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี 

ั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

สยัง 
างพบ 

อืใหสุกกะเคลื่อน โดย 

ั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ะผูมี 

ัทธาในเมืองสาวัตถีเปนผูมีความเลื่อมใสยัง 
งพบ 

ะหวางขาออน โดยวิธีนี้อาบัติ 

ะทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

 
นางพบ 

 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อม
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นา
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีง
 แกทาน 
      ภิกษุน
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเลื่อมใ
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ น
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดิฉันจักพยายามดวยม
 วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน
 ไวแลว เราตองบัญญัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พร
 พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                   เรื่องอุบาสิกาช่ือสัทธา ๙ เรื่อง 
      [๗๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือส
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นา
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีร
 จักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกร
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      [๗๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใส
 ยังออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ 



 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีสะดือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี 

ั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

ยังออน 
ิกษุ 

ลียวทอง โดยวิธนีี้อาบัติจัก 

กระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

ยังออน 

กลรักแร โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมี 

ั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ผูมี 

 

 แกทาน 
      ภิกษุน
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใส
 อยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภ
 แลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีเก
 ไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นได
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใส
 อยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ 
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีใ
 แกทาน 
      ภิกษุน
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน 
ู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ 

ยวิธีนีอ้าบัติจักไมมีแกทาน 
ผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 

ผูมี 

 นางพบ 

วิธีนีอ้าบัติจักไมมี 

บท 
าตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 

นเลิศ นางพบ 

ยวิธีนีอ้าบัติจักไมมี 

ทไว 
องอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 

 นางพบภิกษุ 

 โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี 

ท 
าตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 

 อย
 แลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีคอ โด
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระ
 ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน 
 อยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาใหทานอันเลิศ
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีชองหู โดย
 แกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขา
 ไวแลว เร
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยัง 
 ออนอยู นางมีความเห็นอยางน้ีวา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอั
 ภิกษุแลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีมวยผม โด
 แกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบ
 แลว เราต
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน 
 อยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาใหทานอันเลิศ
 แลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีงามมือ
 แกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบ
 ไวแลว เร



 พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยังออน 
 อยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนัน้ช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ 

ใหสุกกะเคลื่อน โดยวิธีนี ้

 
าราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 

ิดใน 
ระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสอง 

ั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดใหนางสิกขมานา 
หนาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตอง 

สมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดในสามเณรี 
นาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตองอาบัติ. 

หนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี ไมตองอาบัติ. 

าะก 
นะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี ไมตองอาบัติ. 

นสตรีคฤหัสถ 
ะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี ไมตองอาบัติ. 

นกันและกัน 
นาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตองอาบัติ. 

 แลวไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
      ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรือ่งน้ีไมควร 
      นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดิฉันจักพยายามดวยมอื
 อาบัติจักไมมีแกทาน 
      ภิกษุนั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท
 ไวแลว เราตองอาบัติป
 พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                           เรื่องภิกษุณี 
      [๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จบัภิกษุขืนใหปฏิบัติผ
 นางภิกษุณี เธอท้ังสองยินดี พ
 ไมตองอาบัติ. 
                         เรื่องสิกขมานา 
      ก็โดยสมัยน
 เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงใ
 อาบัติ. 
                          เรื่องสามเณร ี
      ก็โดย
 เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงให
                         เรื่องหญิงแพศยา 
      [๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จบัภิกษุใหปฏิบัติผิดในหญิง 
 แพศยา ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใ
                         เรื่องบัณเฑาะก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดในบัณเฑ
 ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาส
                         เรื่องสตรีคฤหสัถ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดใ
 ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสน
                         เรื่องใหผลัดกนั 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติผิดใ
 เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงให
                         เรื่องภิกษุผูเฒา 



      [๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุผูเฒารูปหน่ึง ไดไปเยี่ยมภรรยาเกา นางไดจับบังคับวา 
 ทานจงมาสึกเสียเถิด ภิกษุนั้นถอยหลงัลมหงาย นางจึงข้ึนครอมองคกําเนิด เธอไดมีความรงัเกียจ 

ปลา? 

า ลูกเนื้อมาสูท่ีถายปสสาวะของเธอแลว 
สาวะ ภิกษุนั้นยินดีแลวไดมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระ 

 กุมภการบุตร 
พุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนคร 

ันเคยคบหากันมา ทํากุฎีมุงบังดวยหญา ณ 
ลวอยู 

บหญา 

 

วย 
หาบหญา 

หญาและตัวไมไปถึง 
รชางหมอ 

ธนิ- 

 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอยินดีหรือเ
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ. 
                          เรื่องลูกเนือ้ 
      [๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงอยูในป
 ไดอมองคกําเนิดพลางด่ืมปส
 ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                      ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                         ------------ 
                       ทุติยปาราชิกสิกขาบท 
                    เรื่องพระธนิยะ
      [๗๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาค
 ราชคฤห ครั้งน้ัน ภิกษุหลายรูปซึ่งเคยเห็นก
 เชิงภูเขาอิสิคิลิแลวอยูจําพรรษา แมทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดทํากุฎีมุงดวยหญาแ
 จําพรรษา ครั้นภิกษุเหลานั้นจาํพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญา เก็
 และตัวไมไว แลวหลีกไปสูจาริกในชนบท สวนทานพระธนิยะ กุมภการบุตรอยู ณ ท่ีนั่นเอง 
 ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน ขณะเม่ือทานพระธนิยะ กุมภการบุตรเขาไปบานเพ่ือ 
 บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎบัีงดวยหญาเสีย แลวขนหญาและไมไป 
      แมครั้งท่ีสอง ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเท่ียวหาหญา และไมมาทํากุฎีมุงบัง 
 ดวยหญาอีก เมื่อทานพระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพ่ือบิณฑบาต แมครั้งท่ีสอง
 คนหาบหญา คนหาฟน ก็ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญาเสียแลวขนหญาและตัวไมไป 
      แมครั้งท่ีสาม ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดเท่ียวหาหญาและไมมาทํากุฎีมุงบังด
 หญาอีก เมื่อทานธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพ่ือบิณฑบาต แมครั้งท่ีสาม คน
 คนหาฟน ก็ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญาเสียแลวขนหญาและตัวไมไปอีก 
      หลังจากน้ัน ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดมีความคิดวา เมื่อเราเขาไปบานเพ่ือ 
 บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมงุบังดวยหญาเสีย แลวขน
 สามครั้งแลว ก็เรานี่แหละ เปนผูไดศึกษามาดีแลวไมบกพรอง เปนผูสําเร็จศิลปะในกา
 เสมอดวยอาจารยของตน มิฉะนั้นเราพึงขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเสียเอง จึงทานพระ
 *ยะ กุมภการบุตร ขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเอง แลวรวบรวมหญาไมและโคมัย 
 มาเผากุฎีนั้น กุฎีนั้นงดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง มีเสียงเหมือนเสียงกระดึง 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพรอมดวยภิกษุเปนอนัมาก ทอด 
 พระเนตรเห็นกุฎีนั้นงดงามนาดูนาชมมีสีแดง ครั้นแลว จึงตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ 



 ท้ังหลาย นั่นอะไร งดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง ครั้นภิกษุเหลานั้น กราบทูล 

ายกุฎีนั้น 
 

นั้นวา อาวุโส พวกทานทําลายกุฎีของผม เพื่ออะไร? 

ธนิยะ กุมภการบุตรวา เมื่อเราเขาไปบาน 
ญาและตัวไมไปถึง 

งาน 
พระ- 
าไม 

ินรับสั่ง 

ศากยบุตรเหลาน้ันแล 
ัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม 

เพือ่จะ 
 

าชการในกรุง 
ั้นแลวไดพูดถงึเรื่องน้ี ตอเจาพนักงานรักษาไมวา 

ตราย 

 ใหทรงทราบแลว พระพุทธองคทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษน้ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษน้ัน 
 จึงไดขยําโคลน ทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเองเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเอ็นดู ความ 
 อนุเคราะห ความไมเบียดเบียนหมูสัตว มิไดมีแกโมฆบุรุษน้ันเลย พวกเธอจงไปทําล
 พวกเพื่อนพรหมจารีช้ันหลัง อยาถึงความเบียดเบียนหมูสัตวเลย อันภิกษุไมควรทํากุฎีท่ีสําเร็จ
 ดวยดินลวน ภกิษุใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธาณัติแลว พากันไปท่ีกุฎีนั้น ครั้งถึงแลวไดทําลายกุฎีนั้นเสีย ทาน 
 พระธนิยะ กุมภการบุตร จึงถามภิกษุเหลา
      ภิ. พระผูมีพระภาครับส่ังใหทําลาย ขอรับ. 
      ธ. ทําลายเถิด ขอรับ ถาพระผูมีพระภาคผูธรรมสามีรับสัง่ใหทําลาย. 
      [๘๐] กาลตอมา ความดํารินี้ไดมีแกทานพระ
 เพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงดวยหญาเสีย แลวขนห
 สามครั้งแลว แมกุฎีดินลวนท่ีเราทําไวนั้น พระผูมีพระภาคก็รับสั่งใหทําลายเสีย ก็เจาพนัก
 รักษาไมท่ีชอบพอกับเรามีอยู ไฉนหนอเราพงึขอไมตอเจาพนักงานรักษาไมมาทํากุฎีไม จึงทาน
 *ธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปหาเจาพนักงานรักษาไม ครั้นแลวไดบอกเรือ่งน้ีตอเจาพนักงานรักษ
 วา ขอเจริญพร เมื่ออาตมาเขาไปบานเพ่ือบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงบัง 
 ดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึงสามครั้ง แมกุฎีดินลวนท่ีอาตมาทําไวนั้นพระผูมี 
 พระภาคก็รับสั่งใหทําลายเสียแลว ขอทานจงใหไมแกอาตมาๆ ประสงคจะทํากุฎีไม. 
      จ. ไมท่ีกระผมจะพึงถวายแกพระผูเปนเจาไดนั้น ไมมี ขอรับ มีแตไมของหลวงท่ี 
 สงวนไวสําหรบัซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย ถาพระเจาแผนด
 ใหพระราชทานไมเหลานั้น ขอทานจงใหคนขนไปเถิดขอรับ. 
      ธ. ขอเจริญพร ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินพระราชทานแลว. 
      ลําดับนั้น เจาพนักงานรักษาไมคิดวา พระสมณะเช้ือสายพระ
 เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําส
 พระเจาแผนดินก็ทรงเลื่อมใสในพระสมณะเหลาน้ียิ่งนัก ทานพระธนิยะน้ียอมไมบังอาจ
 กลาวถึงสิ่งของท่ีพระเจาแผนดินยังไมไดพระราชทาน วาพระราชทานแลว จึงไดเรียนตอทาน
 พระธนิยะ กุมภการบุตรวา นมินตใหคนขนไปเถิด ขอรับ จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร สั่งให 
 ตัดไมเหลานั้นเปนทอนนอยทอนใหญบรรทุกเกวียนไป ทํากุฎีไมแลว. 
                    วัสสการพราหมณตรวจราชการ 
      [๘๑] ตอจากนั้น วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐไปตรวจร
 ราชคฤห ไดเขาไปหาเจาพนักงานรักษาไม คร
 พนาย ไมของหลวงท่ีรักษาไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอัน
 เหลานั้น อยู ณ ท่ีไหน? 



      เจาพนักงานรักษาไมเรียนวา ใตเทาขอรับ ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินไดพระราชทาน 
 แกทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปแลว. 

ลวงท่ีสงวนไวสาํหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อ 
มเสนา 

ูด พระพุทธเจาขา. 
นักงานรักษาไมมา. 

สั่งใหเจาหนาท่ีจองจําเจาพนักงานรักษา 

าพนักงานรักษาไมวา เจริญพร ทานถูกเจาหนาท่ีจองจํานําไป ดวยเรื่องอะไร? 

เขาไปสูพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสารจอม 
 ขณะนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนา 

ควร 
ม 

พระเจาแผนดิน มีกิจมาก มีกรณียะมาก แมถวายแลว 
นใหโยมระลึกได. 

มๆ 
ายแลวแกสมณะและพราหมณท้ังหลาย 

เหตุเล็กนอยจะเกิดแกสมณะและพราหมณ 
ั้น แตวา 

      ทันใดน้ัน วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ เกิดความไมพอใจวา ไฉน 
 พระเจาแผนดินจึงไดพระราชทานไมของห
 ใชในคราวมีอันตรายแกพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปเลา จึงเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอ
 มาคธราช กราบทูลวา ไดทราบเกลาวา ไมของหลวงท่ีสงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร 
 ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย พระองคพระราชทานแกพระธนิยะ กุมภการบุตรไปแลว 
 จริงหรอืพระพทุธเจาขา? 
      พระเจาพิมพิสารตรัสถามวา ใครพูดอยางนั้น? 
      ว. เจาพนักงานรักษาไมพ
      พ. พราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงใหคนไปนําเจาพ
      จึงวัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ 
 ไมนํามา 
      [๘๒] ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเห็นเจาพนักงานรักษาไมถูกเจาหนาท่ีจองจํานํา 
 ไป จึงไตถามเจ
      เจาพนักงานรักษาไมตอบวา เรื่องไมเหลาน้ัน ขอรับ. 
      ธ. ไปเถิด ทาน แมอาตมาก็จะไป. 
      จ. ใตเทาควรไป ขอรับ กอนท่ีกระผมจะถูกประหาร. 
      จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ได
 เสนามาคธราช ครั้นถึงแลว นัง่เหนืออาสนะท่ีเขาจัดถวาย
 มาคธราช เสด็จเขาไปหาทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีสม
 สวนขางหน่ึง ตรัสถามทานพระธนิยะกุมภการบุตรถึงเรือ่งไมนั้นวา ขาแตพระคุณเจา ทราบวาไ
 ของหลวงท่ีสงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเขาเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย โยมได 
 ถวายแกพระคุณเจา จริงหรอื? 
      ธ. จริงอยางน้ัน ขอถวายพระพร. 
      พ. ขาแตพระคุณเจา โยมเปน
 ก็ระลึกไมได ขอพระคุณเจาโปรดเตือ
      ธ. ขอถวายพระพร พระองคทรงระลึกไดไหม ครั้งพระองคเสด็จเถลิงถวลัยราชยให
 ไดทรงเปลงพระวาจาเชนนี้วา หญา ไม และนํ้าขาพเจาถว
 ขอสมณะและพราหมณท้ังหลายโปรดใชสอยเถิด. 
      พ. ขาแตพระคุณเจา โยมระลึกได สมณะและพราหมณท้ังหลายท่ีเปนผูมีความละอาย 
 มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา มีอยู ความรังเกียจแมใน
 เหลานั้น คําท่ีกลาวน้ัน โยมหมายถึงการนําหญาไมและน้ําของสมณะและพราหมณเหลาน
 หญาไมและน้ําน้ันแลอยูในปา ไมมีใครหวงแหน พระคุณเจาน้ัน ยอมสําคัญเพื่อจะนําไมท่ีเขา 



 ไมไดใหไปดวยเลศนั้น พระเจาแผนดินเชนโยม จะพึงฆา จองจํา หรือเนรเทศ ซึ่งสมณะ 
 หรือพราหมณอยางไรได นิมนตกลับไปเถิด พระคุณเจา รอดตัวเพราะบรรพชาเพศแลวแตอยาได 

ลาย พากันเพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลาน้ี ไม 
วา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ 

มไมมี 
อง 

ัก 
 

ชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคาน้ัน ใน 
ะธนิยะ กุมภการบุตรวา ดกูรธนิยะ ขาววา เธอ 

มฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถือเอาไม 

องชุมชนท่ี 
ั่น 

 จึงพระองคไดตรัสพระวาจาน้ีตอภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ พระเจาพิมพิสารจอมเสนา 

เจาขา 

 ทําอยางนั้นอีก. 
                  ประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนา 
      [๘๓] คนท้ังห
 ละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลาน้ียังปฏิญาณ
 ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะยอ
 แกพระสมณะเหลาน้ี ความเปนพราหมณยอมไมมีแกพระสมณะเหลาน้ี ความเปนสมณะข
 พระสมณะเหลาน้ี เสื่อมแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลาน้ี เสื่อมแลว ความเปน 
 สมณะของพระสมณะเหลาน้ี จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลาน้ี จะมีแต 
 ไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลาน้ี ปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลาน้ี 
 ปราศจากความเปนพราหมณแลว แมพระเจาแผนดิน พระสมณะเหลาน้ียังหลอกลวงได ไฉนจ
 ไมหลอกลวงคนอื่นเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินคนเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
 ท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร จึงไดถือเอาไมของหลวงที่เขาไมไดใหไป 
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประ
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพร
 ไดถือเอาไมของหลวงท่ีเขาไมไดใหไป จริงหรือ? 
      ทานพระธนิยะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโ
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไม
 ของหลวงท่ีเขาไมไดใหไปเปลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสข
 ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของผูท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของเธอน
 เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของผูท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของคนบางพวกท่ีเลื่อม 
 ใสแลว 
      ก็สมัยน้ันแล มหาอํามาตยผูพิพากษาเกาคนหนึ่งบวชในหมูภิกษุ นั่งอยูไมหางพระผูม ี
 พระภาค
 มาคธราชจับโจรไดแลว ประหารชีวิตเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพย 
 ประมาณเทาไรหนอ? 
      ภิกษุรูปนั้นกราบทูลวา เพราะทรัพยบาทหนึ่งบาง เพราะของควรคาบาทหน่ึงบาง เกิน 
 บาทหนึ่งบาง พระพุทธ
      แทจริงสมัยนั้น ทรัพย ๕ มาสกในกรุงราชคฤห เปนหนึ่งบาท 



      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระธนิยะ กุมภการบุตร โดยเอนกปริยายแลว 
เปนคนมักมาก 

ด 
รงกระทํา 

ิกษุ 

๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 

- 

บัญญัติ 

ดแลวพงึประหารเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศ 
ย 

ประการ 

            เรื่องพระฉัพพัคคีย 
ันไปสูลานตากผาของชางยอม ไดลัก 

วแบงปนกัน ภิกษุท้ังหลายพูดข้ึนอยางน้ีวา ทานท้ังหลาย 

า 

ในเขตบาน มิไดทรงบัญญัติไปถึงในปา. 

 จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
 ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคน 
 เลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากั
 อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมเหมาะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปรยิาย แลวท
 ธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภ
 ท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความ เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อม
 *ใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระปฐม
      ๒. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให ดวยสวนแหงความเปน 
 ขโมย พระราชาท้ังหลาย จับโจรไ
 เสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโม
 ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอนัเจาของ 
 ไมไดใหเห็นปานน้ัน แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุท้ังหลาย ดวย
 ฉะนี้. 
                   เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร จบ. 
            
      [๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียชวนก
 หอผาของชางยอม นํามาสูอารามแล
 พวกทานเปนผูมีบุญมาก เพราะผาเกิดแกพวกทานมาก 
      ฉ. ทานท้ังหลาย บุญของพวกผมจักมีแตไหน พวกผมไปสูลานตากผาของชางยอม 
 แลวไดลักหอผาของชางยอมมาเดี๋ยวน้ี 
      ภ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลวมิใชหรอื เหตุไรพวกทานจึงไดลักหอผ
 ของชางยอมมา. 
      ฉ. จริงขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว แตสิกขาบทนั้นแล พระองค 
 ทรงบัญญัติเพราะ
      ภิ. ทานท้ังหลาย พระบัญญัตินั้นยอมเปนไดเหมือนกันท้ังน้ันมิใชหรือ การกระทําของ 



 พวกทานน้ันไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกทาน 
ของ 

 

ิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคาน้ัน ใน 
คคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 

ระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดลักหอผา 

 
ง 
น 

รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล 
ัน ๑ 

          พระอนุบัญญัติ 

ี พระราชาท้ังหลาย จับโจรไดแลว ประหารเสีย- 
ล 

 จึงไดลักหอผาของชางยอมมาเลา การกระทําของพวกทานน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของผูท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของ
 พวกทานน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว ครั้นภิกษุเหลาน้ัน ติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายแลว 
 ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                       ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภ
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพั
 ไปสูลานตากผาของชางยอม แลวลักหอผาของชางยอมมา จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การก
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไม
 ของชางยอมมาเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใส แลวโดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอ
 นั้นเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนยังท่ีไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบา
 พวกท่ีเลื่อมใสแลว ครั้นทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลว จงึตรสัโทษแหงความเป
 คนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี 
 ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ 
 สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร 
 โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ัง 
 หลายแลวรับสัง่กะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
 ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอนัจะบังเกิดในปจจุบ
 เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ 
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ- 
 *วินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                
      ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหดวย สวนแหงความ 
 เปนขโมย จากบานก็ดี จากปาก็ด
 *บาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพา
 เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย ดังน้ี ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็น 



 ปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอนัเจาของไมไดใหเห็นปานน้ัน แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก 

ิกขาบทวิภังค 
 คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 

กติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 

 ช่ือวา ภิกษุ 
 ภิกษุ 

ษุเหลา- 
ร 

ก็ดี แมท่ีเขาลอมไวก็ดี 
าศัยอยู 

บุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู ณ อุปจารเรอืนแหงบาน 

ให มีอธิบายวา ทรัพยใดอนัเจาของไมไดให ไมได 
 ทรัพยนั้นช่ือวา 

ึดเอา เอาไป เอาลง ยังอริิยาบถใหกําเริบ ใหเคลื่อน 

บาทก็ดี 
ดแกพระเจาแผนดิน เจาผูปกครองประเทศ ทานผู 

 

 หาสังวาสมิได. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          ส
      [๘๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีป
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว
 โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ช่ือวา
 เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลว ดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจรญิ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสาระธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะวา อรรถวา เปนผูอนัสงฆพรอมเพรียง 
 กันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูท่ีช่ือวาภิก
 *นั้น ภิกษุนี้ใด ท้ังสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ คว
 แกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถน้ี 
      ประเทศท่ีช่ือวา บาน มีอธิบายวา บานมีกระทอมหลังเดียวก็ดี มีกระทอม ๒ หลังก็ดี 
 มีกระทอม ๓ หลังก็ดี มีกระทอม ๔ หลังก็ดี มีคนอยูก็ดี ไมมีคนอยู
 แมท่ีเขาไมไดลอมไวก็ดี แมท่ีเขาสรางดุจเปนท่ีโคจรเปนตนก็ดี แมหมูเกวียนหรือตางท่ีอ
 เกิน ๔ เดือนก็ดี พระผูมีพระภาคตรัสวา บาน 
      ท่ีช่ือวา อุปจารบาน กําหนดเอาท่ี ซึ่งบุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู ณ เสาเข่ือนแหงบาน 
 ท่ีลอม โยนกอนดินไปตก หรือกําหนดเอาท่ีซึ่ง
 ท่ีไมไดลอม โยนกอนดินไปตก 
      ท่ีช่ือวา ปา มีอธิบายวา สถานท่ีท่ีเวนบานและอุปจารบาน นอกนั้นช่ือวา ปา 
      ท่ีช่ือวา ทรัพยอันเจาของไมได
 ละวาง ยังรักษาปกครองอยู ยงัถือกรรมสิทธอิยูวาเปนของเรา ยังมีผูอื่นหวงแหน
 ทรัพยอันเจาของไมไดให 
      บทวา ดวยสวนแหงความเปนขโมย ไดแกมีจิตคิดขโมย คือมีจิตคิดลัก. 
      [๘๖] บทวา ถือเอา คือ ย
 รากฐาน ใหลวงเลยเขตหมาย. 
      [๘๗] ท่ีช่ือวา เห็นปานใด คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกินกวาหนึ่ง
      ท่ีช่ือวา พระราชาท้ังหลาย ไ
 ปกครองมณฑล นายอําเภอ ผูพิพากษา มหาอํามาตย หรือทานผูสั่งประหารและจองจําได
 ทานเหลาน้ี ช่ือวา พระราชาท้ังหลาย 



      ท่ีช่ือวา โจร มีอธิบายวา ผูใดถือเอาส่ิงของอันเขาไมไดให ไดราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา 
มย ผูนั้นช่ือวา โจร 

คา 
เรือน จังหวัด หมูบาน ตําบลบาน หรือใหบุรุษควบคุม 

ก็ดี 
วงเลย 

ิก มีอธิบายวา ใบไมเหลืองหลนจากข้ัวแลว ไมอาจจะเปนของ- 
ให ดวยสวนแหงความ 

เปน 

 สังวาสน้ันไมมีรวมกับภิกษุนั้น 

 ทรัพยต้ังอยูบนดิน 
         ทรัพยต้ังอยูในท่ีแจง 

ือ 

นพื้นท่ี 
 

 

 ๕ มาสกก็ดี ดวยสวนแหงความเปนขโ
      บทวา ประหารเสียบาง คือ ประหารดวยมอืหรอืดวยเทา ดวยแสหรอืดวยหวาย 
 ดวยไมคอนส้ันหรือดวยดาบ 
      บทวา จองจําไวบาง คือ ผูกลามไวดวยเครื่องมัดคือเชือก ดวยเครื่องจองจําคือข่ือ
 โซตรวน หรือดวยเขตจํากัดคือ
      บทวา เนรเทศเสียบาง คือ ขับไลเสียจากหมูบาน ตําบลบาน จังหวัด มณฑล 
 หรือประเทศ 
      คําวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย นี้เปนคํา- 
 *บริภาษ. 
      [๘๘] ท่ีช่ือวา เห็นปานน้ัน คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกินกวา- 
 *หนึ่งบาท
      บทวา ถือเอา คือ ตู วิ่งราว ฉอ ยังอริิยาบถใหกําเริบ ใหเคลื่อนจากฐาน ใหล
 เขตหมาย. 
      [๘๙] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุรูปกอน 
      คําวา เปนปาราช
 *เขียวสดข้ึนได แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ ถือเอาทรัพยอันเขาไมได
 เปนขโมย หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกินกวาหนึ่งบาทก็ดี แลวไมเปนสมณะ ไม
 เช้ือสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา เปนปาราชิก 
      บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทส 
 ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกันนั่นช่ือวา สังวาส
 เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา หาสังวาสมิได. 
                           บทภาชนีย 
                            มาติกา 
      [๙๐] ทรัพยอยูในดิน        
 ทรัพยลอยอยูในอากาศ    
 ทรัพยต้ังอยูในน้ํา                 เรือ และทรัพยอยูในเร
 ยาน และทรัพยอยูในยาน           ทรัพยท่ีตนนําไป 
 สวน และทรัพยอยูในสวน           ทรัพยอยูในวัด 
 นา และทรัพยอยูในนา             พื้นท่ีและทรัพยอยูใ
 ทรัพยอยูในบาน                  ปา และทรัพยอยูในปา
 น้ํา ไมชําระฟน ตนไมเจาปา        ทรัพยท่ีมีผูนําไป 
 ทรัพยท่ีเขาฝากไว                ดานภาษี สัตวมีชีวิต 
 สัตวไมมีเทา สัตวสองเทา          สัตวสี่เทา สัตวมีเทามาก



 ภิกษุผูสั่ง ภิกษุผูรับของฝาก          การชักชวนกันไปลัก 

แกทรัพยท่ีฝงกลบไวในแผนดิน 
อยูในแผนดนิ เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบหรอื 

ท่ีนั้น ตองอาบัติ 

ะ 

บัติถุลลัจจัย จับท่ีสุดยกข้ึน ตองอาบัติ 
องอาบัติ 

วา ๕ มาสก ดวยประโยคอันเดียว ตองอาบัติปาราชิก ทําลายเสียก็ดี ทําใหหกลนก็ดี 

พื้น 
ยท่ีต้ังอยูบนพื้น เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง 

ใหเคลือ่นจากฐาน ตอง 

รัพยลอยอยูในอากาศ ไดแกทรัพยท่ีไปในอากาศคือนกยูง นกคับแค 
ผาโพก หรอืเงินทองท่ีขาดหลุดตกลง 

 
ว ตองอาบัติถุลลจัจัย 

ดทรัพยท่ีแขวนไวในท่ีแจง เชน ทรัพยท่ีคลอง 
วีร สายระเตียง เดือยท่ีฝาบันไดแกว หรือตนไม โดยท่ีสุด 

 การนัดหมาย                    การทํานิมิต. 
                          ภุมมัฏฐวิภาค 
      [๙๑] ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในแผนดิน ได
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย
 ตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ ตัดไมหรือเถาวลัย ซึ่งเกิดอยูใน
 ทุกกฏ ขุดก็ตาม คุยก็ตาม โกยข้ึนก็ตาม ซึ่งดินรวนตองอาบัติทุกกฏ จับตองหมอ ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ทําหมอใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําหมอใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิต หยอนภาชนะของตนลงไป ถูกตองทรัพยควรแกคา ๕ มาสก หรือเกิน 
 กวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย กระทําใหทรัพยอยูในภาชน
 ของตนก็ตาม ตัดขาดดวยกํามือก็ตาม ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยมีจิต จับตองทรัพยท่ีเขารอยดายก็ดี สังวาลก็ดี สรอยคอก็ดี เข็มขัดก็ดี 
 ผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหวตองอา
 ถุลลัจจัย ดึงครดูออกไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหพนปากหมอ โดยท่ีสุดแมช่ัวเสนผม ต
 ปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิต ดื่มเนยใสก็ดี น้ํามันก็ดี น้ําผึ้งก็ดี น้ําออยกด็ี ควรแกคา ๕ มาสก 
 หรือเกินก
 เผาเสียก็ดี ทําใหบริโภคไมไดก็ดี ในท่ีนั้นเองตองอาบัติทุกกฏ. 
                           ถลัฏฐวิภาค 
      [๙๒] ท่ีช่ือวา ทรัพยต้ังอยูบนพื้น ไดแกทรัพยท่ีเขาวางไวบน
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพ
 อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 อาบัติปาราชิก. 
                         อากาสัฏฐวิภาค 
      [๙๓] ช่ือวา ท
 นกกระทา นกกระจาบ ผาสาฎก 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีลอยอยูในอากาศ เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดีเดินไปก็ดี ตอง
 อาบัติทุกกฏ หยุดอยู ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไห
 ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 
                         เวหาสัฏฐวิภาค 
      [๙๔] ท่ีช่ือวา ทรัพยต้ังอยูในท่ีแจง ไ
 ไวบนเตียงหรอืต่ัง ท่ีหอยไวบนราวจ
 แมบนเชิงรองบาตร 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีต้ังอยูในท่ีแจง เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง 



 อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่นจากฐาน 

ต้ังอยูในน้ํา ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในนํ้า 
ท่ีต้ังอยูในน้ํา เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ 

กฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ 

องอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ 

ื่อวา ทรัพยอยูในเรอื ไดแกทรัพย 

บัติ 
อาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

ิทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย แกเครื่องผูก ตองอาบัติทุกกฏ แกเครื่องผูก 
ก็ดี 

ี่ช่ือวา ทรัพยอยูในยาน 
 

าบัติ 
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

ิทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 

 ตองอาบัติปาราชิก 
 

 ตองอาบัติปาราชิก. 
                          อุทกัฏฐวิภาค 
      [๙๕] ท่ีช่ือวา ทรัพย
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย
 ทุกกฏ ดําลงก็ดี โผลข้ึนก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุก
 ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิต จับดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เงาบัว ปลา หรือเตา ท่ีเกิดใน 
 น้ําน้ัน มีราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ต
 ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 
                          นาวัฏฐวิภาค 
      [๙๖] ท่ีวา เรือ ไดแกพาหนะสําหรับขามนํ้า ท่ีช
 ท่ีเขาเก็บไวในเรือ 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในเรือ เท่ียวแสวงหาเพือ่นก็ดี เดินไปก็ดี ตองอา
 ทุกกฏ ลูบคลํา ตอง
 ปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักเรือ เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา 
 ตองอาบัต
 แลวลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหลอยข้ึนน้ําไปก็ดี ลองนํ้าไป
 ขวางนํ้าไปก็ดี โดยท่ีสุด แมช่ัวเสนผม ตองอาบัติปาราชิก. 
                          ยานัฏฐวิภาค 
      [๙๗] ท่ีช่ือวา ยาน ไดแกคานหาม รถ เกวยีน เตียงหาม ท
 ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในยาน
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในยาน เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอ
 ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ 
 ปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักยาน เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา 
 ตองอาบัต
                          ภารัฏฐวิภาค 
      [๙๘] ท่ีช่ือวา ทรัพยท่ีตนนําไป ไดแกภาระบนศีรษะ ภาระท่ีคอ ภาระท่ีสะเอว ภาระ 
 ท่ีหิ้วไป 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระบนศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 ลดลงสูคอ
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระท่ีคอ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ลดลง



 สูสะเอว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระท่ีสะเอว ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 ถือไปดวยมือ ตองอาบัติปาราชิก 

 

สวน ไดแกสวนไมดอก สวนไมผล ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในสวน ไดแก 
น ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ต้ังอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ 

ัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

 มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย 

ัติปาราชิก 

 ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในวัด โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู 
อยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑ 

เคลือ่นจากฐาน 

ักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก 
ล 

รัณณชาติ เกิดในท่ีใด ท่ีนั้นช่ือวา นา ท่ีช่ือวา 
าเก็บไวในนา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ต้ังอยูบนพื้นดิน ๑ 

      ภิกษุมีไถยจิตวางภาระท่ีมือลงบนพื้น ตองอาบัติปาราชิก มีไถยจิตถือเอาจากพ้ืน ตอง
 อาบัติปาราชิก. 
                         อารามัฏฐวิภาค 
      [๙๙] ท่ีช่ือวา 
 ทรัพยท่ีเขาเก็บไวในสวน โดยฐา
 ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑ 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในสวน เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบ
 ปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองรากไม เปลือกไม ใบไม ดอกไม หรอื ผลไม ซึ่งเกิดในสวนน้ัน 
 ไดราคา ๕
 ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุตูเอาท่ีสวน ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบ
      ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล 
 แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                         วิหารรัฏฐวภิาค 
      [๑๐๐] ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในวัด
 ในดิน ๑ ต้ังอยูบนพื้นดิน ๑ ลอย
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีต้ังอยูในวดั เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ให
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุตูเอาท่ีวัด ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เจาของทอดธุระวาจ
      ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศา
 แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                          เขตตัฏฐวิภาค 
      [๑๐๑] บุพพัณณชาติ หรืออป
 ทรัพยอยูในนา ไดแกทรัพยท่ีเข
 ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑ 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในนา เท่ียวแสวงหาเพือ่นก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ 



 ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

วา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว  ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน 

ักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก 
ล 

ติถุลลัจจัย เมือ่ประโยคนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก. 

 ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ต้ังอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ 

บัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

ดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก 
 

ติถุลลัจจัย เมือ่ประโยคนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก. 

ยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑ 
ัติ 

ื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

ท่ีช่ือวา ปา ไดแกปาท่ีมนุษยหวงหาม ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในปา ไดแกทรัพย 
ยูในดิน ๑ ต้ังอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยู 

 ปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองบุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ ซึ่งเกิดในนาน้ันไดราคา ๕ มาสก 
 หรือเกินก
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุตูเอาท่ีนา ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เจาของทอดธุระวาจ
      ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศา
 แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมรั้ว หรอืถมคันนาใหรุกล้ํา ตองอาบัติทุกกฏ เมื่ออีก 
 ประโยคหน่ึงจะสําเร็จ ตองอาบั
                          วัตถุฏฐวิภาค 
      [๑๐๒] ท่ีช่ือวา พื้นท่ี ไดแกพื้นท่ีสวน พื้นท่ีวัด ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในพื้นท่ี ไดแก 
 ทรัพยท่ีต้ังอยูในพื้นท่ี โดยฐาน
 แขวนอยูในท่ีแจง ๑ 
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในพื้นท่ี เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอา
 ปาราชิก 
      ภิกษุตูเอาพื้นท่ี ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เจาของทอ
      ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล
 แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมรั้ว หรอืทํากําแพงใหรุกล้ํา ตองอาบัติทุกกฏ เมื่ออีก 
 ประโยคหน่ึงจะสําเร็จ ตองอาบั
                          คามัฏฐวิภาค 
      [๑๐๓] ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในบาน ไดแกทรัพยท่ีต้ังอยูในบาน โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู 
 ในดิน ๑ ต้ังอยูบนพื้นดิน ๑ ลอ
      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในบาน เท่ียวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบ
 ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล
 ปาราชิก. 
                          อรัญญัฏฐวิภาค 
      [๑๐๔] 
 ท่ีต้ังอยูในปา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอ
 ในท่ีแจง ๑ 



      ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในปา เท่ียวแสวงหาเพือ่นก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําไวไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ 

วา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน 

 ไดแกน้ําท่ีอยูในภาชนะ หรือน้ําท่ีขังอยูในสระโบกขรณี หรือ 

กฐาน 
ัติปาราชิก 

กฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหไหลเขาไปในภาชนะของตน 

 
า ๕ มาสก ตองอาบัติปาราชิก ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคาเกินกวา ๑ 

รือ 

ชําระฟนท่ีตัดแลว หรือท่ียังมิไดตัด 
น อันมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติ 

สอยได 
ุกกฏ ทุกๆ ครั้งท่ีฟน เมื่อการฟนอีกครั้งหนึง่จะสําเร็จ 

าบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน 

าวท่ี ๒ ไป ตองอาบัติปาราชิก 

ก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ 

 ปาราชิก 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมก็ดี เถาวัลยก็ดี หญาก็ดี ซึ่งเกิดในปาน้ัน ไดราคา ๕ มาสก 
 หรือเกินก
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                           อุทกวิภาค 
      [๑๐๕] ท่ีช่ือวา น้ํา
 ในบอ 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตอง ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจา
 ตองอาบ
      ภิกษุมีไถยจิตหยอนภาชนะของตนลงไปถูกตองนํ้า ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ 
 มาสก ตองอาบัติทุก
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุทําลายคันนา ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นทําลายคันนาแลวทํานํ้าใหไหลออกไป ไดราคา
 ๕ มาสก หรือเกินกว
 มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคา ๑ มาสก ห
 หยอนกวา ๑ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ทันตโปณวิภาค 
      [๑๐๖] ท่ีช่ือวา ไมชําระฟน ไดแกไม
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมชําระฟ
 ทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่นจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 
                          วนัปปติวิภาค 
      [๑๐๗] ท่ีช่ือวา ตนไมเจาปา ไดแกตนไมท่ีคนท้ังหลายหวงหาม เปนไมท่ีใช
      ภิกษุมีไถยจิตตัด ตองอาบัติท
 ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อการฟนนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก. 
                           หรณกวิภาค 
      [๑๐๘] ท่ีช่ือวา ทรัพยมีผูนาํไป ไดแกทรัพยท่ีผูอื่นนําไป 
      ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุคิดวา จักนําทรัพยพรอมกับคนผูนําทรัพยไป แลวใหยางเทากาวท่ี ๑ ไป ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย ใหยางเทาก
      ภิกษุคิดวา จักเก็บทรัพยท่ีตก แลวทําทรัพยนั้นใหตก ตองอาบัติทุกกฏ มีไถยจิตจับตอง 
 ทรัพยท่ีตก อันไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาส



 ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 
                           อุปนิธิวิภาค 
      [๑๐๙] ท่ีช่ือวา ทรัพยท่ีเขาฝากไว ไดแกทรัพยท่ีผูอื่นใหเก็บไว 

งกลาวขอคืนวา จงคืนทรัพยใหขาพเจา กลาวปฏิเสธวา ฉัน 
าบัติถุลลัจจัย เจาของ 

สถานท่ีซึ่งพระเจาแผนดินทรงต้ังไวท่ีภูเขาขาดบาง 
ยทรงกําหนดวา จงเก็บภาษีแกบุคคลผูผานเขาไปในสถานท่ีนั้น 

๕ 

ีชีวิต พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอามนุษยท่ียังมีลมหายใจ 
อาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน 

ตวไมมีเทา ไดแก งู ปลา 
ไมมีเทา ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติ 

จากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 

าบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน 

 ๔ เทา ไดแก ชาง มา อูฐ โค ลา ปศุสัตว 

      ภิกษุรับของฝาก เมื่อเจาขอ
 ไมไดรับไว ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอ
 ทอดธุระวาจะไมใหแกเรา ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูฟองรองยังโรงศาล 
 แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                          สุงกฆาตวิภาค 
      [๑๑๐] ท่ีช่ือวา ดานภาษี ไดแก
 ท่ีทานํ้าบาง ท่ีประตูบานบาง ดว
      ภิกษุผานเขาไปในดานภาษีนั้น แลวมีไถยจิตจับตองทรพัยท่ีควรเสียภาษี ซึ่งมีราคา 
 มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวท่ี ๑ 
 ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวท่ี ๒ ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุยืนอยูภายในดานภาษี โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี ตองอาบัติปาราชิก หลบเลี่ยง 
 ภาษี ตองอาบัติทุกกฏ 
                           ปาณวิภาค 
      [๑๑๑] ท่ีช่ือวา สัตวม
      ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตอง
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาท่ี ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๒ 
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                           อปทวิภาค 
      [๑๑๒] ท่ีช่ือวา สั
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตว
 ทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลือ่น
                           ทวิปทวิภาค 
      [๑๑๓] ท่ีช่ือวา สัตว ๒ เทา ไดแก คน นก 
      ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาท่ี ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๒ 
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                           จตุปทวิภาค 
      [๑๑๔] ท่ีช่ือวา สัตว



      ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน 

กาวเทาท่ี ๓ ตองอาบัติถุลลัจจยั ใหกาวเทาท่ี ๔ ตองอาบัติปาราชิก. 

ามากน้ัน ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตอง 
ชิก 

วา ภิกษุสั่งกําหนดทรัพยวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี ้
ั่งน้ัน ลักทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิก ท้ัง ๒ รูป. 

 มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ 

ว รูปหน่ึง 
ุกรูป. 

 ภกิษุทําการนัดหมายวา ทานจงลักทรัพยนั้น 
ือเย็น ในเวลากลางคืน หรือกลางวัน ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ 

นั้น 

นั้น ตามนิมิตนั้น ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก 
อนหรอื 

ูลักเขาใจทรัพย 
ติปาราชิกท้ัง ๒ รูป 

 ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาท่ี ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๒ 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ให
                           พหุปทวิภาค 
      [๑๑๕] ท่ีช่ือวา สัตวมีเทามาก ไดแกสัตวจําพวกแมลงปอง ตะขาบ บุงขน 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวมีเท
 อาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปารา
      ภิกษุคิดวา จักเดินนําไป แลวยางเทากาวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ กาว ยางเทา 
 กาวหลังท่ีสุด ตองอาบัติปาราชิก. 
                          โอจรกวิภาค 
      [๑๑๖] ท่ีช่ือวา ภิกษุผูสั่ง อธิบาย
 ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส
                          โอณิรักขวิภาค 
      [๑๑๗] ท่ีช่ือวา ภิกษุผูรับของฝาก ไดแกภกิษุผูรักษาทรัพยท่ีเขานํามาฝากไว 
      ภิกษุมีไถยจิตจับตองทรัพยนั้น
 ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก. 
                        สังวิธาวหารวภิาค 
      [๑๑๘] ท่ีช่ือวา การชักชวนกันไปลัก ไดแกภิกษุหลายรปูชักชวนกันแล
 ลักทรัพยมาได ตองอาบัติปาราชิกท
                         สังเกตกัมมวิภาค 
      [๑๑๙] ท่ีช่ือวา การนัดหมาย มีอธิบายวา
 ตามคํานัดหมายน้ัน ในเวลาเชาหร
 ผูลัก ลักทรัพยนั้นได ตามคํานัดหมายน้ัน ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ภิกษุผูลัก ลักทรัพย
 ไดกอนหรอืหลังคํานัดหมายน้ัน ภิกษุผูนัดหมายไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก. 
                         นิมิตตกัมมวิภาค 
      [๑๒๐] ท่ีช่ือวา การทํานิมิต มีอธิบายวา ภิกษุทํานิมิตวา เราจักขยิบตา จักยักค้ิว 
 หรือจักผงกศีรษะ ทานจงลักทรัพย
 ลักทรัพยนั้นได ตามนิมิตนั้น ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ภิกษุลักลักทรัพยนั้นไดก
 หลังนิมิตน้ัน ภิกษุผูทํานิมิตไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก. 
                         อาณัตติกประโยค 
      [๑๒๑] ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผ
 นั้นแน จึงลักทรัพยนั้นมา ตองอาบั
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยนั้นแน 



 แตลักทรัพยอยางอื่นมา ภิกษุผูสั่ง ไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก 
 

ุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก 
 

อกแกภิกษุ 
 

ช่ือสิ่งน้ีมา ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่ง ๆ ภิกษุอื่นตอง 

านสามารถเม่ือใด จงลักทรพัยนั้น 

 
ดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุผูลกันั้นตอบวา ทานส่ังผมแลว 

ีละ แลวงดเสีย 

 อยาง 
ิกษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง 

ความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรพัยมีคามากไดราคา 
ว 

๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกินกวา ๑ 
ว 

      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยอยางอื่น
 แตลักทรัพยนั้นมา ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยอยางอื่น 
 จึงลักทรัพยอยางอื่นมา ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษ
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุผูมีช่ืออยางนีว้า
 ภิกษุผูมีช่ืออยางน้ีจงไปลักทรพัยช่ือนี้มา ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่งบ
 นอกนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักรับคําภิกษุผูสั่งเดิม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผูลัก ลักทรัพย
 มาได ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุผูมีช่ืออยางนีว้า 
 ภิกษุผูมีช่ืออยางน้ีจงไปลักทรพัย
 อาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก รับคํา ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได ภิกษุผูสั่งเดิม 
 ไมตองอาบัติ ภิกษุผูสั่งตอและภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่งน้ันไปแลวกลับมา 
 บอกอีกวา ผมไมอาจลักทรัพยนั้นได ภิกษุผูสั่งน้ันสั่งใหมวาท
 เมื่อนั้น ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งน้ัน ครั้นสั่งภิกษุนั้น 
 แลว เกิดความรอนใจ แตไมพูดใหไดยินดีวา อยาลักเลย ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได 
 ตองอาบัติปาราชิก ๒ รูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งน้ัน ครั้นสั่งภิกษุนั้น
 แลว เกิดความรอนใจ จึงพู
 ผมลักทรัพยนั้นมาได ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งน้ัน ครั้นสั่งภิกษุนั้น 
 แลว เกิดความรอนใจ จึงพูดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุผูรบัสั่งน้ัน รับคําวาด
 ไมตองอาบัติท้ัง ๒ รูป. 
                        อาการแหงอวหาร 
                         อาการ ๕
      [๑๒๒] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภ
 คือ ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ มี
 ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไห
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑ 
      ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือทรัพย 
 อันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน 
 มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไห



 ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
      ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอืเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย 
 อันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอย ไดราคา ๑ มาสก 

 

ท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง 
งตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคามากได 

 ทรัพยมีคานอยไดราคา 
ัติทุกกฏ 

ัพยมีคานอยไดราคา ๑ 
ไหว 

งไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง 
หน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามาก 

กฏ 

น ๑ ทรพัยมีคานอยไดราคาเกิน 
 

ื่นหวงแหน ๑ ทรพัยมีคานอยไดราคา ๑ 
หว 

วสิาสะ ๑ ขอยืม ๑ ทรัพยอัน 
วดิรัจฉานหวงแหน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ๑ ภิกษุ 

 หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
 อาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
                         อาการ ๖ อยาง 
      [๑๒๓] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพย
 คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนขอ
 ราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑ 
      ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง คือ 
 มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑
 เกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบ
 ทําใหไหว ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
      ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอืเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง คือ มิใช 
 มีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทร
 มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําให
 ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
                         อาการ ๕ อยาง 
      [๑๒๔] ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรพัยท่ีเจาขอ
 คือ ทรัพยมิใชของอันผูอื่นหวงแ
 ไดราคา ๕ มาสกหรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุก
 ทําใหไหว ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
      ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอืเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย- 
 *มิใชของอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวงแห
 ๑ มาสก หรือหยอน ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
 ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
      ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถอืเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย 
 มิใชของอันผูอืน่หวงแหน ๑ มคีวามสําคัญวาทรัพยอันผูอ
 มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไ
 ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๒๕] ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ ถือเอาดวย
 เปรตหวงแหน ๑ ทรัพยอันสัต



 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตองอาบัติ. 
                ปฐมภาณวาร ในอทินนาทานสิกขาบท จบ. 
                            วินีตวัตถุ 
                           อุทานคาถา 
      [๑๒๖] พระอุบาลีเถระช้ีแจง             เรื่องชางยอม ๕ เรื่อง 

            เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง 
๕ เรื่อง 

 เรื่อง 
ขาวแพง ๑ เรื่อง 

ื่อง 

 
ําคัญวาของตน ๒ เรื่อง 

วงดานภาษี ๓ เรื่อง 

 ๒ เรื่อง 
เรือ่ง 

 
 
 
 ๗ เรือ่ง 

ื่อง 

 เรื่องผาหมท่ีตาก ๔ เรื่อง        
 เรื่องทรัพยท่ีภกิษุนําไปเอง ๕ เรื่อง             เรื่องตอบคําถามนํา 
 เรื่องลม ๒ เรือ่ง                          เรื่องศพท่ียังสด ๑ เรื่อง 
 เรื่องสับเปลี่ยนสลาก ๑ เรื่อง                 เรื่องไฟฟา ๑ เรื่อง 
 เรื่องเนือ้เดนสตัว ๕ เรื่อง                   เรื่องสวนไมมีมูล ๕
 เรื่องขาวสุกในสมัยขาวแพง ๑ เรื่อง            เรื่องเนื้อในสมัย
 เรื่องขนมในสมัยขาวแพง ๑ เรื่อง              เรื่องนํ้าตาลกรวด ๑ เร
 เรื่องขนมตม ๑ เรื่อง                       เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง 
 เรื่องถงุ ๑ เรื่อง                          เรื่องฟูก ๑ เรื่อง 
 เรื่องราวจวีร ๑ เรื่อง                      เรื่องไมออกไป ๑ เรื่อง
 เรื่องถอืวิสาสะฉันของเค้ียว ๑ เรื่อง            เรื่องส
 เรื่องไมลัก ๗ เรื่อง                        เรื่องลัก ๗ เรื่อง 
 เรื่องลักของสงฆ ๗ เรื่อง                    เรื่องลักดอกไม ๒ เรื่อง 
 เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง                  เรื่องนํามณีล
 เรื่องปลอยหมู ๒ เรื่อง                      เรื่องปลอยเนื้อ ๒ เรือ่ง 
 เรื่องปลอยปลา ๒ เรื่อง                     เรื่องกลิง้ทรัพยในยาน ๑ เรื่อง 
 เรื่องช้ินเนื้อ ๒ เรื่อง                       เรื่องไม ๒ เรื่อง 
 เรื่องผาบังสุกุล ๑ เรื่อง                     เรื่องขามนํ้า ๒ เรื่อง 
 เรื่องฉันทีละนอย ๑ เรื่อง                    เรื่องชวนกันลัก
 เรื่องกํามือท่ีเมอืงสาวัตถี ๔ เรือ่ง              เรื่องเนื้อเดน ๒ 
 เรื่องหญา ๒ เรื่อง                         เรื่องใหแบงของสงฆ ๗ เรือ่ง
 เรื่องไมใชเจาของ ๗ เรื่อง                  เรื่องยืมไมของสงฆ ๑ เรื่อง
 เรื่องลักน้ําของสงฆ ๑ เรื่อง                  เรื่องลักดินของสงฆ ๑ เรื่อง
 เรื่องลักหญาของสงฆ ๒ เรือ่ง                 เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ
      เรื่องของมีเจาของไมควรนําไปใช ๑ เรื่อง 
      เรื่องของมีเจาของควรขอยืม ๑ เรื่อง 
      เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองจัมปา ๑ เรื่อง 
      เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห ๑ เร
      เรื่องพระอชัชุกะเมืองเวสาลี ๑ เรื่อง 



      เรื่องทารกชาวเมืองพาราณสี ๑ เรื่อง 
      เรื่องเมืองโกสัมพี ๑ เรื่อง 
      เรื่องสัทธิวหิาริกพระทัฬหกิะเมืองสาคละ ๑ เรื่อง. 

แล พระฉัพพัคคีย ไปสูลานตากผาของชางยอมผา ลักหอผา 
า พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเรา 

าค ตรัสวา 

ติัปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง- 
ิ เพราะ 

าน้ันแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
แตตอง 

ไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
อง 

ใหเคลื่อนจากฐานแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
ิปาราชิก 

๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึงพบผาหมท่ีเขา 
ว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 

อไมตอง 

แลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
ิปาราชิก 

                            วินีตวัตถุ 
                      เรื่องชางยอม ๕ เรื่อง 
      [๑๒๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้น
 ของชางยอมไปแลว ไดมีความรังเกียจว
 ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      [๑๒๘] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ไปสูลานตากผาของชางยอมเห็นผามีราคา 
 มาก ยังไถยจิตใหเกิดแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 *กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัต
 เพียงแตคิด 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ไปสูลานตากผาของชางยอม เห็นผามีราคามาก มี 
 ไถยจิตจับตองผ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุเธอไมตองอาบัติปาราชิก 
 อาบัติทุกกฏ 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปสูลานตากผาของชางยอม เห็นผามีราคามาก มีไถย 
 จิตทําผาน้ันให
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคตรัสวา พระผูมีพระภาค ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตต
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ไปสูลานตากผาของชางยอม เห็นผามีราคามาก มี 
 ไถยจิตทําผาน้ัน
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัต
 แลว. 
                    ๔. เรื่องผาหมท่ีตาก ๔ เรื่อง 
      [๑๒
 ตากไว มีราคามาก ยังไถยจิตใหเกิดข้ึนแล
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธ
 อาบัติ เพราะเพียงแตคิด 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง พบผาหมท่ีเขาตากไวมี 
 ราคามาก มีไถยจิตจับตอง
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัต
 แตตองอาบัติทุกกฏ 



      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง พบผาท่ีเขาตากไว มี 
 ราคามาก มีไถยจิตยังผาน้ันใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง 

อง 

ากฐานแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก 
 ุ

ล ภิกษุรูปหน่ึงเหน็ทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวย 
ัพยนั้นแน จึงลักทรัพยนั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจ 

 

 แตลักทรัพยอื่นมาแลว ไดมคีวามรังเกียจวา 
ะภาค 

ลักทรัพยนั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง 
รัสวา 

อื่น จึงลักทรัพยอื่นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง 
ัสวา 

นั้นแน แตลักทรัพยของตนมาแลว ไดมีความรังเกียจ 
ี- 

ับตองภาระ 
ิปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 

บัติทุกกฏ 

 หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมต
 อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง พบผาหมท่ีเขาตากไวมี 
 ราคามาก มีไถยจิตทําผาน้ันใหเคลื่อนจ
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษ
 เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                      เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง 
      [๑๓๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแ
 หมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทร
 วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นทรพัยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย 
 ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพร
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นทรพัยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย 
 ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอื่น แต
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคต
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นทรพัยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย 
 ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพย
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตร
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นทรพัยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย 
 ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพย
 วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูม
 *พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                  เรื่องทรัพยท่ีภิกษุนําไปเอง ๕ เรื่อง 
      [๑๓๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง นําทรัพยของผูอืน่ไป มีไถยจิตจ
 บนศีรษะแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัต
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอา
      ... มีไถลจิตยังภาระบนศีรษะใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุเธอไมตองอาบัติ 



 ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
มีไถยจิตลดภาระบนศีรษะลงสูคอ ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ       ... 

 ปาราชิกแลว 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงนําทรัพยของผูอื่นไป มไีถยจิตจับตองภาระท่ีคอแลว 
 ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ- 

รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผู 
 

งเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด 

ัง

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงผึ่งจีวร 
ึง่ไดเก็บ

า 

ภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ  *
มีไถยจิตยังภาระท่ีคอใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ       ... 

 ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
มีไถยจิตลดภาระท่ีคอลงสูสะเอว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ       ... 

 ปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิตจับตองภาระท่ีสะเอว 
 แลว ไดมีความ
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ

มีไถยจิตยังภาระท่ีสะเอวใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ       ... 
 ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 

มีไถยจิตลดภาระท่ีสะเอวลงถือดวยมือ ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตอง       ... 
 อาบัติปาราชิกแลว 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิตวางภาระในมือลงบน 
 พื้นแลว ไดมีความรั
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง นําทรัพยของ
ผูอื่นไป มีไถยจติหยิบทรัพยนั้นข้ึนจาก พื้นดินแลว  
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระม
หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน แดพระผูมีพระภาค  
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว. 
                   เรื่องตอบตามคําถามนํา ๕ เรื่อง 
      [๑๓๒] ๑. 
ไวกลางแจงแลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุอีก รูปหน
ไวดวยคิดวา จวีรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกม
ถามภิกษุนั้นวา อาวุโส จวีรของผม ใครลักไป ภิกษุนั้น
ตอบอยางนี้วาผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวา
ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด 



พระผูมี พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพาดจีวรไวบนต่ัง แลวเขาไปสูวิหารภิกษุอีกรูปหน่ึง 

ผม 

นต่ัง แลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุ 
ั้นวา 

 

ลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุอีกรูปหน่ึง 

ณะ 

าไปสูวิหาร ภิกษุณีอีกรูปหน่ึง 

ีนั้นวา 

ื่อง 
ิกษุรูปหน่ึงเห็นผาสาฎกถูกลมบาหมูพัดหอบไป จึงเก็บ 

วา เรา 

 เก็บไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมาถามภิกษุนั้นวา อาวุโส จีวรของ
 ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอได 
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ- 
 *ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพาดผานิสีทนะไวบ
 อีกรูปหน่ึงเก็บไวดวยคิดวา ผานิสีทนะนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมา ถามภิกษุน
 อาวุโส ผานิสทีนะของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุ 
 นั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงวางบาตรไวใตต่ัง แ
 เก็บไวดวยคิดวา บาตรน้ี อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของออกมาถามภิกษุนั้นวา อาวุโส บาตร 
 ของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสม
 เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหน่ึงผึ่งจีวรไวท่ีรัว้แลวเข
 เก็บไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุณีผูเจาของออกมา ถามภิกษุณีนั้นวา แมเจา 
 จีวรของดิฉัน ใครลักไป ภิกษุณีนั้นตอบอยางนี้วา ดิฉันลักไป ภิกษุณีเจาของ ยึดถือภิกษุณ
 ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจ จึงแจงเรื่องน้ันแกภิกษุณีท้ังหลายๆ แจงแกภิกษุท้ังหลายๆ 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ 
 เพราะตอบตามคําถามนํา. 
                        เรื่องลม ๒ เร
      [๑๓๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภ
 ไว ดวยต้ังใจวาจักใหแกเจาของ เจาของโจทภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจ
 ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 



 ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีไถยจิต พระพุทธเจาขา 

อาผาโพกซ่ึงถูกลมบาหมูพัดหอบไป 
ยีจวา 

าขา 

ุรูปหน่ึงไปปาชาแลว ถือเอาผาบังสุกุลท่ีศพสด และ 
อาผา 

าค 

ของสงฆ อันภิกษุจีวรภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหน่ึงม ี
กระมัง- 

ื่องเรอืนไฟ 
สําคัญผาอันตรวาสกของภิกษุรูปหน่ึงในเรือน 

 

า อาวุโส ผมเขาใจวาของผม 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ 

ายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเน้ือเดนราชสีห 
ภาค 

ึงใช 

      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีไถยจิต ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจติถือเ
 ดวยเกรงวาเจาของจะเห็นเสียกอน เจาของโจทภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเก
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาคิดลัก พระพุทธเจ
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                          เรื่องศพท่ียังสด 
      [๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 ในรางศพน้ันมีเปรตสิงอยู จึงเปรตน้ัน ไดกลาวกะภิกษุนั้นวาทานผูเจริญ ทานอยาไดถือเ
 สากฎของขาพเจาไป ภิกษุนั้นไมเอื้อเฟอ จึงไดถือเอาไป ทันใดศพน้ันลุกข้ึนเดินตามหลังภิกษุ 
 นั้นไป ภิกษุนั้นเขาไปสูวิหารปดประตู รางศพน้ันไดลมลง ณ ท่ีนั้นทันที เธอไดมีความรังเกียจ 
 วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันผาบังสุกุลท่ีศพสด ภิกษุ 
 ท้ังหลายไมพึงถือเอา ภิกษุใดถือเอา ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       เรื่องสับเปลี่ยนสลาก 
      [๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อจีวร
 ไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก แลวรบัจีวรไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
 *หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ- 
 *ปาราชิกแลว. 
                          เร
      [๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอานนท
 ไฟวาของตน จึงนุงแลว ภิกษุนั้นไดถามทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท ไฉนทานจึงนุงผา
 อันตรวาสกของผมเลา? 
      ทานพระอานนทตอบว
      ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 ท้ังหลาย ภิกษุผูมีความเขาใจวาของตน ไมตองอาบัติ. 
                     เรื่องเนื้อเดนสัตว ๕ เรื่อง 
      [๑๓๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหล
 จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรงัเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนราชสีห 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือโครงจ



 อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี- 

ือง จงึใช 
ระผูมี- 

 จึงใชอนุ- 
ูมีพระภาค 

อเดนสุนัขปา จึงใช 
 พระผูมี- 

ุกของสงฆอันภิกษุภัตตุทเทสกแจกอยู ภิกษุ 
มรังเกียจวา 

า เรา 
ัสวา 

วา 
อง 

า 

ดวา 
งอาบัติ 

 

ภิกษุรูปหน่ึง 
า เรา 

ัสวา 

าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขาวสุก มีไถยจิตลักขาว 

 *พระภาค ตรัสวา ดูกร ภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือโครง 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือเหล
 อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พ
 *พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเน้ือเดนเสือเหลือง 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือดาว
 *ปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผ
 ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือดาว 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้
 อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค
 *พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเน้ืออันสัตวดริัจฉานหวงแหน. 
                     เรื่องสวนไมมีมลู ๕ เรื่อง 
      [๑๓๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขาวส
 รูปหน่ึงพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีควา
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อของเค้ียวของสงฆอันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหน่ึง 
 พูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนท่ีไมมมีูลไป เธอไดมีความรังเกียจว
 ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตร
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขนมของสงฆอันภิกษุปูวภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งพูด
 ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราต
 อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสว
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อออยของสงฆ อนัภิกษุอุจฉภุาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหน่ึงพู
 ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวาดูกรภิกษุ
 เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อผลมะพลับของสงฆอันภิกษุผลภาชกะแจกอยู 
 พูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนท่ีไมมมีูลไป เธอไดมีความรังเกียจว
 ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตร
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท. 
                          เรื่องขาวสุก 
      [๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ข



 สุกไปเต็มบาตร แลวมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ัน 

ง ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปสูรานขายแกงเนื้อ มีไถยจติลักเนื้อไป 
ั้นแด 

ง ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปสูรานขายขนม มีไถยจิตลักขนมไปเต็ม 
พระผูมี- 

ุรูปหน่ึงเขาไปสูรานขายนํ้าตาลกรวด มีไถยจิตลักน้ําตาล 

ิกษุรูปหน่ึงเขาไปสูรานขายขนมตม มีไถยจิตลักขนมตม 
งน้ัน 

ุรูปหน่ึงเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา 
อง 

 

็นบรขิารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก 
าบัติ 

ิกษุ 

ุรูปหน่ึงเห็นบรขิารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลักใน 
ัติ 

ิกษุ 

ุรูปหน่ึงเห็นบรขิารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก 
บัติ 

ิกษุ 

 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                           เรื่องเนื้อ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพ
 เต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                           เรื่องขนม 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพ
 บาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 *พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                        เรื่องนํ้าตาลกรวด 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษ
 กรวดไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                          เรื่องขนมตม 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภ
 ไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่อ
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง 
        [๑๔๐] ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารน้ันแน จึงลักบริขารน้ัน แลวมีความรังเกียจวา เราต
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห
 ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารน้ันแน แตลักบริขารอื่น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภ
 เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญวาบริขารอื่น แตลักบริขารน้ัน แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภ
 เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญวาบริขารอื่น จึงลกับริขารอื่น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอา
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภ



 เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเห็นบรขิารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก 

อง 
า 

 ภกิษุรูปหน่ึงเห็นถุงวางอยูบนต่ังแลวคิดวาเราถอืไปจากต่ังนี้ 
วกระมัง 

 เรื่องฟูก 
ล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจิตลักฟูกของสงฆ แลวมีความรังเกียจวา 

ะภาค 

กษุรูปหน่ึงมีไถยจิตลักจวีรท่ีราวจวีรไป แลวมีความรังเกียจ 
ะภาค 

ุรูปหน่ึง ลกัจีวรในวหิารแลวคิดวาเราออกจากวิหารน้ีไป 
ผูมี- 

ติ 

อืวิสสาสะฉันของเค้ียว 
นเพื่อนกัน รูปหน่ึงเขาไปบิณฑบาตในบาน 

 
มเปน 

ื่อง 
กันอยู เมื่อของเค้ียวของสงฆ 

สวนของ 

 ในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารน้ันแน แตลักบริขารของตน แลวมีความรังเกียจวา เราต
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสว
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                            เรื่องถุง 
      [๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล
 จักเปนปาราชิก จึงไดยกถือเอาพรอมท้ังต่ัง แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก แล
 หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ- 
 *ปาราชิกแลว. 
                           
      [๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแ
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพร
 ตรัสวา ดูกรภกิษุเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                          เรื่องราวจีวร 
      [๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิ
 วาเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพร
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องไมออกไป 
      [๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 จักเปนปาราชิก จึงไมออกจากวิหาร ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
 *พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมฆบุรษุน้ันจะพึงออกไปก็ตาม ไมออกไปก็ตาม ก็ตองอาบั
 ปาราชิกแลว. 
                    เรื่องถ
      [๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปเป
 รูปท่ีสอง เมื่อของเค้ียวของสงฆ อันภิกษุภัตตุทเทสกแจกอยูไดรับเอาสวนของเพ่ือน แลว
 ถือวิสสาสะฉันสวนของเพื่อนนั้น ภิกษุรูปท่ีหนึ่งน้ันทราบแลว โจทภิกษุรปูท่ีสองวาทานไ
 สมณะภิกษุรูปท่ีสองมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ัน 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาถือวิสสาสะ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะถือวิสสาสะ. 
              เรื่องฉันของเค้ียวดวยสําคัญวาของตน ๒ เร
      [๑๔๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกาํลังทําจีวร
 อันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุทุกรูปตางนําสวนของตนไปเก็บไว ภิกษุรูปหน่ึงสําคัญ



 ภิกษุอีกรูปหน่ึงวาของตน จึงฉัน ภิกษุผูเจาของทราบแลว โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ 
 ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ไว ภิกษุ 

ัก ๗ เรื่อง 
 พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงใหหลนแลวหอถือไป 

งหนีไป 
 

งบังสุกุล 
องติด 

ีความ 

พุทธเจาขา 
กุล 

อถือไป 
น ี

 

กุล 
 
ายมีความ 

 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาของตน 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เมื่อของเค้ียวของสงฆ อันภิกษุ 
 ขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งไดเอาบาตรของภิกษุอีกรูปหน่ึงไปนําสวนของตนมาเก็บ
 เจาของบาตรสําคัญวาของตน จึงฉัน ภิกษุนั้นทราบแลว โจทภิกษุเจาของบาตรวา ทานไมเปน 
 สมณะ ภิกษุเจาของบาตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความ 
 สําคัญวาของตน. 
                         ไมล
      [๑๔๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล
 พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลาน้ันไป พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอมะมว
 ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะมวงหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจท
 ภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผู 
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา สําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนขอ
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมภู ทําชมภูใหหลนแลวหอถือไปพวกเจาข
 ตามพวกขโมยเหลาน้ัน พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอชมพูหนีไป ภิกษุท้ังหลายม
 สําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บชมพูหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภกิษุเหลานั้นวา พวก 
 ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี- 
 *พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระ
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุ
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอใหหลนแลวห
 พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลาน้ัน พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอขนุนสํามะลอห
 ไป ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนสํามะลอหอนัน้ไปฉัน พวก 
 เจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลาน้ันมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่อง
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุ
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ
 ติดตามพวกขโมยเหลาน้ัน พวกขโมยเห็นพวกเจาของแลวท้ิงหอขนุนหนีไป ภิกษุท้ังหล
 สําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภกิษุเหลานั้นวา พวก 



 ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี- 
 *พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา 
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ั้นแล พวกขโมยลักชมพู ทําชมพูใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ 
องจะ 

      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุ
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลนแลวหอถือ
 พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลาน้ัน พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอผลตาลส
 ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บผลตาลสุกหอนั้นไปฉัน พวกเจาของ
 โจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแด 
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุ
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวกเจาของติดต
 พวกขโมยเหลาน้ัน พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอออยหนีไป ภิกษุท้ังหลายมีความส
 วาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บออยหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลาน้ันวา พวกทาน 
 ไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมคีวามรังเกียจ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระ
 ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบั
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุ
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับแลวหอถอืไป พว
 เจาของติดตามพวกขโมยเหลาน้ัน พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอมะพลับหนี
 ท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะพลับหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภ
 เหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผู 
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุ
                        เรื่องลัก ๗ เรื่อง 
      [๑๔๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยล
 พวกเจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอมะมวงหนีไป ภิกษุท้ังหลาย
 พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปน
 สมณะ ภิกษุเหลาน้ันมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติ- 
 *ปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยน
 ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอชมพูหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเจาข



 เห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุ 
 เหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด 
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอใหหลนแลวหอ 
 ถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอขนุนสํามะลอหนีไป ภิกษุ 
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น่ึง มีไถยจิตลักมะมวงของสงฆ แลวไดมีความ 
 พระผู- 

สงฆ แลวไดมีความรังเกียจวา 

 ท้ังหลายคิดวาพวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจติฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา 
 พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลาน้ันมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง-
 *หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเ
 ตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พ
 ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอขนุนหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเจาข
 แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลาน้ัน 
 มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลนแลวหอถ
 เจาของติดตามพวกขโมยๆ เหน็พวกเจาของ ไดท้ิงหอผลตาลสุกหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา 
 เจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ 
 ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวกเจาของติดตาม 
 พวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอออยหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเจาของจะ
 มีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลาน้ันวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมี 
 ความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ-
 *ภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับ แลวหอถอืไป พวก
 เจาของติดตามพวกขโมยๆ เหน็พวกเจาของ ไดท้ิงหอมะพลับหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดว
 เจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณ
 ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ัน 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                     เรื่องลักของสงฆ ๗ เรื่อง 
      [๑๔๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปห
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค
 *มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติลักชมพูของ



 เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 

ักขนุนสํามะลอของสงฆ แลวไดมีความ 
 พระผู- 

สงฆ แลวไดมีความรังเกียจ 
ูมีพระภาค 

ักผลตาลสุกของสงฆ แลวไดมีความ 
าค พระผู- 

งฆ แลวไดมีความรังเกียจวา 
ระภาค 

ักมะพลับของสงฆ แลวไดมคีวามรังเกียจ 
ภาค 

หน่ึง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลักดอกไมท่ีเขา 
 จึง 

ลว. 

น้ันแด 

ึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบานไดกลาวกะภิกษุอีกรูป 
าสาฎกมา 

ะผู- 

สูหมูบาน ภิกษุอีกรูปหน่ึง ไดกลาวกะ 
นําผาสาฎก 

 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติล
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค
 *มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติลักขนุนของ
 วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติล
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
 *มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึง มีไถยจติลักออยของส
 เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติล
 วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                      เรื่องลักดอกไม ๒ เรื่อง 
      [๑๕๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป
 เก็บไว ไดราคา ๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแ
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลักเก็บดอกไม ไดราคา 
 ๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่อง
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                    เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง 
      [๑๕๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน
 หนึ่งวา ทาน ผมจะบอกสกุลอปุฏฐากของทานตามท่ีทานบอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําผ
 ผืนหนึ่ง แลวใชเสียเอง ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ 
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พร
 *มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุท้ังหลายไมพึงกลาววา ผมบอก 
 ตามท่ีทานบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง เมื่อจะไป
 ภิกษุนั้นวา ทาน ทานจงบอกสกุลอุปฏฐากของผมตามท่ีผมบอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขา
 มาคูหนึ่ง แลวใชเสียเอง ๑ ผืน ใหภิกษุผูบอก ๑ ผืน ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทาน 



 ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
 

ะภิกษุอีกรูปหน่ึงวา 
งบอก 

ก 

านภาษี ๓ เรื่อง 
วมณีซึ่งมีราคามากเดินทางไกลไปกับภิกษุ 

าน 

ีซึ่งมีราคามาก เดินทางไกลไปกับภิกษุรูป 
ครั้น 

 

ไกลไปกับพวกเกวียน บุรุษคนหน่ึงเกลี้ยกลอม 
 
าษี 

ูปหน่ึงมีความสงสาร ไดปลอยหมูท่ีติดบวงไปแลว 
ะภาค 

 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไมพึง
 กลาววา ทานจงบอกตามท่ีผมบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง เมื่อจะไปสูหมูบาน ไดกลาวก
 ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามท่ีทานบอก แมภิกษุนั้นก็กลาวอยางนี้วา ทานจ
 ตามท่ีผมบอกเถิด ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําเนยใส ๑ อาฬหก ๑- น้ําออยงบ ๑ ดุล ๒- ขาวสาร ๑ 
 โทณะ ๓- มาแลวฉันเสียเอง ภกิษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ 
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผู- 
 *มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไมพึงกลาววา ผมบอกตามท่ีทานบอ
 รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 เรื่องนําแกวมณีลวงด
      [๑๕๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแก
 รูปหน่ึง ครั้นบุรุษน้ันเห็นดานภาษี จึงหยอนแกวมณีลงในถุงยามของภิกษุนัน้ผูไมรูตัว เดินพนด
 ภาษีไปแลว จึงถือนําไปเอง ภกิษุนั้นไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูตัว พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมรูตัว ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณ
 หนึ่ง ครั้นภิกษุนั้นเห็นดานภาษี จึงทําลวงวาเปนไข แลวไดใหหอของของตนแกภิกษุนั้น 
 เดินทางพนดานภาษีไปแลว บุรุษน้ันจึงไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ทานผูเจริญ ขอทานจงนําหอของ 
 ของผมมา ผมหาไดเปนไขไม ภิกษุนั้นถามวา ทาน ทานไดทําทีทาเชนนั้นเพื่อประสงคอะไร บุรุษ
 นั้นไดแจงความแกภิกษุนั้นแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 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 ภิกษุรูปหน่ึงเดินทาง
 ภิกษุนั้นดวยอามิสแลว เห็นดานภาษี จึงสงแกวมณีซึ่งมีราคามากใหแกภิกษุนั้น ดวยขอรองวา
 ทานผูเจริญ ขอทานจงชวยนาํแกวมณีนี้ผานดานภาษีดวย จงึภิกษุนั้นนําแกวมณีนั้นใหผานดานภ
 ไปแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผู 
 มีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                      เรื่องปลอยหมู ๒ เรื่อง 
      [๑๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุร
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพร



 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา 

งไปเสียกอนดวยคิดวา 
ูล 

ความสงสาร ไดปลอยเนื้อท่ีติดบวงไปแลว มีความ 
ู- 

ุทธเจาขา 

ียกอนดวยคิดวา 
ูลเรื่อง 

 ไดปลอยปลาท่ีติดลอบไป แลวมีความ 

ุทธเจาขา 

บไปเสียกอน ดวย 
จึงกราบ 

ึ่งเห็นทรัพยในยานแลวคิดวา เราถือเอาไปจาก 
ลว 

      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลอื ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจติ ไดปลอยหมูท่ีติดบว
 พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบท
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                      เรื่องปลอยเนื้อ ๒ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงมี
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผ
 *มีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพ
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลอื ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจติ ไดปลอยเนื้อท่ีติดบวงไปเส
 พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบท
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                      เรื่องปลอยปลา ๒ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงมีความสงสาร
 รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพ
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลอื ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจติ ไดปลอยปลาท่ีติดลอ
 คิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เรื่องกลิ้งทรัพยในยาน 
      [๑๕๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน
 ยานนี้จักเปนปาราชิก จึงเข่ียใหกลิ้งถอืเอาไป แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ 



 เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เรื่องช้ินเนือ้ ๒ เรื่อง 

ุรูปหน่ึงไดถือเอาช้ินเนือ้ท่ีเหยี่ยวเฉีย่วไป ดวยต้ังใจ 
อาบัติ 

ือเอาช้ินเนื้อท่ีเหยี่ยวเฉี่ยวไปเสียกอน 
ามรังเกียจวา 

ั้งหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแสในแมน้ํา 
ุกุล 

 

คิดวา 

ีพระภาค 

เลี้ยงโคคนหน่ึงพาดผาสาฎก ไวท่ีตนไมแลวไปถาย- 
ิกษุนัน้วา 

้ํา ๒ เรื่อง 
ุรูปหน่ึงกําลังขามนํ้า ผาสาฎกท่ีหลุดจากมือของพวก 

นวา 

 

      [๑๕๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 วาจักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจวา เราตอง
 ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ ภิกษุผูหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจติถ
 ดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีคว
 เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                        เรื่องไม ๒ เรือ่ง 
      [๑๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล คนท
 อจิรวดี เมื่อเครือ่งผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังส
 จึงชวยกันขนข้ึน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความ
 รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล คนท้ังหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแสในแมน้ําอจิรวด ี
 เมื่อเครื่องผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภิกษุท้ังหลายมีไถยจิต ชวยกันขนข้ึนเสียกอนดวย
 พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้น 
 มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูม
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องผาบังสุกุล 
      [๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล คน
 *อุจจาระ ภิกษุรูปหน่ึงมีความสําคัญวาเปนผาบังสุกุลจึงถือเอาไป คนเลี้ยงโคน้ันโจทภ
 ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของ 
 บังสุกุล ไมตองอาบัติ. 
                       เรื่องขามน
      [๑๕๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 ชางยอม ไปคลองอยูท่ีเทาภิกษุๆ นั้นเก็บไว ดวยต้ังใจวาจักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษุนั้
 ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุผูหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังขามนํ้า ผาสาฎกท่ีหลุดจากมือของพวกชางยอม 
 ไดไปคลองอยูท่ีเทาภิกษุๆ นั้นมีไถยจิตยึดเอาไวเสียกอน ดวยคิดวา พวกเจาของจักเห็น 



 พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก แลวกระมังหนอ จึงกราบทูล

กิษุรูปหน่ึงเห็นหมอเนยใสแลว
งเกียจวา เราตองอาบัติ

ิก  

      [๑๖๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหล ั้งใจวาจักลักทรัพย 
าวอยางนีว้า พวกเราไมเปนปาราชิก รูปใดลัก รูปนั้น 

ิกษุท้ังหลาย 

 ๕ มาสก จึงกลาวกันข้ึนอยางนี้วา พวกเราไมเปนปาราชิก 

ั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจิตลักขาว 
ามรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ 

แลว. 

งน้ัน 

นอ จงึกราบ 
าชิกแลว. 

 
. 

ว 

เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 เธอตองอาบัติ ปาราชิกแลว. 
                         เรื่องฉันทีละนอย 
      [๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภ
ฉันเขาไปทีละนอยๆ แลว มีความรั
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราช
แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                    เรื่องชวนกันลักทรัพย ๒ เรื่อง 
ายรูปชักชวนกันไป ดวยต

 ภิกษุรูปหน่ึงลกัทรัพยมาได ภิกษุเหลานั้นกล
 เปนปาราชิก แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภ
 พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชวนกันลักทรัพยมาไดแลวแบงกัน เมื่อแบงทรัพยกัน 
 ภิกษุรูปหน่ึงๆ ไดสวนแบงไมครบ
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ 
 ตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เรื่องกํามือ ๔ เรือ่ง 
      [๑๖๑] ๑. ก็โดยสมัยน
 สารของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีคว
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลกัถั่วเขียว- 
 *ชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อ
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลกัถั่วฝก- 
 *ยาวของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังห
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาร
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลกังาของ 
 ชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
                      เรื่องเนือ้เดน ๒ เรื่อง 
      [๑๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถีฆาโคกินเนื้อแล



 ซอนสวนท่ีเหลือไวแลวพากนัไป ภกิษุท้ังหลายสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉนั 
า 
า 

จึงใหถือเอาไปฉนั พวก- 
เราตอง- 

หญาท่ีเขาเก่ียวไว 
ียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 

ทูล 
ลว. 

ระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ 
วา 

ัน ไมตองอาบัติ 
แจกชมพูของสงฆ- 

วกทานไมเปนสมณะ พวกพระอา- 
ามวา 

ัน ไมตองอาบัติ 
แจกขนุนสํามะลอ 

า พวกทานไมเปนสมณะ พวก 
 ตรัสถามวา 

 พวกโจรโจทภกิษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลาน้ันมีความรังเกียจวา พวกเร
 ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสว
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถี ฆาหมูกินเนื้อแลว 
 ซอนสวนท่ีเหลือไวแลวพากนัไป ภิกษุท้ังหลายสําคัญวาเปนของบังสุกุล 
 *โจรโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวก
 *อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องหญา ๒ เรื่อง 
      [๑๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลัก
 ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเก
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      [๑๖๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักเกี่ยวหญา 
 ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแ
                    เรื่องใหแบงของสงฆ ๗ เรื่อง 
      [๑๖๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลายยังกันและกัน ใหแจกมะมวงของ 
 สงฆแลวฉัน ภกิษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพ
 อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถาม
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คิดเพ่ือตองการฉ
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกันและกัน ให
 *แลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พ
 *คันตุกะมีความรังเกียจ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถ
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คิดเพ่ือตองการฉ
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกันและกัน ให
 ของสงฆแลวฉนั ภิกษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว
 พระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 



      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คิดเพ่ือตองการฉัน ไมตองอาบัติ 
แจกขนุนของสงฆ 

กทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมี

อคิดอยางไร? 

ย คิดเพ่ือตองการฉัน ไมตองอาบัติ 
แจกผลตาลสุกของ- 

า พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ 
วา 

ัน ไมตองอาบัติ 
แจกออยของสงฆ 

กทานไมเปนสมณะ พวกพระ 
รัสวา 

ัน ไมตองอาบัติ 
แจกมะพลับของ- 

า พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ 
ัสถามวา 

องการฉัน ไมตองอาบัติ 

ผลมะมวงแกภกิษุท้ังหลายๆ 
มีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ดพระผู 
 

      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกันและกัน ให
 แลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พว
ความ 
 รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พวกเธ
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลา
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกันและกัน ให
 *สงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว
 อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัส
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คิดเพ่ือตองการฉ
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลายยังกันและกัน ให
 แลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พว
 อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ต
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คิดเพ่ือตองการฉ
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกันและกัน ให
 *สงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว
 อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตร
 ดูกรภิกษุ พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คิดเพ่ือต
                    เรื่องไมใชเจาของ ๗ เรื่อง 
      [๑๖๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะมวงไดถวาย
 รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไม
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาชมพู ไดถวายผลชมพูแกภิกษุท้ังหลายๆ มีความ- 
 *รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องน้ันแ
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุนสํามะลอ ไดถวายผลขนุนสํามะลอแกภิกษุ- 



 *ท้ังหลายๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่อง 
นรักษาถวาย 

นแดพระผู 
ย 

ค 

งน้ันแดพระผู 

สมณะ เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ิตลักน้ําของสงฆ แลวมีความรังเกียจ 
าค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ินของสงฆแลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูล- 
ีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ักหญามุงกระตายของสงฆ แลวมีความรัง- 
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 

 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะค
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุน ไดถวายผลขนนุแกภิกษุท้ังหลายๆ รังเกียจ 
 อยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องน้ัน แดพระผูมีพระ 
 ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาผลตาลสุก ไดถวายผลตาลสุกแกภิกษุท้ังหลายๆ 
 รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องน้ั
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวา
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาออย ไดถวายออยแกภิกษุท้ังหลายๆ รังเกียจอยูวา 
 คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภา
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะพลับ ไดถวายผลมะพลับแกภิกษุท้ังหลายๆ รัง- 
 *เกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่อ
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
                        เรื่องยืมไมของสงฆ 
      [๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงขอยืมไมของสงฆไปคํ้าฝาท่ีอยูของตน ภิกษุ 
 ท้ังหลายโจทภกิษุนั้นวา ทานไมเปน
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดขอยืม พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะขอยืม. 
                        เรื่องลักน้ําของสงฆ 
      [๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงมีไถยจ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                        เรื่องลักดินของสงฆ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจิตลกัด
 *เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูม
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                        เรื่องหญา ๒ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงมีไถยจิตล
 *เกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระ
 เธอคิดอยางไร? 



      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 

เผาหญามุงกระตายของสงฆ แลวมีความรัง 
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

งสงฆ แลวมคีวาม 
ค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด 

ิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
 ลักต่ังของสงฆ แลวมีความรงัเกียจ 

ผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 ลักฟูกของสงฆ แลวมีความรงัเกียจ 
ผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 ลักหมอนของสงฆ แลวมีความรังเกียจ 
ผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 ลักบานประตูของสงฆ แลวมีความ 
าค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด 

ิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
 ลักบานหนาตางของสงฆ แลวมีความรังเกียจ 
ผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 ลักไมกลอนของสงฆ แลวมคีวาม 

      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีไถยจติ
 เกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดเผา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                   เรื่องเสนาสนะของสงฆ ๗ เรื่อง 
      [๑๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจิต ลักเตียงขอ
 รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภา
 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภ
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติ
 รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภ
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึง มีไถยจติ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีไถยจติ



 รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด 

ิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 

ันเปนเครื่องใชสําหรับวิหารของ 
สกน้ันเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระผู 

กราบทูล 
ึ่ง 

ไป แม ณ โรงอุโบสถ 
ุน จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

กของ 
วา แมเจาปรารถนาจะด่ืมยาคูท่ีปรุงดวยของ ๓ อยาง 

าสิกา 

 ุ

ี 
เจาปรารถนาจะฉันขนมรวงผึ้ง ตนส่ังใหเขาทอดแลว 

ี มีเด็กชาย 
น่ึง ครั้งน้ันทานคหบดีไดสั่งคําน้ีไวกะทานพระอัชชุกะ 

ี่ 

 

 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภ
                  เรื่องของมีเจาของ ไมควรนําไปใช 
      [๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหลายนําเสนาสนะอ
 อุบาสกคนหน่ึง ไปใชสอย ณ ท่ีแหงอื่น จึงอบุา
 เปนเจาท้ังหลายจึงไดนําเครื่องใชสอยในท่ีอื่นไปใชสอยในท่ีอีกแหงหน่ึงเลา ภิกษุท้ังหลาย
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เครื่องใชสอยในท่ีแหงหน
 อันภิกษุไมพึงใชสอยในท่ีอีกแหงหน่ึง รูปใดใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ 
                    เรื่องของมีเจาของ ควรขอยืม 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายรังเกียจท่ีจะนํากระท่ังผาปูนั่งประชุม
 จึงน่ังบนพ้ืนดิน เนื้อตัวก็ดี จีวรก็ดี แปดเปอนฝ
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหนําไปใชไดช่ัวคราว ฯ 
                     เรื่องภิกษุณีชาวเมืองจัมปา 
      [๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อนัเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทา ไปสูสกุลอุปฏฐา
 ภิกษุณีถุลลนันทาในเมืองจัมปาแลวบอก
 ตนส่ังใหเขาหุงหาใหแลวนําไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภิกษุณีอันเตว
 นั้นวา เธอไมเปนสมณะ ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงรองเรยีนแกภิกษุณีท้ังหลายๆ 
 แจงแกภิกษุท้ังหลายๆ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษ
 ท้ังหลาย ภิกษุณีนั้นไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท 
                    เรื่องภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีอันเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทาไปสูสกุลอุปฏฐากของภิกษุณ
 ถุลลนันทาในเมืองราชคฤหแลวบอกวา แม
 นําไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกาน้ันวา เธอไมเปนสมณะ 
 ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงรองเรียนแกภิกษุณีท้ังหลายๆ แจงแกภิกษุท้ังหลายๆ 
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณีนั้น 
 ไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท. 
                    เรื่องพระอัชชุกะเมืองเวสาล ี
      [๑๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล คหบดีอุปฏฐากของทานพระอัชชุกะในเมืองเวสาล
 ๒ คน คือ บุตรชายคนหนึ่ง หลานชายคนห
 วา พระคุณเจาขา บรรดาเด็ก ๒ คนนี้ เด็กคนใดมีศรัทธาเลื่อมใส พระคุณเจาพึงบอกสถานท
 ฝงทรัพยนี้แกเด็กคนน้ัน ดังน้ีแลวไดถึงแกกรรม ครั้นสมัยตอมา หลานชายของคหบดีนั้น 
 เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส จึงทานพระอัชชุกะไดบอกสถานท่ีฝงทรัพยนั้นแกเด็กหลานชายๆ นั้น



 ไดรวบรวมทรพัย และเริ่มบําเพ็ญทานดวยทรัพยสมบัตินั้นแลว 
      ภายหลัง บุตรชายคหบดีนั้น ไดเรียนถามเรื่องน้ีกะทานพระอานนทวา ขาแตทาน 
 พระอานนท ใครหนอเปนทายาทของบิดาบุตรชายหรือหลานชาย 

องกระผมใหแกคู 

ะอัชชุกะไดกลาวคําน้ีกะทานพระอานนทวา อาวุโส อานนท ขอทาน 

วา 
ววา ขอทานไดโปรดบอกสถานท่ีฝงทรัพยนี้แก 

รัพยสั่งไววา ขอทานไดโปรดบอกสถานท่ีฝง 

ราณสี 
ําตัวไป ครั้งน้ันทานพระปลินทวัจฉะนําเด็ก ๒ คน 

ใน 

ลว 

 ๑ ช่ือกปละ ๑ เปนสหายกัน 
ืองโกสัมพี ขณะเม่ือภิกษุนั้นเดินทางจากหมูบานไป 

มูลอยติดอยู 

นาทาน 

      ทานพระอานนทตอบวา คุณ ธรรมดาบุตรชายเปนทายาทของบิดา 
      บุ. ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาอัชชุกะนี้ ไดบอกทรัพยสมบัติข
 แขงขันของกระผม 
      อา. คุณ ทานพระอัชชุกะไมเปนสมณะ 
      ลําดับนั้น ทานพร
 ไดโปรดใหการวินิจฉัยแกกระผมดวยเถิด 
      ก็ครั้งน้ันแล ทานพระอุบาลีเปนฝกฝายของทานพระอัชชุกะทานจึงถามทานพระอานนท
 อาวุโส อานนท ภิกษุใดอันเจาของทรัพยสั่งไ
 บุคคลน้ัน ภิกษุนั้นจะตองอาบัติดวยหรือ? 
      อา. ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุนั้นไมตองอาบัติสักนอย โดยที่สุดแมเพียงอาบัติทุกกฏ 
      อุ. อาวุโส ทานพระอัชชุกะนี้อันเจาของท
 ทรัพยนี้แกบุคคลช่ือนี้ จึงไดบอกแกบุคคลนั้น ทานพระอัชชุกะไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องเมอืงพาราณสี 
      [๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สกุลอุปฏฐากของทานพระปลินทวัจฉะในเมืองพา
 ถูกพวกโจรปลน และเด็ก ๒ คน ถูกพวกโจรน
 นั้นมาดวยฤทธิ์แลวใหอยูในปราสาท ชาวบานเห็นเด็ก ๒ คน นั้นแลว ตางพากันเลื่อมใส
 ทานพระปลินทวัจฉะเปนอยางยิ่งวา นี้เปนฤทธานุภาพของพระปลินทวัจฉะ ภิกษุท้ังหลายพากัน 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระปลินทวัจฉะจึงไดนําเด็กท่ีถูกพวกโจรนําตัวไปแ
 คืนมาเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ไมเปนอาบัติ เพราะวิสัยแหงฤทธิ์ของภิกษุผูมีฤทธ์ิ. 
                     เรื่องภิกษุชาวเมอืงโกสัมพ ี
      [๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูป ช่ือปณฑกะ
 รูปหน่ึงอยูในหมูบาน อีกรูปหน่ึงอยูในเม
 เมืองโกสัมพี ขามแมน้ําในระหวางทาง เปลวมันขนท่ีหลุดจากมือของพวกคนฆาห
 ท่ีเทา ภิกษุนั้นไดเก็บไวดวยต้ังใจวา จักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ 
 สตรีเลี้ยงโคคนหน่ึงเห็นภิกษุนั้นขามแมน้ําข้ึนมาแลว ไดกลาวคําน้ีวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพ 
 เมถุนธรรมเถิด ภิกษุนั้นคิดวา แมโดยปกติ เราก็ไมเปนสมณะแลว จึงเสพเมถนุธรรมในสตร ี
 เลี้ยงโคน้ัน ไปถึงเมืองโกสัมพแีลว แจงเรือ่งน้ีแกภิกษุท้ังหลายๆ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนัน้ไมตองอาบัติปาราชิก เพราะอทิน
 แตตองอาบัติปาราชิก เพราะเสพเมถุนธรรมฯ 
                เรื่องสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ 



      [๑๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสัทธิวิหารกิของทานพระทัฬหิกะในเมืองสาคละ ถูกความ 
กลาวคําน้ีกะทานพระทัฬหิกะวา กระผม 

องชาวราน ขอรับ 
หชาวรานตีราคาเม่ือตีราคาผาโพกน้ัน ราคา 

ตองอาบัติปาราชิก ดังน้ี ภิกษุนั้นยินดี 

       ---------- 

ัติ เรื่องภิกษุหลายรูป 
าคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน 

ถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสภุกัมมัฏฐาน 
อเนก 

บาต 
า 

 
ิก 

ู 

 
 

 กระสันบีบค้ันแลว ไดลักผาโพกของชาวรานไป แลวได
 ไมเปนสมณะ จักลาสิกขา ขอรับ 
      ทานพระทัฬหิกะถามวา คุณทําอะไรไวฯ 
      ภิกษุนั้นสารภาพวา ลักผาโพกข
      ทานพระทัฬหิกะใหนําผาโพกน้ันมา แลวใ
 ไมถึง ๕ มาสก ทานพระทัฬหิกะช้ีแจงเหตุผลวา คุณไม
 ยิ่งนักแล. 
                     ปาราชิกสิกขาบท ท่ี ๒ จบ. 
                   
                       ตติยปาราชิกสิกขาบท 
                  นิทานปฐมบัญญ
      [๑๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภ
 เขตพระนครเวสาลี ครั้งน้ันพระองคทรงแสดงอสุภก
 ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอุสภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆ โดย
 ปริยายแกภิกษุท้ังหลาย แลวรบัสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราปรารถนาจะหลีก 
 ออกเรนอยูตลอดก่ึงเดือน ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภกิษุผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว 
 ภิกษุเหลานั้นรบั รับส่ังแลว ไมมีใครกลาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเลย นอกจากภิกษุผูนําบิณฑ
 เขาไปถวายรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นสนทนากันวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณน
 คุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสภุกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภ- 
 *สมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปรยิายดังน้ี แลวพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสภุกัมมัฏฐาน 
 หลายอยางหลายกระบวนอยู ภิกษุเหลานั้น อดึอัด ระอา เกลยีดชังรางกายของตน ดุจสตร ี
 รุนสาวหรอืบุรษุรุนหนุม พอใจในการตกแตงกาย อาบน้ําสระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข 
 หรือซากศพมนุษยมาคลองอยูท่ีคอ พึงอึดอดั สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิต 
 ตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก ๑- กลาว
 อยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จกัเปนของทาน ครั้งน้ันมิคลัณฑ
 สมณกุตตก อันภิกษุท้ังหลายจางดวยบาตรจวีร จึงปลงชีวิตภิกษุเปนอันมากแลว ถือดาบเปอน 
 เลือดเดินไปทางแมน้ําวัคคุมุทา ขณะเม่ือมิคลัณฑิกสมณกุตตต กําลังลางดาบท่ีเปอนเลือดน้ันอย
 ไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา ไมใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดช่ัวแลว 
 หนอ เราไมไดดีแลวหนอ เราสรางบาปไวมากจริงหนอ เพราะเราไดปลงชีวิตภิกษุท้ังหลาย 
 ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ขณะน้ันเทพดาตนหน่ึงผูนับเน่ืองในหมูมาร เดินมาบนนํ้ามิไดแตก
 ไดกลาวคําน้ีกะเขาวา ดีแลว ดีแลว ทานสัตบุรุษ เปนลาภทาน ทานไดดีแลว ทานไดสรางสม
 บุญไวมาก เพราะทานไดชวยสงคนท่ียังขามไมพนใหขามพนได ครั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก 
 ไดทราบวาเปนลาภของเรา เราไดดีแลว เราไดสรางสมบุญไวมาก เพราะเราไดชวยสงคนท่ียัง 



 ขามไมพนใหขามพนได ดังน้ี จึงถือดาบอันคม จากวิหารเขาไปสูวิหาร จากบริเวณเขาไปสู 
 @๑ คนโกนผมไวจุกนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ทํานองเปนตาเถน ฯ 
 บริเวณ แลวกลาวอยางนีว้า ใครยังขามไมพน ขาพเจาจะชวยสงใหขามพน บรรดาภิกษุเหลาน้ัน 

ีแกภิกษุ 
 

ะ ๑ 

รนแลว รับสั่ง 
 เหตุไฉนหนอ ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนนอยไป 

ุภกัมมฏัฐาน 
ขา และ 

ฐาน 
ก 

 
 

ัน้เถิด 

 ใหประชุมกันท่ีอุปฏฐานศาลา 
 

ชุมท่ีอุปฏฐานศาลา แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
รดทราบ 

 ภิกษุเหลาใด ยังไมปราศจากราคะ ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ยอมม
 เหลานั้นในเวลานั้น สวนภิกษุเหลาใดปราศจากราคะแลว ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง
 ยอมไมมีแกภิกษุเหลานั้นในเวลานั้น ครั้งน้ันมิคลัณฑิกสมณกุตตก ปลงชีวิตภิกษุเสียวันล
 รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ๔ รูปบาง ๕ รูปบาง ๖ รูปบาง ๗ รูปบาง ๘ รูปบาง ๙ รูปบาง 
 ๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รปูบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง ๖๐ รูปบาง. 
                        รับส่ังใหเผดียงสงฆ 
      [๑๗๗] ครั้นลวงก่ึงเดือนนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีประทับเ
 ถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
      ทานพระอานนทกราบทูลวา จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา เพราะพระองคทรงแสดง 
 อสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสรญิคุณแหงการเจริญอส
 ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายแกภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจา
 ภิกษุเหลานั้นก็พากันพูดวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏ
 ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเน
 ปริยาย จึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน หลายอยางหลายกระบวนอยู 
 เธอเหลาน้ัน อดึอัด ระอา เกลยีดชังรางกายของตน ดุจสตรีรุนสาวหรอืบุรุษรุนหนุม พอใจ 
 ในการตกแตงกาย อาบน้ํา สระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข หรือซากศพมนุษยมาคลองอยู 
 ท่ีคอ จะพึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกัน 
 ใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก กลาวอยางนีว้า 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 ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกปริยายอื่นน
 พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเผดียงภิกษุท่ีอาศัยพระนคร 
 เวสาลีอยูท้ังหมด
      เปนดังรับส่ังพระพุทธเจาขา ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธพจนแลว จึงเผดียง
 ภิกษุสงฆท่ีอาศัยพระนครเวสาลีอยูท้ังส้ิน ใหประ
 กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุสงฆประชุมพรอมกันแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาโป
 กาลอันควร ในบัดนี้เถิด พระพุทธเจาขา. 
                   ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา 



      [๑๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาสูอุปฏฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน 
ภิกษุท้ังหลาย แมสมาธิในอานาปานสตินี้แล 

าน 

ุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ใหอันตรธาน 

คูบัลลังกต้ังกายตรงดํารงสติบายหนาสูกรรมฐาน ภิกษุนั้นยอมมีสติหายใจ 
 กร็ูสึก 

อม 
า 

จ 

าจักยัง 

 

 

ประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูล 

 ท่ีจัดไวถวาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร
 อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาป 
 อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุนท่ีฟุง ข้ึนใน 
 เดือนทายฤดูรอน ฝนใหญท่ีตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนัน้ๆ ใหอันตรธ
 สงบไปได โดยฉับพลัน ฉะนั้น 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอยางไร ทําใหมากอยางไร จึงเปน 
 คุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนส
 สงบไปโดยฉับพลัน 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยู ณ โคนไมก็ตาม อยูใน 
 สถานท่ีสงัดก็ตาม นั่ง
 เขา มีสติหายใจออก เมือ่หายใจเขายาว ก็รูสึกวาหายใจเขายาว หรือเมื่อหายใจออกยาว
 วาหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขาส้ัน ก็รูสึกวาหายใจเขาส้ัน หรือเมือ่หายใจออกสั้น ก็รูสึกวา 
 หายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงกองลมท้ังปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา 
 เราจักรูแจงซ่ึงกองลมท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ย
 สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจเข
 ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจเขา 
 ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใ
 เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ 
 จิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก 
 รูแจงซ่ึงจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เร
 จิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจกัยังจิตใหบรรเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา 
 เราจักต้ังจิตไวมั่นหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักต้ังจิตไวมั่นหายใจออก ยอมสําเหนียกวา 
 เราจักปลอยจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก 
 พิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียง
 หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจัก 
 พิจารณาเห็นวิราคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเขา ยอม 
 สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพจิารณาเห็น 
 ปฏินิสสัคคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลวอยางนี้แล ทําใหมากแลว 
 อยางนี้แล จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน
 แลวๆ ใหอันตรธานสงบไปไดโดยฉับพลัน. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      [๑๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งให



 นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวก 
กุตตก 

ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้น 
ได ไมควรทํา ไฉนภิกษุเหลานั้นจึงได 

ตก 
า 

รง 

 

งสงฆ ๑ 
ันจะ 

ิกษุนี้ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได 
 ดวยประการ 

] ก็โดยสมัยนั้นแล อบุาสกคนหน่ึงเปนไข ภริยาของเขาเปนคนสวย นาเอ็นดู 
ัทธในหญิงน้ันจึงดําริข้ึนวา ถาอุบาสกสามียังมีชีวิตอยู พวก 

ี้แลว 

 ภิกษุปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็ไปหามิคลัณฑิกสมณ
 กลาวอยางนีว้า พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนีจ้ักเปนของทาน ดังน้ี 
 จริงหรอื? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพ
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 ปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุต
 พูดอยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเปนของทาน ดังน้ีเล
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของผูท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของภิกษุเหลา 
 นั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลือ่มใส ของผูท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของคน 
 บางพวกผูเลื่อมใสแลว ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว จึงท
 ติโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม 
 สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน 
 คนบํารุงงาย ความเปนคนมักนอย ความเปนคนสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนา 
 เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปรยิาย แลวทรงแสดงธรรมีกถาท่ีสมควร
 แกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสัง่กะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแห
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอ
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 
 ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัท- 
 *ธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินยั ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระปฐมบัญญัติ 
      ๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ 
 ปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น แมภ
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุท้ังหลาย
 ฉะนี้ ฯ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๘๐
 นาชม พวกพระฉัพพัคคียมีจิตปฏิพ
 เราจักไมไดนาง ผิฉะนั้น พวกเราจักพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกน้ัน ครั้นดําริฉะน



 จึงเขาไปหาอุบาสกน้ันกลาวอยางนี้วา ดูกรอบุาสก ทานเปนผูทําความดีไวแลว ทํากุศลไวแลว 
 ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความช่ัว มิไดทําความเสียหาย ทําแต 
 ความดี ไมไดทําบาป จะประโยชนอะไรแกทานดวยชีวิตอนัแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตาย 
 เสียดีกวาเปนอยู ตายจากโลกน้ีแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ทานจักเขาถึงสุคติโลก 
 สวรรค จักไดรบับําเรอเพรียบพรอมอิม่เอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น 

คนนี้ 

 
- 

ณะ 

ตนวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ 
ปน 

- 
 

 มีความรังเกียจ เปนผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา 
พระ 

พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน- 

      ครั้งน้ัน อุบาสกน้ันเห็นจรงิวา ทานพูดจริง เพราะเราทําความดีไวแลว ทํากุศลไวแลว 
 ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความช่ัว มิไดทําความเสียหาย เรา- 
 *ทําแตความดี เรามิไดทําความช่ัว จะประโยชนอะไรแกเรา ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแ
 เราตายเสียดีกวาเปนอยู ตายจากโลกน้ี แลวเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราจักเขาถึงสุคติ 
 โลกสวรรค จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอิ่มเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลก- 
 *สวรรคนั้น ดังน้ีแลว เขาจึงประทานโภชนะท่ีแสลง เค้ียวขาทนียะท่ีแสลง ลิ้มสายนียะท่ีแสลง
 และดื่มปานะท่ีแสลง เมื่อเปนเชนนั้น ความปวยหนักก็เกิดข้ึน เขาถึงแกกรรมเพราะปวยไขนั้น
 *เอง ภริยาของเขาจึงเพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล 
 พูดเท็จ แทจริงพระสมณะเหลาน้ี ยังปฏิญาณตนวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประ- 
 *พฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมีแก 
 พระสมณะเหลาน้ี ความเปนพราหมณ ของพระสมณะเหลาน้ี หามีไม ความเปนสมณะ ความ 
 เปนพราหมณของสมณะเหลาน้ี พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสม
 เหลานี้ จะมีแตไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลาน้ี ปราศจากความเปนสมณะ ปราศจาก 
 ความเปนพราหมณเสียแลว เพราะสมณะเหลาน้ี ไดพรรณนาคุณแหงความตายแกสามีของเรา 
 สามีของเราถูกพระสมณะเหลาน้ีทําใหตายแลว 
      แมคนเหลาอื่นก็เพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย 
 ทุศีลพูดเท็จ แทจริง พระสมณะเหลาน้ี ยังปฏิญาณ
 ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะ ความเ
 พราหมณ ของสมณะเหลาน้ี หามีไม ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะ- 
 *เหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะเหลาน้ี จะมีแตไหน 
 และโพนทะนาวา พระสมณะเหลาน้ี ปราศจากความเปนสมณะ ปราศจากความเปนพราหมณ
 *เสียแลว เพราะพระสมณะเหลาน้ี พรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกๆ ถูกพระสมณะเหลา
 นี้ทําใหตายแลว ดังน้ี 
      ภิกษุท้ังหลาย ไดยินคนเหลาน้ันเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จําพวกท่ีมีความมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย
 ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงไดพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแด
 ผูมีพระภาค 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 
      ลําดับนั้น 



 *เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียเหลาน้ันวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา 

งหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดพรรณนา 

พ่ือ 
 

 
 

มบุคคล 
ัน ๑ 

 หรือพรรณนาคุณแหงความตาย หรือชักชวนเพ่ืออันตาย 
าก 

ัย 

ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
กติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด 

 

ื่อวา 

 พวกเธอพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกจริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง ขาพระพุทธเจา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ั
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 คุณแหงความตายแกอุบาสกเลา ดูกรโมฆบุรษุท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเ
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดย
 ท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของผูท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือ- 
 *ความเปนอยางอื่นของคนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉพัพัคคีย
 เหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
 เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปน 
 คนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด 
 อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงแสดงธรรมีกถาท่ี 
 สมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือเพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อข
 ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอนัจะบังเกิดในปจจุบ
 เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ 
 เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี;- 
                            อนุบัญญัติ 
      ๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ 
 ปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น
 ดวยคําวา แนะนายผูเปนชาย จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลาํบ
 ยากแคนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยูดังน้ี เธอมีจิตอยางนี้ มีใจอยางนี้ มีความหมาย 
 หลายอยาง อยางนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายน
 แมภิกษุนี้ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๘๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใ
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีป
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ- 
 *อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช



 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ช่ือวา ภกิษุ 

- 
ุนี้ใด 

รดา 
างน้ี ช่ือวา กายมนุษย 

ว ฆอน หิน มีด ยาพิษ หรือเชือก. 

. 

าน ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตาย 
งคนม่ังค่ัง 

ย ก็ช่ือวายาก 
 

 

แสดงโทษในความเปนอยู พรรณนาคุณ 
าแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค 

ั้น. 

 เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มสีารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันใหอุป
 *สมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะ บรรดาผูท่ีช่ือวาภิกษุเหลานั้น ภิกษ
 ท่ีสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้ 
 พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถน้ี 
      บทวา จงใจ ความวา ภิกษุใดรูอยู รูดีอยู พรากกายมนุษยจากชีวิต การกระทําของ 
 ภิกษุนั้น เปนความต้ังใจ พยายาม ละเมิด 
      ท่ีช่ือวา กายมนุษย ไดแกจิตแรกเกิดข้ึน คือ ปฐมวิญญาณปรากฏข้ึนในทองแหงมา
 ตราบเทาถึงกาลเปนท่ีตาย อัตภาพในระหว
      บทวา พรากจากชีวิต ความวา ตัดทอน บ่ันรอน ซึ่งอินทรีย คือชีวิต ทําความสืบตอ 
 ใหกําเริบ 
      บทวา หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น ไดแก ดาบ หอก 
 ฉมวก หลา
      [๑๘๒] บทวา หรือพรรณนาคุณแหงความตาย ไดแกแสดงโทษในความเปนอยู 
 พรรณนาคุณในความตาย. 
      [๑๘๓] บทวา หรือชักชวนเพ่ืออันตาย คือชักชวนวา จงนํามีดมา จงกินยาพิษ 
 หรือจงแขวนคอตายดวยเชือก
      [๑๘๔] บทวา แนะนายผูเปนชาย นี้เปนคําสําหรับเรียก คือคําทักทาย 
      คําวา จะประโยชนอะไรแกท
 เสียดีกวาเปนอยู ดังน้ี นั้น อธิบายวา ชีวิตท่ีช่ือวายากแคน คือเทียบชีวิตขอ
 ชีวิตของคนเข็ญใจ ก็ช่ือวายากแคน เทียบชีวิตของคนมีทรัพย ชีวิตของคนไรทรัพ
 แคน เทียบชีวิตของเหลาเทพเจา ชีวิตของพวกมนุษย ก็ช่ือวายากแคน ชีวิตของคนมีมือขาด
 มีเทาขาด มีท้ังมือท้ังเทาขาด มีหูขาด มีจมูกขาด มีท้ังหูท้ังจมูกขาด ช่ือวาชีวิตอันแสนลําบาก 
 จะประโยชนอะไรดวยชีวิตอนัแสนลําบากและยากแคนเชนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ดังน้ี
      บทวา มีจิตอยางนี้ มีใจอยางน้ี ความวา ธรรมชาติอันใดเปนจิต ธรรมชาติอันนั้น 
 ช่ือวาใจ ธรรมชาติอันใดเปนใจ ธรรมชาติอันนั้นช่ือวาจิต 
      บทวา มีความมุงหมายหลายอยาง อยางนี้ คือมีความหมายในอันตาย มีความ 
 จงใจในอันตาย มีความประสงคในอันตาย 
      บทวา โดยหลายนัย คือ โดยอาการมากมาย 
      บทวา พรรณนาคุณในความตายก็ดี ไดแก
 ในความตายวา ทานตายจากโลกน้ีแลว เบ้ืองหน
 จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอิม่เอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคน



      [๑๘๕] บทวา ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี คือชักชวนวา จงนํามีดมา จงกินยาพิษ 
 จงแขวนคอตายดวยเชือก หรอืจงโจนลงในบอ ในเหว หรอืในท่ีชัน ฯ 
      [๑๘๖] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุ ๒ รูปแรก 
      คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแลวเปนของกลับตอใหติด- 

ชีวิตแลว ยอมไมเปน 

มีกับภิกษุนั้น 

สั่งทูต สั่งทูตตอ 
            ทูตไปแลวกลับมา 

มลับ 
ี่ลับ 

ิง 

าไป 
รแนะนํา 

องดวยกาย ดวยเครื่องประหาร ท่ีเนื่องดวยกาย หรือ- 

ยู ณ ท่ีใกลวา จงยิงอยางนี้ จงประหารอยางนี้ จงฆา- 

ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง 
นั้น ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป 

 *สนิทอีกไมไดแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงใจพรากกายมนุษยจาก
 สมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก 
      บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวาสังวาสน้ัน ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศ 
 ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไม
 เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสงัวาสมิได. 
                           บทภาชนีย 
                            มาติกา 
      [๑๘๗] ทําเอง ยืนอยูใกล                
 ทูตไมสามารถ                  
 ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีลับ                         ท่ีลับ สําคัญวาท่ีไ
 ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีไมลับ                       ท่ีลับ สําคัญวาท
 พรรณนาดวยกาย                            พรรณนาดวยวาจา 
 พรรณนาดวยกายและวาจา                     พรรณนาดวยทูต 
 พรรณนาดวยหนังสือ                          หลุมพราง วัตถุท่ีพ
 การลอบวาง เภสัช                          การนํารูปเขาไป 
 การนําเสียงเขาไป                          การนํากลิ่นเขาไป 
 การนํารสเขาไป                            การนําโผฏฐัพพะเข
 การนําธรรมารมณเขาไป                      กิริยาท่ีบอก กา
 การนัดหมาย                               การทํานิมิต. 
                          มาติกาวิภังค 
                      สาหัตถิกประโยค ทําเอง 
      [๑๘๘] คําวา ทําเอง คือฆาเ
 *ดวยเครือ่งท่ีประหารซัดไป 
                           ยืนอยูใกล 
      คําวา ยืนอยูใกล คือยืนสั่งอ
 *อยางนี้. 
                      อาณัตติกประโยค สั่งทูต 
      [๑๘๙] 
 เขาใจวาบุคคลน้ันแน จึงปลงชีวิตบุคคล
      ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง เขาใจ 



 วาบุคคลน้ันแน แตปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก 

 
องอาบัติปาราชิก. 

ื่อนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง บอกแกภิกษุนอกนี้ 
 

บัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง สั่งภิกษุรูปอื่นตอ ตองอาบัติ 

ิทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง 
ีวิตเขาได ภิกษุผูสั่ง สั่งใหมวา ทานสามารถเม่ือใด 

 ตอง- 

ีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้น 
ูดไมใหไดยินวา อยาฆา ภิกษุผูรับคําส่ังปลงชีวิตบุคคลน้ัน 

า อยาฆาเลย ภิกษุผูรบัคําส่ังกลับพูดวา ทานส่ังผมแลว 

 

สําคัญวาท่ีลับ พูดข้ึนวา ทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือน้ีพึงถูกฆา 

ี่ไมลับ พูดข้ึนวา ทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือนี้พึงถูกฆา ดังน้ี 

      ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง เขา 
 ใจวาบุคคลอื่น แตปลงชีวิตบุคคลช่ือน้ัน ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง เขาใจ
 วาบุคคลอื่น และปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผูสัง่ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ต
                            สั่งทูตตอ 
      [๑๙๐] ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุช่ือน้ีวา 
 ภิกษุช่ือนี้จงปลงชีวิตบุคคลช
 ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆารับคํา ภิกษุผูสั่งเดิม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคล
 นั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือ 
 นี้จงปลงชีวิตบุคคลช่ือน้ี ดังน้ี ตองอา
 ทุกกฏ ภิกษุผูมารับคํา ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคลน้ันสําเร็จ ภิกษุผูสั่งเดิม 
 ไมตองอาบัติ ภิกษุผูรับคําส่ัง และภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก. 
                          ทูตไมสามารถ 
      [๑๙๑] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัต
 ไปแลวกลับมาบอกอีกวา ผมไมสามารถปลงช
 จงปลงชีวิตเขาเสียเม่ือนั้น ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ังปลงชีวิตบุคคลน้ันสําเร็จ
 *อาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป. 
                         ทูตไปแลวกลับมา 
      [๑๙๒] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงช
 สั่งภิกษุนั้นแลว มีความรอนใจ แตพ
 สําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้นสั่งภิกษุ- 
 *นั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินว
 จึงปลงชีวิตบุคคลช่ือนั้นเสีย ภกิษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวติบุคคลช่ือนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้น สั่งภิกษุ 
 นั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย ภิกษุผูรับคําส่ัง รับคําวาดีแลว งดเสีย
 ไมตองอาบัติท้ัง ๒ รูป 
                       ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีลับ 
      [๑๙๓] ท่ีไมลับ ภิกษุ
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 
                       ท่ีลับ สําคัญวาท่ีไมลับ 
      ท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาท



 ตองอาบัติทุกกฏ 
                      ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีไมลับ 
      ท่ีไมลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีไมลับ พูดข้ึนวาทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือน้ี พึงถูกฆา ดังน้ี 

าท่ีลับ พูดข้ึนวา ทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือน้ีพึงถูกฆา ดังน้ี ตอง 

อวา พรรณนาดวยกาย ไดแกภกิษุทํากายวิการวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้น 
ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนาน้ัน ผูใดผูหนึ่งคิดวา 

ผูพรรณนา 

ดวยวาจา ไดแก ภิกษุกลาวดวยวาจาวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะ- 
ี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนาน้ัน ผูใดผูหนึ่งคิด- 

ุผูพรรณนา 

ดวยกายและวาจา อธิบายวาภิกษุทําวิการดวยกายก็ดี กลาวดวยวาจากด็ีวา 
รือไปสวรรคดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนา 

ษุสั่งทูตไปวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะได 
ตองอาบัติทุกกฏ ผูใดผูหนึ่งผูไดทราบคําบอกของทูตแลว- 

แกภิกษุเขียนหนังสือไววา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะได 
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ ตัวอักษร ผูใดผูหนึ่งเห็นหนังสือแลว 

ดแกภิกษุขุดหลุมพรางเจาะจงมนุษยไววา เขาจักตกตาย 

 ตองอาบัติทุกกฏ 
                        ท่ีลับ สําคัญวาท่ีลับ 
      ท่ีลับ ภิกษุสําคัญว
 อาบัติทุกกฏ 
                         พรรณนาดวยกาย 
      [๑๙๔] ท่ีช่ื
 จะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค 
 เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุ
 ตองอาบัติปาราชิก 
                        พรรณนาดวยวาจา 
      ท่ีช่ือวา พรรณนา
 *ไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังน
 *วาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนาตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษ
 ตองอาบัติปาราชิก 
                     พรรณนาดวยกายและวาจา 
      ท่ีช่ือวา พรรณนา
 ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ ห
 นั้น ผูใดผูหนึ่งคิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก. 
                         พรรณนาดวยทูต 
      [๑๙๕] ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยทูต ไดแกภิก
 ทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังน้ี 
 *คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถัลลจัจัย เขาตาย 
 ภิกษุพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก 
                        พรรณนาดวยหนังสือ 
      ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยหนังสือ ได
 ทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังน้ี ตอง
 คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูเขียน ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุ- 
 *ผูเขียน ตองอาบัติปาราชิกฯ 
                           หลุมพราง 
      [๑๙๖] ท่ีช่ือวา หลุมพราง ไ



 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อผูใดผูหนึ่งตกลงไปแลวไดรับทุกขเวทนา ภิกษุผูขุด ตองอาบัติถุลลัจจัย 
ตาย 

ติ 
 

ก็ดี ทายาพิษไวก็ดี 
 เหวหรอืท่ีชัน ดวยหมายใจวา บุคคลจักตกตายดวยวิธีนี้ ดังน้ีกด็ี 

 

บ หอก ฉมวก หลาว ไมฆอน หิน 
วยต้ังใจวา บุคคลจักตายดวยของส่ิงน้ี ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 

 เขาตาย 

ดแกภิกษุใหเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย ดวยต้ัง 
ักตาย ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ  เมื่อเขาลิ้มเภสัชนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา 

เปนท่ีชอบใจ นากลัว นา- 
าเห็นรูปนี้แลวจักตกใจตาย ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูป 

อม เพราะหาไมได ภิกษุ 

มเปนท่ีชอบใจ นากลัว นาหวาด 
สียงน้ีแลว จักตกใจตาย ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขา 

 เขาตาย ภิกษุผูขุดตองอาบัติปาราชิก ภิกษุขุดหลุมพรางไวมไิดเจาะจงวา ผูใดผูหนึ่งจักตก
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ มนุษยตกลงไปในหลุมพรางน้ัน ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาตกลงไป 
 แลวไดรับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ยักษก็ดี 
 เปรตก็ดี สัตวดิรัจฉานแปลงเพศเปนมนุษยก็ดี ตกลงไปในหลุมพรางน้ัน ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ 
 เมื่อมันตกลงไปแลวไดรับความทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบั
 ถุลลัจจัย สัตวดิรัจฉานตกลงไปในหลุมพรางน้ัน ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อมันตกลงไปแลวไดรับ
 ทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย. 
                            วัตถุท่ีพิง 
      [๑๙๗] ท่ีช่ือวา วัตถุท่ีพิง ไดแกภิกษุวางศัสตราไวในท่ีสําหรับพิง
 ทําใหชํารุดก็ดี วางไวริมบอ
 ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดรับทุกขเวทนา เพราะตองศัสตรา ถูกยาพิษ หรือตกลงไป ภิกษุตอง
 อาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก. 
                          การลอบวาง 
      [๑๙๘] ท่ีช่ือวา การลอบวาง ไดแกภิกษุวางดา
 มีด ยาพิษ หรือเชือกไวใกลๆ ด
 เขาคิดวา เราจักตายดวยของส่ิงน้ัน แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจยั
 ภิกษุตองอาบัติปาราชิก. 
                             เภสัช 
      [๑๙๙] ท่ีช่ือวา เภสัช ไ
 ใจวา เขาลิ้มเภสัชนี้แลวจ
 ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจยั เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก. 
                         การนํารูปเขาไป 
      [๒๐๐] ท่ีช่ือวา การนํารูปเขาไป ไดแกภิกษุนํารูปซึ่งไม
 *หวาดเสียวเขาไป ดวยต้ังใจวา เข
 นั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจยั เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุนํารูปซึ่งเปนท่ีชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาเห็นรูปนี้แลว จักซูบ 
 ผอมตาย เพราะหาไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูปนั้นแลว ซูปผ
 ตองอาบัติถุลลจัจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
                        การนําเสียงเขาไป 
      ท่ีช่ือวา การนําเสียงเขาไป ไดแกภิกษุนําเสียงซึ่งไ
 เสียวเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาไดยินเ
 ไดยินเสียงน้ันแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลจัจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุนําเสียงซึ่งเปนท่ีชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาไดยินเสียงนี ้



 แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดยินเสียงน้ันแลวซูบผอม 

ลียด นาปฏิกูล 
ลว จักตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดังน้ี ตองอาบัติ 

ติั 

ั้นแลวซูบผอมเพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติ 

สซึ่งไมเปนท่ีชอบใจ นาเกลียด นาปฏิกูล 
วจักตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 

ัจจัย 

ิ้มรสนั้นแลวซูบผอม เพราะหาไมไดอีกแลว ภิกษุตองอาบัติ 

ิกษุนําโผฏฐัพพะ ซึ่งไมเปนท่ีพอใจ มีสัมผัส 
 เขาถูกตองส่ิงน้ีเขาแลวจักตาย ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อ 

ราชิก 

รก 
ใจตาย ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเรื่องนรกนั้น 

อมใจตาย แลวยังทุกข- 

างนี้ ผูใด 

 เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจยั เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
                        การนํากลิ่นเขาไป 
      ท่ีช่ือวา การนํากลิ่นเขาไป ไดแกภิกษุนํากลิ่นซึ่งไมเปนท่ีชอบใจ นาเก
 เขาไป ดวยต้ังใจวา เขาสูดกลิ่นนี้แ
 ทุกกฏ เมื่อเขาสูดกลิ่นนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบ
 ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุนํากลิ่นซึ่งเปนท่ีชูใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาสูดกลิ่นนี้แลวจะซูบผอมตาย เพราะ 
 หาไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาสูบกลิ่นน
 ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
                         การนํารสเขาไป 
      ท่ีช่ือวา การนํารสเขาไป ไดแกภิกษุนําร
 เขาไป ดวยต้ังใจวา เขาลิ้มรสนี้แล
 เมื่อเขาลิ้มรสนั้นแลวไดรับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบัติถุลล
 เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุนํารสซึ่งเปนท่ีชอบใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาลิ้มรสนี้แลวจะซูบผอม เพราะหา 
 ไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาล
 ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
                      การนําโผฏฐัพพะเขาไป 
      ท่ีช่ือวา การนําโผฏฐัพพะเขาไป ไดแกภ
 ไมสบายและกระดางเขาไปดวยต้ังใจวา
 เขาถูกตองส่ิงน้ันเขา ไดรับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลจัจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปา
      ภิกษุนําโผฏฐัพพะซึ่งเปนท่ีชอบใจ มีสัมผัสสบาย และออนนุมเขาไปดวยต้ังใจวา เขา 
 ถูกสิ่งน้ีแลว จกัซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาถูกตองส่ิงน้ันเขาแลว 
 ซูบผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก. 
                      การนําธรรมารมณเขาไป 
      ท่ีช่ือวา การนําธรรมารมณเขาไป ไดแกภิกษุแสดงเรื่องนรกแกคนผูควรเกิดในน
 ดวยต้ังใจวา เขาฟงเรื่องนรกนีแ้ลว จักตก
 แลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก. 
      ภิกษุแสดงเรื่องสวรรคแกคนผูทําความดีดวยต้ังใจวา เขาฟงเรื่องสวรรคนี้แลว จักนอม 
 ใจตาย ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเรื่องสวรรคนั้นแลวคิดวาเราจักน
 *เวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจยั เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก. 
                           กิริยาท่ีบอก 
      [๒๐๑] ท่ีช่ือวา กิริยาท่ีบอก ไดแกภิกษุถูกเขาถาม แลวบอกวาจงตายอย



 ตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการบอก 
ษุตอง 

นะนํา ไดแกภิกษุอันเขาไมไดถาม แตแนะนําวา จงตายอยางน้ี ผูใด 
ยศ หรือไปสวรรค ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการแนะนําน้ัน 

งอาบัติ 

ท่ีช่ือวา การนัดหมาย ไดแกภิกษุทําการนัดหมายวา จงปลงชีวิตเขาเสียตาม 
็น ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 

ลงชีวิต 

งน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่ง ปลงชีวิตเขาสําเร็จตามนิมิตน้ัน 
บัติ 

ุไมรู ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหตาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
ับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตอง 

นุสสวิคคหปาราชิก จบ 

เรือ่ง        เรื่องน่ัง ๑ เรื่อง 
 เรื่องครก ๑ เรือ่ง 

 
 เรื่อง 

 

 นั้น เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิก
 อาบัติปาราชิก 
                           การแนะนํา 
      ท่ีช่ือวา การแ
 ตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ได
 เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจยั เขาตาย ภิกษุตอ
 ปาราชิก. 
                          การนัดหมาย 
      [๒๐๒] 
 คํานัดหมายน้ัน ในเวลาเชาหรือในเวลาเย
 เพราะการนัดหมายน้ัน ภิกษุผูรับคําส่ังปลงชีวิตเขาสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ป
 เขาไดกอนหรือหลังคํานัดหมายน้ัน ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก 
                           การทํานิมิต 
      ท่ีช่ือวา การทํานิมิต ไดแกภิกษุทํานิมิตวา ผมจักขยิบตา ยักค้ิว หรือผงกศีรษะ ทาน 
 จงปลงชีวิตเขาตามนิมิตนั้น ดั
 ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ปลงชีวิตเขากอนหรือหลังนิมติน้ัน ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอา
 ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก. 
                          อนาปตติวาร 
      [๒๐๓] ภิกษุไมจงใจ ๑ ภิกษ
 ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุกระส
 อาบัติ ดังน้ีแล. 
                          ปฐมภาณวาร 
                     ในม
                            วินีตวัตถุ 
                           อุทานคาถา 
      [๒๐๔] เรื่องพรรณนา ๑ 
 เรื่องสาก ๑ เรือ่ง                     
 เรื่องพระผูเฒา ๓ เรื่อง                  เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง
 เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง                     เรื่องสรางท่ีอยู ๓
 เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง                       เรื่องมีด ๓ เรื่อง 
 เรื่องไมกลอน ๓ เรื่อง                   เรื่องรางราน ๓ เรื่อง 
 เรื่องใหลง ๓ เรื่อง                     เรื่องตก ๒ เรื่อง
 เรื่องน่ึงตัว ๓ เรื่อง                     เรื่องนัตถุยา ๓ เรื่อง 



 เรื่องนวด ๓ เรือ่ง                      เรื่องใหอาบน้ํา ๓ เรื่อง 
ื่อง 

 เรือ่ง 
ื่อง 
ย ๑ เรื่อง 

ัญแน ๔ เรื่อง 
รค ๓ เรือ่ง 

 

 ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพรรณนาคุณแหงความ 
 ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแลว ภิกษุเหลานั้นมคีวามรังเกียจวา 

ีพระภาค 

รรูปหน่ึง นั่งทับเด็กชายท่ี 
ั่งใหตายแลว มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 

ัติปาราชิก 

มัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงปูลาดอาสนะอยูท่ีโรงอาหารในละแวกบาน ได 
ิงรวมกันไว สากอันท่ีสองไดลมฟาดลงท่ีศีรษะเด็กชายคนหน่ึง 

 

 เรื่องใหทาน้ํามัน ๓ เรื่อง                 เรื่องใหลุกข้ึน ๓ เร
 เรื่องใหลมลง ๓ เรื่อง                   เรื่องใหตายดวยขาว ๓
 เรื่องใหตายดวยนํ้าฉัน ๓ เรื่อง             เรื่องมีครรคกับชู ๑ เร
 เรื่องหญิงรวมสามี ๒ เรื่อง                เรื่องฆาสองมารดาบุตรตา
 เรื่องฆาสองมารดาบุตรไมตาย ๑ เรื่อง       เรื่องใหรีด ๑ เรื่อง 
 เรื่องใหรอน ๑ เรื่อง                    เรื่องหญิงหมัน ๑ เรื่อง 
 เรื่องหญิงมีปกติคลอด ๑ เรื่อง              เรื่องจี้ ๑ เรื่อง 
 เรื่องทับ ๑ เรื่อง                       เรื่องฆายักษ ๑ เรื่อง 
 เรื่องสงไปสูท่ีมีสัตวรายและยกัษดุ ๙ เรื่อง     เรื่องสําค
 เรื่องประหาร ๓ เรื่อง                   เรื่องพรรณนาสวร
 เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง                เรื่องตัดตนไมท่ีเมืองอาฬวี ๓ เรือ่ง
 เรื่องเผาปา ๓ เรื่อง                    เรื่องอยาใหลําบาก ๑ เรื่อง 
 เรื่องไมทําตามคําของทาน ๑ เรื่อง          เรื่องใหดื่มเปรียง ๑ เรื่อง 
               เรื่องใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ ๑ เรื่อง. 
                            วินีตวัตถุ 
                          เรื่องพรรณนา 
      [๒๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล
 ตายแกภิกษุนั้น ดวยความกรณุา
 พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูม
 ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                            เรื่องน่ัง 
      [๒๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัต
 ท่ีเขาเอาผาเกาคลุมไวบนต
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบ
 แลว ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง พวกเธอไมพิจารณากอนแลวอยาน่ังบนอาสนะ รูปใดนั่ง 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           เรื่องสาก 
      [๒๐๗] ก็โดยส
 หยิบสากอันหนึ่งในสากท่ีเขาพ
 เด็กชายน้ันตายแลว เธอไดมคีวามรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ 



                           เรื่องครก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงปูลาดอาสนะอยูท่ีโรงอาหารในละแวกบาน ไดเหยียบขอน- 

ับเด็กคนหน่ึงตาย แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก 
ุ 

ุไมจงใจ ไมตองอาบัติ 

รบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขาบอก 
ิกษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทาน 

กียจวา เรา 

รณภาพ ไมตองอาบัติ 
าลแลว 

งฆ กําลังคอยทานอยู ภิกษุ 
ภาพ ภิกษุ 

ูมี 

ว 
ปเถิด ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทานอยู ภิกษุผูบุตร 

ภาพ 
ะ 

าร เนื้อติดคอ ภิกษุอีกรูปหน่ึง 
พรอมกับโลหิต ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปท่ี 

พระผูมี 

 *ไมท่ีเขานํามาเพ่ือทําครก เซไปท
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษ
                      เรื่องพระผูเฒา ๓ เรื่อง 
      [๒๐๘] ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุต
 ภัตตกาลแลว ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภ
 อยู แลวดุนหลงัผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลงถึงมรณภาพ ภกิษุผูบุตรน้ันมีความรังเ
 ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสถามวา ดูกร ภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหถึงม
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขาบอกภัตตก
 ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระส
 ผูบุตรมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึงดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลงถึงมรณ
 ผูบุตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผ
 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขาบอกภัตตกาลแล
 ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดาวา นิมนตไ
 มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึงดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลง แตไมถึงมรณ
 ภิกษุผูบุตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดผูมีพร
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาขา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                      เรื่องเนือ้ติดคอ ๓ เรื่อง 
      [๒๐๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังฉันอาห
 ไดใหประหารท่ีคอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมา
 ประหารมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 



      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภกิษุรูปหน่ึงกําลังฉันอาหาร เนือ้ติดคอ ภิกษุอกีรูปหน่ึง 

อมกับโลหิต ภกิษุ 
ังหนอ 

 

กีรูปหน่ึง 
ิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับโลหิต แตภิกษุ 

 กระมังหนอ 

เปนวัตรรูปหน่ึง ไดบิณฑบาตเจือ 
ายบิณฑบาตน้ันแกภิกษุท้ังหลายใหฉันกอน ภิกษุเหลานัน้ถึง 

น้ัน 

อง ไดใหยาพิษแกภิกษุอีกรูปหน่ึง 
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 

? 

ชวยกันสรางวิหารท่ีอยู 
ป ศิลาท่ีภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น ไดตกทับกระหมอม 

 กระมังหนอ 

ี ชวยกันสรางวิหารท่ีอยู ภกิษุรูปหน่ึงอยู 

 ประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารท่ีคอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพร
 นั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปท่ีประหาร มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระม
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภกิษุรูปหน่ึงกําลังฉันอาหาร เนือ้ติดคอ ภิกษุอ
 ประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารท่ีคอภ
 นั้นไมถึงกับมรณภาพ ภิกษุรปูท่ีประหารมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั 
                       เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง 
      [๒๑๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาต
 ยาพิษมาแลวนําไปสูโรงฉัน ไดถว
 มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมทราบเกลา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมรู ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงประสงคจะทดล
 ฉัน ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะทดลอง พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                      เรื่องสรางท่ีอยู ๓ เรื่อง 
      [๒๑๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี 
 ภิกษุรูปหน่ึงอยูขางลางยกศิลาสงข้ึนไ
 ภิกษุผูอยูขางลางถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดจงใจ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬว



 ขางลาง ยกศิลาสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบน มีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบน 
ตอง 

ลว 
ารท่ีอยู ภกิษุรูปหน่ึงอยู 

จะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบนกระหมอม 
าราชิก 

าบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั 

อฝาผนังวิหาร ภกิษุรูปหน่ึงอยู 
ูขางบนรับไวไมมั่น ไดหลนทับกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางถึง 

งน้ัน 

าง 

ด

ระพุทธเจาขา 

ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภกิษุรูปหน่ึง 
 จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอม 

รณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ 
ถามวา 

 กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางน้ันถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เรา
 อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแ
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิห
 ขางลาง ยกศิลาสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงค
 ภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติป
 แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอ

เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง                         
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันก
 ขางลางสงอิฐข้ึนไป อิฐท่ีภิกษุผูอย
 มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่อ
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี 
ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรปูหน่ึง อยูขางล
สงอิฐข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะ
ใหตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอม ภิกษุผูอยู
ขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถงึมรณภาพแลว  
เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ 
 ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแ พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา 
 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พ
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวก
 อยูขางลางสงอฐิข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย
 ภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึงม
 ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัส



 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                        เรื่องมีด ๓ เรื่อง 

ม ภิกษุรปูหน่ึงอยู 
นกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง 

า เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 

หน่ึงอยู 
สงคจะใหตาย จึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภิกษุ 

า เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ 
 

ึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภิกษุ 
 เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 

ิกษุ เธอคิด 

   เรื่องไมกลอน ๓ เรื่อง 
รม ภิกษุรปูหน่ึงอยู 
มั่น ไดพลัดตกลงบนกระหมอม 

ึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก 
ดูกรภิกษุ 

ั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปูหน่ึงอยู 
งคจะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบน 

นั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติ 

      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรร
 ขางลางสงมีดข้ึนไป มีดท่ีภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น ไดตกลงบ
 ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปู
 ขางลางสงมีดข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประ
 ผูอยูขางลางถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปูหน่ึงอยู 
 ขางลางสงมีดข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จ
 ผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึงมรณภาพ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภ
 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                   
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกร
 ขางลางยกไมกลอนสงข้ึนไป ไมกลอนท่ีภิกษุผูอยูขางบนจับไวไม
 ภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถ
 แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยน
 ขางลางยกไมกลอนสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประส
 กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลาง



 ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 

ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรปูหน่ึงอยู 
ใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบน 

ลางนั้น ไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตอง 
คตรัสถามวา 

 เรื่อง 
กรรม ภิกษุรูปหน่ึงได 
ืนผูกอยู ณ ท่ีนั้น ไดพลัด 

จวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่ง 

หน่ึง 
นจงยนืผูกท่ีตรงนี้ ภกิษุ 

จวา เราตองอาบัติปาราชิก 
ูกรภิกษุ 

ั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหน่ึง 
ส ทานจงยนืผูกท่ีตรงนี้ ภกิษุ 

 ภิกษุผูกลาวมีความรังเกียจวา เราตอง 
คตรัสถามวา 

เรือ่ง 
ลง ภิกษุอกีรูปหน่ึงได 

 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวก
 ขางลางยกไมกลอนสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะ
 กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขาง
 อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภา
 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                      เรื่องรางราน ๓
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานว
 กลาวกะภิกษุอกีรูปหน่ึงวา อาวุโส ทานจงยืนผูกท่ีตรงน้ี ภิกษุนั้นย
 ตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกีย
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูป
 มีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหน่ึงวา อาวุโส ทา
 นั้นยืนผูกอยู ณ ท่ีนั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกีย
 แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ด
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยน
 มีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหน่ึงวา อาวุโ
 นั้นยืนผูกอยู ณ ท่ีนั้น ไดพลัดตกลง แตไมถึงมรณภาพ
 อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภา
 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                       เรื่องใหลง ๓ 
      [๒๑๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมุงวิหารเสร็จแลวจะ



 กลาวกะภิกษุนั้นวา อาวุโส ทานจงลงทางน้ี ภกิษุนั้นก็ลงทางน้ัน ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว 
งอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ุอีกรูปหนึ่งมีความ 
ี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางน้ัน 

งอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 
ยางไร? 

ทางน้ี ภิกษุนั้นก็ลงทางน้ัน 
าวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 

ิกษุ เธอคิด 

     เรื่องตก ๒ เรือ่ง 
ั้น จึงข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ 

รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด 

หตก รูปใดใหตก ตองอาบัติทุกกฏ 
ิลาเลน ศิลา 

ว 
ภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

 รูปท่ีกลาวมีความรังเกียจวา เราตอ
 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมุงวหิารเสร็จแลวจะลง ภิกษ
 ประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทานจงลงทางน
 ไดพลัดตกลงถงึมรณภาพแลว รูปท่ีกลาวมีความรังเกียจวา เราตอ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมุงหลงัคาเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีกรูปหน่ึงมีความ 
 ประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทานจงลง
 ไดพลัดตกลงแลวแตไมถึงมรณภาพ รูปท่ีกล
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภ
 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                   
      [๒๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงถูกความกระสันบีบค
 แลวโจนลงท่ีเขาขาด ทับชางสานคนหน่ึงตาย เธอมีความ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ัน
 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แลวตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนัภิกษุไม 
 ควรยังตนใ
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ แลวพากันกลิ้งศ
 นั้นตกทับคนเลี้ยงโคคนหน่ึงตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแล
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ
 พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไมควรกลิ้งศิลาเลน รูปใด 
 กลิ้ง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       เรื่องน่ึงตัว ๓ เรือ่ง 



      [๒๑๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจึงใหภิกษุนั้นนึ่งตัว 
 ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 

ภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ 

มัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย จึงให 
อาบัติปาราชิกแลว 
ถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

 ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย จึงให 
วกเราตองอาบัติปาราชิก 

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 

 
าใหแกภิกษุนั้น 

าบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ 
าค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ 

มัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงปวดศีรษะ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
าตองอาบัติปาราชิก 

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ 

หน่ึงปวดศีรษะ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
รังเกียจวา พวกเราตอง 

ะผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 

 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ
 คิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยส
 ภิกษุนั้นนึ่งตัว ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัส
 พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล
 ภิกษุนั้นนึ่งตัว แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พ
 แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                       เรื่องนัดถุยา ๓ เรื่อง
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงปวดศีรษะ ภิกษุท้ังหลายไดนัดถุย
 ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
 คิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยส
 จึงไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเร
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป
 จึงไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแกพร



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                        เรื่องนวด ๓ เรือ่ง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจึงนวดฟนภกิษุนัน้ๆ ถึง 

 จึงกราบทูล 
ูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 

บัติปาราชิกแลว 
ามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

 ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
วา พวกเราตองอาบัติ 

ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 

้ํา ภิกษุนั้น 
นอ จึงกราบทูล 

ระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 

ราตองอาบัติปาราชิก 
ัสถามวา ดูกรภกิษุ 

หน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 

 มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผ
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
 จึงนวดฟนภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอา
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถ
 พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล
 จึงนวดฟนภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพ
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                      เรื่องใหอาบน้ํา ๓ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจึงใหภิกษุนั้นอาบน
 ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังห
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพ
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
 จึงใหภิกษุนั้นอาบนํ้า ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเ
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตร
 ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป



 จึงใหภิกษุนั้นอาบนํ้า แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ 
ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 

 
ทาภิกษุนั้นๆ ถึง 

 จึงกราบทูลเรื่อง 
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 

กเราตองอาบัติปาราชิก 
ัสถามวา ดูกร 

ุกข้ึน ภิกษุนั้นถึง 
 จึงกราบทูลเรื่อง 

าคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 

าตองอาบัติปาราชิก 
ัสถามวา ดูกรภกิษุ 

หน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
วา พวกเราตองอาบัติ 

ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 

 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพ
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                     เรื่องใหทาน้ํามัน ๓ เรื่อง
       ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจงึเอานํ้ามัน
 มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
 จึงเอานํ้ามันทาภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พว
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตร
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                      เรื่องใหลุกข้ึน ๓ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายใหภิกษุนั้นล
 มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
 จึงใหภิกษุนั้นลุกข้ึน ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเร
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตร
 ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป
 จึงใหภิกษุนั้นลุกข้ึน แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพ
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 



 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
      ภ. ดู
                      

ังภิกษุนั้นใหลมลง ภิกษุนั้น 
ึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
ื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 

    ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
    ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
    ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย 
ึงใหภิกษุนั้นลมลง ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก 
วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ 
ั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 

    ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
    ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 

ตาย 
ภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ 

ามวา ดูกร 

จัย 

ั้น 

 
ีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 

กรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องใหลมลง ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายย
 ถ
 เร
  
  
  
 จ
 แล
 ท
  
  
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะให
 จึงใหภิกษุนั้นลมลง แตภิกษุนั้นไมถึงมรณ
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถ
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจ
                    เรื่องใหตายดวยขาว ๓ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดใหขาวแกภิกษุนั้น ภิกษุน
 ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดม



      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
มีความประสงคจะใหตาย 

ัติปาราชิก 
ุ 

ะสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 

ตาย 
ณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ 

วา ดูกร 

จัย 

 

ีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
บัติ 

มีความประสงคจะใหตาย 
อาบัติ 

ูกร 

ะสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 

ตาย 
 พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง 

ตรัสถามวา 

จัย. 

ั้น 

      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลาย
 จึงใหขาวแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรงัเกียจวา พวกเราตองอาบ
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษ
 ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความปร
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะให
 จึงใหขาวแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมร
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถาม
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจ
                   เรื่องใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้นๆ ถึง
 มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดม
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอา
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลาย
 จึงไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
 ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ด
 ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความปร
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะให
 จึงไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจ
                       เรื่องหญิงมีครรภกับชู 
      [๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหน่ึง สามีเลิกรางไปนาน จึงมีครรภกบัชายชู 
 นางไดบอกเรื่องน้ีกะภิกษุกุลปุกะวา นิมนตเถิดเจาขา ขอทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตก ภิกษุน



 รับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงน้ัน ทารกไดถึงแกความตาย 
 เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ิ 

ทําใหครรภตกแกหญิงน้ัน ทารกไดถึงแกความตาย 
ังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ัน 

ว 
ีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหน่ึงมี 

บุตร จักได 

น้ัน 
ิก แตตองอาบัติ 

 
 

ผูมีพระภาค 

อง 

ยจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
องอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 

 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                     เรื่องหญิงรวมสามี ๒ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหน่ึงมีปกต
 คลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องน้ีกะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนน้ันคลอดบุตร จักได 
 ครอบครองทรพัยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้น 
 รับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ี
 แตมารดาไมตาย เธอมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระม
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแล
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงม
 ปกติคลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องน้ีกะภิกษุกลุุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอด
 ครอบครองทรพัยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับ 
 คําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงน้ัน มารดาไดถึงแกความตาย 
 แตทารกไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราช
 ถุลลัจจัย 
                     เรื่องฆาสองมารดาบุตรตาย 
      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหน่ึงมีปกติคลอด 
 หญิงหมันไดเลาเรื่องน้ีกะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนน้ันคลอดบุตร จักไดครอบครอง
 ทรัพยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภกิษุนั้นรับคําวา ดีละ
 นองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงน้ัน มารดาและบุตรไดตายท้ัง ๒ คน เธอม ี
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระ
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                    เรื่องฆาสองมารดาบุตรไมตาย 
      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหน่ึงมีปกติคลอด 
 หญิงหมันไดเลาเรื่องน้ีกะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนน้ันคลอดบุตร จักไดครอบคร
 ทรัพยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภกิษุนั้นรับคําวา ดีละ 
 นองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงน้ัน มารดาและบุตรไมตายท้ัง ๒ คน เธอม ี
 ความรังเกี
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมต
                           เรื่องใหรีด 
      ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหน่ึง ไดบอกเรื่องน้ีกะภิกษุผูกุลุปกะวานิมนตเถิดเจาขา 
 ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตก ภิกษุนั้นบอกวา นองหญิง ถาเชนนั้นทานจงรีด นางจึงไดรดีให 



 ครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ัน 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ตองอาบัติปาราชิกแลว 
                          เรื่องใหรอน 
      ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหน่ึง ไดบอกเรื่องน้ีกะภิกษุผูกุลุปกะวา นิมนตเถิด 

ภรอน 
อ 
แลว 

ัชแกนางๆ 
า เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแด- 

ุกกฏ 

 นองหญิง 
กรรม เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง- 

 

 ภิกษุนั้นเหน่ือย หายใจออกไมทัน ไดถึงมรณภาพ พวกเธอ 
ีพระภาค 

งโทษใหถึงมรณภาพ แลวพวกเธอมคีวามรังเกียจวา พวก 
ะภาค 

ราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
องอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 

 เจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตก ภิกษุนัน้บอกวา นองหญิง ถาเชนนั้นทานจงทําใหครร
 นางจึงทําใหครรภรอน ใหครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหน
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
                          เรื่องหญิงหมัน 
      ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหน่ึง ไดบอกเรื่องน้ีกะภิกษุผูกุลุปกะวานิมนตเถิดเจาขา 
 ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหดิฉันคลอดบุตร ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภส
 ถึงแกกรรม เธอมีความรังเกียจว
 *พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติท
                       เรื่องหญิงมีปกติคลอด 
      ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีปกติคลอดบุตรถี่คนหน่ึง ไดบอกเรื่องน้ีกะภิกษุผูกุลุปกะวา 
 นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําไมใหดิฉันคลอดบุตร ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละ
 แลวไดใหเภสัชแกนางๆ ไดถึงแก
 *หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไม
 ตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                            เรื่องจี้ 
      [๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย ยังภิกษุรูปหน่ึงซึ่งอยูในจําพวกพระสัตตรสวคั- 
 *คีย ใหหัวเราะเพราะจ้ีดวยนิ้วมือ
 มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูม
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย 
                            เรื่องทับ 
      [๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย ชวยกันข้ึนทับภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงอยูใน 
 จําพวกพระฉัพพัคคีย ดวยต้ังใจวาจักล
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพร
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          เรื่องฆายักษ 
      [๒๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหมอผรีูปหน่ึง ปลงชีวิตยกัษแลวมีความรังเกียจวา 
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงก
 ตรัสวา ดูกรภกิษุเธอไม ต
               เรื่องสงไปสูท่ีมีสัตวรายและยักษดุ ๙ เรื่อง 
       [๒๑๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงสงภิกษุอีกรูปหน่ึงไปสูวิหารท่ีมียักษดุ พวก 



 ยักษไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 

 ดูกรภิกษุ 

งภิกษุรูปหน่ึงไปสู 
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 

ุ 

ี่มีสัตวรายๆ ได 
ูลเรื่อง 

ุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
ย ไดสงภิกษุรูปหน่ึงไปสูทาง 

อมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
ุ 

อตองอาบัติปาราชิกแลว 
สงภิกษุรูปหนึ่งไปสู 
มรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก 

ภกิษุ 

ันดารท่ีมีโจรๆ ไดปลง 

      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหน่ึงไปสู 
 วิหารท่ีมียักษดุ พวกยักษไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย ไดส
 วิหารท่ีมียักษดุ แตพวกยักษไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงสงภิกษุอีกรูปหน่ึงไปสูทางกันดารท
 ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบท
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษ
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหตา
 กันดารท่ีมีสัตวรายๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธ
      ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย ได
 ทางกันดารท่ีมีสัตวราย แตสัตวรายไมปลงชีวติภิกษุนั้น เธอมีควา
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกร
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงสงภิกษุอีกรูปหน่ึงไปสูทางก



 ชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ัน 

ุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
สงภิกษุรูปหน่ึงไปสูทาง 

วามรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
างไร? 

ั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู 
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
าค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 

แกตนแน จึงปลง 
ั้น 

าภิกษุผูมีเวรแกตนแน แตปลงชีวิตภิกษุอื่น 
ผูมีพระภาค 

อตองอาบัติปาราชิกแลว 
ชีวิตภิกษุผูมีเวรแกตน 
บทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

ุ เธอคิดอยางไร? 

 แลวมี 
ื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

ดอยางไร? 

 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษ
      ๘. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย ได
 กันดารท่ีมีโจรๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีค
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอย
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๙. ก็โดยสมัยน
 ทางกันดารท่ีมีโจร แตโจรไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรงัเกียจ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ 
                      เรื่องสําคัญแน ๔ เรื่อง 
      [๒๒๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง สําคัญวาภิกษุผูมีเวร
 ชีวิตภิกษุนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงสําคัญว
 แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระ
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธ
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงสําคัญวาภิกษุอื่นแน แตปลง
 แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกรา
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษ
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงสําคัญวาภิกษุอื่นแน จึงปลงชีวิตภิกษุอืน่
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิ



      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                      เรื่องประหาร ๓ เรื่อง 
      [๒๒๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหน่ึงใหประหารภิกษุ 

องอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

อาบัติ 
ามประสงคจะใหตาย 

อมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
ภิกษุ 

เจาขา 

 ภิกษุอีกรูปหน่ึงมีความประสงคใหตาย จึง 
ึงมรณภาพ เธอมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว 

ิกษุ 

 

เจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 

ประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเรื่องสวรรค 
นอ 

อตองอาบัติปาราชิกแลว 
าเรื่องสวรรค 

องอาบัติปาราชิกแลว 
ีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 

 นั้นๆ ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราต
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหน่ึงมีคว
 จึงใหประหารภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพแลว เธ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกร
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธ
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงถูกผีเขา
 ใหประหารภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถ
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                    เรื่องพรรณนาสวรรค ๓ เรื่อง 
      [๒๒๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพรรณนาเรื่องสวรรคแกคนผูทําความดี คน 
 นั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ัน
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธ
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความ
 แกคนผูทําความดี คนนั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังห
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธ
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณน
 แกผูทําความดี คนนั้นดีใจ แตไมตาย เธอจึงมีความรังเกียจวา เราต
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูม



 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย 
                     เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงพรรณนาเรื่องนรกแกผูควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ- 

พระผูมี 

ประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเรื่องนรกแก 
มงัหนอ 

? 

อตองอาบัติปาราชิกแลว 
าเรื่องนรกแกผู 

องอาบัติปาราชิกแลว 
ูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 

ทํานวกรรม ภิกษุ 
ัด 

า 
ตาย ไมตองอาบัติ 

ลมทับ 
นอ 

ั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

วีจะตัดตนไมทํานวกรรม ภกิษุรูปหน่ึงมี 

 *ตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความ
 คนผูควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธ
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณน
 ควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ แตไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราต
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                  เรื่องตัดตนไมท่ีเมืองอาฬวี ๓ เรือ่ง 
      [๒๒๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไม
 รูปหน่ึงจึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวโุส ทานจงยืนตัดท่ีตรงน้ี ตนไมไดลมทับภิกษุผูยืนต
 อยู ณ ท่ีนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ- 
 *ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาข
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะให
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํานวกรรม ภกิษุรูปหน่ึงมี 
 ความประสงคจะใหตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหน่ึงวา อาวโุส ทานจงยืนตัดท่ีตรงน้ี ตนไมได
 ภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ท่ีนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังห
 จึงกราบทูลเรื่องน
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬ



 ความประสงคจะใหตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหน่ึงวา อาวโุส ทานจงยืนตัดท่ีตรงน้ี ตนไมไดลม- 
 

ธเจาขา 
สงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ 

 

 พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
ึงเผาปา คนท้ังหลาย 

องอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ 

ชฌฆาตวา 
ฆาต 

พูดวา 

ระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ 

 *ทับภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ท่ีนั้น แตไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                       เรื่องเผาปา ๓ เรือ่ง 
      [๒๒๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียเผาปา คนท้ังหลายถูกไฟไหมตาย พวก 
 เธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุท
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมมีความประ
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจึงเผาปา คนท้ังหลาย 
 ถูกไฟไหมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร? 
      ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจ
 ถูกไฟลวก แตไมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราต
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ
 คิดอยางไร? 
      ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                        เรื่องอยาใหลําบาก 
      [๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะนายเพ
 อาวุโส ทานอยาใหนักโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวิตดวยการฟนทีเดียวตายเถิด เพชฌ
 รับคําวา ดีละ ขอรับ แลวปลงชีวิตดวยการฟนทีเดียวตาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตอง 
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                     เรื่องไมทําตามคําของทาน 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะนายเพชฌฆาตวา อาวุโส 
 ทานอยาใหนักโทษคนน้ีลําบากเลย จงปลงชีวติดวยการฟนทีเดียวตายเถิด นายเพชฌฆาตนั้น
 ผมจักไมทําตามคําของทาน แลวปลงชีวิตนักโทษนั้น ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ 
 ปาราชิกแลวก



 เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                        เรื่องใหดื่มเปรยีง 
      [๒๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงมีมือและเทาดวน หมูญาติเลี้ยงดูไวในเรือนญาติ 

 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ลว 

ิรกะ 
าดองโลณะโสจิรกะ บุรุษน้ันไดตายแลว ภกิษุณีนั้นมีความ 

 
 ตองอาบัติ 

 

เจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน 
ัน ซึ่งเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูใกล 

าตรแสวงหา 
ลานัน้คิดกันวา บัดน้ีวัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพ 

จะยงัอัตภาพใหเปนไปดวยการถอืบาตร 

องพวกคฤหัสถเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา 
พรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปน 

หลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน 

 ภิกษุรูปหน่ึงไดพูดกะคนพวกน้ันวา ทานท้ังหลายอยากใหบุรุษผูนี้ตายหรอืไม? 
      ญ. ขอรับ กระผมอยากใหตาย 
      ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาด่ืมเปรียง 
      คนพวกนั้นจึงไดใหบุรุษน้ันดื่มเปรียง บุรุษน้ันไดตายแลว ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา 
 เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแ
                   เรื่องใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงมีมือและเทาดวน หมูญาติเลี้ยงดูไวในเรอืนญาติ ภิกษุณี 
 รูปหน่ึงไดพูดกะคนพวกน้ันวา ทานท้ังหลายปรารถนาใหบุรุษผูนี้ตายหรอืไม? 
      ญ. ปรารถนาเจาขา 
      ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาด่ืมยาดองช่ือโลณะโสจ
      คนพวกนั้นไดใหบุรุษน้ันดื่มย
 รังเกียจ จึงไดแจงเรือ่งน้ันแกภกิษุณีท้ังหลายๆ ไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูล
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณีนั้น
 ปาราชิกแลว. 
                     ปาราชิกสิกขาบท ท่ี ๓ จบ
                       จตุตถปาราชิกสิกขาบท 
                    เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา 
      [๒๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 เขตพระนครเวสาลี ครั้งน้ัน ภิกษุมากรูปดวยก
 ฝงแมน้ําวัคคุมุทา ก็แลสมัยน้ัน วัชชีชนบท อัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มี 
 ขาวตายฝอย ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบ
 ก็ทําไมไดงาย จึงภิกษุเห
 ฝดเคือง มีขาวตายฝอย ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆ
 แสวงหา ก็ทําไมไดงาย พวกเราจึงจะพึงเปนผูพรอมเพรยีงกัน รวมใจกันไมวิวาทกัน อยู 
 จําพรรษาเปนผาสุก และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ 
      ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกันอาํนวยกิจการ 
 อันเปนหนาท่ีข
 ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผูพรอมเ
 ผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต 
      ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้า ไมควร ทานท้ัง





 อํานวยกิจการ อันเปนหนาท่ีของพวกคฤหัสถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกัน 
 นําขาวสาสนอันเปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาต 

ธรรม 
รูปโนนได 

โนน 

ูจําพรรษาเปนผาสุกและจักไมลําบากดวยบิณฑบาต 
ร ิ

ิ 

าคามี 
โนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังน้ี 

ู 

า 
 

ใช 

ภาค 

 แกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยู 
 จําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต 
      ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้า อยาเลย ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน 
 อํานวยกิจการ อันเปนหนาท่ีของพวกคฤหัสถ จะประโยชนอะไรดวยการชวยกันทําขาวสาสน 
 อันเปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจักกลาวชมอุตตริมนุสส
 ของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน 
 ตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูป
 เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รปูโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังน้ี 
 เมื่อเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอบุายอยางนี้ พวกเราก็จักเปนผู 
 พรอมเพรียงกันรวมใจกัน ไมวิวาทกัน อย
      ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา อาวโุสท้ังหลาย การท่ีพวกเราพากันกลาวชมอุตต
 มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐท่ีสุด แลวพากันกลาวชมอุตตร
 มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน 
 รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รปูโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกท
 รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูป
      ครั้นตอมา ประชาชนเหลาน้ันพากันยินดีวา เปนลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดด ี
 แลวหนอ ท่ีมีภกิษุท้ังหลายผูมีคุณพิเศษเห็นปานนี้ อยูจําพรรษาเพราะกอนแตนี้ ภิกษุท้ังหลายท่ีอย
 จําพรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ีไมมีเลย โภชนะ 
 ชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรย
 คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเค้ียวชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลาน้ัน
 พวกเขาไมเค้ียวดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย 
 ญาติสาโลหิต ของลิ้มชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมลิ้มดวยตน ไมให 
 มารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต น้ําด่ืมชนิดท่ี 
 พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา คนรบั
 กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต จึงภิกษุเหลานั้น เปนผูมีน้ํานวล มีอินทรียผองใส 
 มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง ก็การท่ีภิกษุท้ังหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมพีระ
 นั่นเปนประเพณี ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลวเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวร 
 หลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาล ีเท่ียวจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน 
 กูฏาคารศาลา แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                        ภิกษุตางทิศมาเฝา 
      [๒๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศท้ังหลายเปนผูผอมซูบซีด มี 
 ผิวพรรณหมอง เหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น สวนภกิษุพวกฝงแมน้าํวัคคุมุทา เปนผู 



 มีน้ํานวล มีอินทรียผองใส มีสหีนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
 ท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี ครั้งน้ัน พระผูมี 

อ 
กัน 

 

ราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามส่ิงท่ี 
ดวย 

าม 

 

ง 

ุ 

 
ุคคลผูควานทองดวยมีดเชือดโคอันคมน้ันพึงถึงความตาย 

ิ 
ัสถนั้น เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย 

ท้ังหลาย การกระทําของ 
มใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่ง 

ท การกระทําของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใส 

 พระภาคตรัสถามภิกษุ พวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย รางกายของพวกเธอยังพ
 ทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอมเพรยีงกัน รวมใจกัน ไมวิวาท
 อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนไดพระพุทธเจาขา ยังพอเปนไปได พระพุทธเจาขา
 อน่ึง พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกันไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก 
 และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา 
                          พุทธประเพณี 
      พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู ยอมตรสัถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี 
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงท
 ท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ในส่ิงท่ีไมประกอบ
 ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ยอมทรงสอบถ
 ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหน่ึง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
 พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวก 
 เธอเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวย
 บิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร 
      ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนั้น ใหทรงทราบแลว 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คุณวิเศษของพวกเธอน่ัน มีจริงหรือ 
      ภ. ไมมีจริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      [๒๒๙] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆะบุรุษท้ังหลาย การกระทําขอ
 พวกเธอน่ัน ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ 
 ท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ เพราะเหต
 แหงทองเลา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ทองอันพวกเธอควานแลวดวยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกวา 
 อันพวกเธอกลาวชมอุตตริมนสุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถเพราะเหตุแหงทอง ไมดีเลย
 ขอท่ีเราวาดีนั้น เพราะเหตุไร เพราะบ
 หรือความทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทําน้ันเปนเหตุ และเพราะการกระทําน้ันเปนปจจัย 
 เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูกลาวชมอุตตร
 มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤห
 ทุคติ วินิบาต นรก ซึ่งมีการกระทําน้ีแลเปนเหตุ ดูกรโมฆบุรุษ
 พวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อ
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแ



 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของคนบางพวกผูเลื่อมใสแลว ครั้นแลว 

กันแล 
ว 

ปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ 
 บูชา ยําเกรงแลว ไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ 

อยู 

ึกแก 

 

ยอดมหาโจร ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ 
 

คาถา 

 ทรงกระทําธรรมมีกถารับส่ังกะภิกขุท้ังหลาย วาดังน้ี:- 
                        มหาโจร ๕ จําพวก 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจร ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก มหาโจร ๕ จําพวก 
 เปนไฉน 
      ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรบางคนในโลกน้ี ยอมปรารถนาอยางนี้วา เมื่อไรหนอ 
 เราจักเปนผูอันบุรุษรอยหนึง่ หรือพันหนึง่แวดลอมแลว ทองเท่ียวไปในคามนิคมและราชธานี 
 เบียดเบียนเอง ใหผูอื่นเบียดเบียน ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่นเผาผลาญ 
 สมัยตอมา เขาเปนผูอันบุรุษรอยหนึ่ง หรือพนัหนึ่ง แวดลอมแลวเท่ียวไปในคามนิคมและ 
 ราชธานี เบียดเบียนเอง ใหผูอืน่เบียดเบียน ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่น 
 เผาผลาญฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยน้ี ก็ฉันนั้นเหมือน
 ยอมปรารถนาอยางนี้วา เมื่อไรหนอ เราจึงจักเปนผูอันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพนัหนึ่งแวดลอมแล
 เท่ียวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถและบรรชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย เภสัชบริขาร สมัยตอมา เธอเปนผู 
 อันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพันหนึง่แวดลอมแลว เท่ียวจาริกไ
 และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ
 และคิลานปจจัยเภสัชบริขารท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกท่ี ๑ มีปรากฏ
 ในโลก 
      ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยน้ี เลาเรียน 
 ธรรมวินยัอันตถาคตประกาศแลว ยอมยกตนข้ึน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกท่ี ๒ 
 มีปรากฏอยูในโลก 
      ๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยน้ี ยอมตามกําจัด 
 เพื่อนพรหมจารี ผูหมดจด ผูประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิอยูดวยธรรมอนัเปนขาศ
 พรหมจรรยอนัหามูลมิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกท่ี ๓ มปีรากฏอยูในโลก 
      ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยน้ี ยอมสงเคราะห 
 เกลี้ยกลอมคฤหัสถท้ังหลาย ดวยครุภัณฑ ครุบริขาร ของสงฆ คือ อาราม พื้นท่ีอาราม 
 วิหาร พื้นท่ีวิหาร เตียง ต่ัง ฟูก หมอน หมอโลหะ อางโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ 
 มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน เถาวัลย ไมไผ หญามุงกะตาย หญาปลอง หญาสามัญ ดินเหนียว 
 เครื่องไม เครื่องดิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกท่ี ๔ มีปรากฏอยูในโลก
      ๕. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูกลาวอวดอตุตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อนัไมเปนจริง 
 นี้จัดเปน
 พราหมณ เทวดา และมนุษย ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะภกิษุนั้น ฉันกอนขาวของชาว
 แวนแควน ดวยอาการแหงคนขโมย. 
                           นิคม



      ภิกษุใด ประกาศตนอันมีอยูโดยการอื่น ดวยอาการอยางอื่น โภชนะนั้น 
 อันภิกษุนั้น ฉันแลว ดวยอาการแหงคนขโมย ดุจพรานนกลวงจับนก ฉะนั้น 
 ภิกษุผูเลวทรามเปนอันมาก มีผากาสาวะพันคอ มีธรรมทราม ไมสํารวมแลว 
 ภิกษุผูเลวทรามเหลาน้ัน ยอมเขาถึงซ่ึงนรก เพราะกรรมท้ังหลายท่ีเลวทราม ภิกษุ 
 ผูทุศีล ผูไมสํารวมแลวบริโภคกอนเหล็กแดงดังเปลวไฟ ประเสริฐกวา การฉันกอนขาว 

ย 
าม 

ใส 
ยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน 

ุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
าย อาศัยอํานาจ 

 ๑ เพื่อขม 
อันจะบังเกิดใน 

ี่ยังไม 
รรม ๑ 

สิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 

อยๆ 

ั้นแล ภิกษุเปนอันมาก สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น 
ดบรรลุ สําคัญ 

ทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามท่ีสําคัญวาไดบรรลุ ครั้น 

 ของชาวรัฐ จะประเสริฐอะไร. 
                        ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ 
      [๒๓๑] ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกฝงแมน้าํวัคคุมุทา โดยอเนกปริยา
 แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก คว
 เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ 
 เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อม
 การไมสะสม การปรารภความเพียร โด
 ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหล
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธ
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยก
                          พระปฐมบัญญัติ 
      ๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู 
 ความเห็น อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามาในตนวา ขาพเจารูอยางนี ้
 ขาพเจาเห็นอยางนี้ ครั้นสมัยอืน่แตนั้น อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอา 
 ตามก็ตาม เปนอันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนีว้า แนะทาน 
 ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น ไดพูดพล
 เปนเท็จเปลาๆ แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได 
      สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการ 
 ฉะนี้ ฯ 
                  เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา จบ 
                     เรื่องภิกษุสําคัญวาไดบรรล ุ
      [๒๓๒] ก็โดยสมัยน
 สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดบรรลวุาไ
 มรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจงวาได



 ตอมา จิตของพวกเธอนอมไปเพื่อความกําหนัดก็มี นอมไปเพื่อความขัดเคืองก็มี นอมไปเพื่อ 
แลว แตพวกเรา 

ําคัญมรรคผล 
 จึงอวดอาง 
จงเรือ่งน้ันแก 

พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูเหมอืนกัน 
ังมิได 

ึง สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดบรรลวุาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดทําใหแจงวาได 
บรรลุ แตขอนั้นนั่นแล เปนอัพโพหาริก 

รรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
ทนี้ 

็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา 

าะ 
ายแลว ช่ือวา 
กษุ 

ษุ เพราะอรรถ 

วา 
อมเพรยีงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ 

ฆพรอมเพรยีงกันใหอุปสมทบแลวดวยญัตติ- 

 ความหลงก็มี จึงมีความรังเกียจวา สิกขาบทอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว
 สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สาํคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดถึงวาไดถึง ส
 ท่ีตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง
 มรรคผลตามท่ีสําคัญวาไดบรรลุ พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ แลวแ
 ทานพระอานนทๆ กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 อานนท ขอท่ีภิกษุท้ังหลายสําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญมรรคผลท่ีตนย
 ถึงวาไดถ
 ทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามท่ีสําคัญวาได
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธ
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบ
 ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู 
 ความเห็น อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามาในตนวา ขาพเจารูอยางนี ้
 ขาพเจาเห็นอยางนี้ ครั้นสมัยอืน่แตนั้น อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือ 
 เอาตามก็ตาม เปนอันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนีว้า 
 แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น ได 
 พูดพลอยๆ เปนเท็จเปลาๆ เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ แมภกิษุนี้ ก็เปนปาราชิก 
 หาสังวาสมิได. 
                   เรื่องภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๒๓๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ 
 อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก
 อน่ึง ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพร
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําล
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิ
 ช่ือวา  ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิก
 วา เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา 
 เปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถ
 เปนผูอันสงฆพร
 บรรดาผูท่ีช่ือวาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ท่ีสง



 *จตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถน้ี 

า การทําใหแจงซ่ึงผล การละกิเลส ความเปดจิต ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา 
น 

คือ มีบุคคลเช่ือในสิ่งท่ีภิกษุปฏิญาณแลว โดยถามวา 
ธรรม 

วา ภิกษุมีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงํา 
นไมมีอยู อนัไมเปนจริง ยอมเปนผูตองอาบัติปาราชิก 

ก 
ระสงคจะเปนสามเณร 

ั้น ได 
 อนึ่ง ขาพเจา 

ิ่งท่ีไมมี ขาพเจาไมรูไดพูดแลว 

ิก ความวา ตนตาลมียอดดวนแลว ไมอาจจะงอกอีก ช่ือแมฉันใด 
วามอยากครอบงําแลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม 

ั้น 

      บทวา ไมรูเฉพาะ คือ ไมรู ไมเห็น กุศลธรรมในตน ซึ่งไมมี ไมเปนจริง 
 ไมปรากฏ วาขาพเจามีกุศลธรรม 
      บทวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ 
 มรรคภาวน
      บทวา นอมเขามาในตน ไดแกนอมกุศลธรรมเหลาน้ันเขามาในตน หรือนอมต
 เขาไปในกุศลธรรมเหลานั้น 
      บทวา ความรู ไดแก วิชชา ๓ 
      บทวา ความเห็น โดยอธิบายวา อันใดเปนความรู อันนั้นเปนความเห็น อันใด 
 เปนความเห็น อันนั้นเปนความรู 
      บทวา กลาวอวด คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถหรอืบรรพชิต 
      คําวา ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้ ความวา ขาพเจารูธรรมเหลาน้ี 
 ขาพเจาเห็นธรรมเหลานี้ อนึ่ง ขาพเจามีธรรมเหลาน้ี และขาพเจาเห็นชัดในธรรมเหลาน้ี. 
      [๒๓๔] บทวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น คือ เมื่อขณะคราวครูหนึ่งท่ีภิกษุกลาวอวดนั้น 
 ผานไปแลว 
      บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม 
 ทานบรรลุอะไร ไดบรรลุดวยวิธีไร เมื่อไร ท่ีไหน ทานละกิเลสเหลาไหนได ทานได
 หมวดไหน 
      บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง 
      บทวา ตองอาบัติแลว ความ
 แลว พูดอวดอตุตริมนุสสธรรม อั
      บทวา มุงความหมดจด คือ ประสงคจะเปนคฤหัสถ หรือประสงคจะเปนอุบาส
 หรือประสงคจะเปนอารามิก หรือป
      คําวา แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางน
 กลาววาเห็น ความวา ขาพเจาไมรูธรรมเหลาน้ัน ขาพเจาไมเห็นธรรมเหลานั้น
 ไมมีธรรมเหลาน้ัน และขาพเจาไมเห็นชัดในธรรมเหลาน้ัน 
      คําวา ขาพเจาพูดพลอยๆ เปนเท็จเปลาๆ ความวา ขาพเจาพูดพลอยๆ พูดเท็จ 
 พูดไมจริง พูดส
      บทวา เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ คือ ยกเสียแตเขาใจวาตนไดบรรลุ. 
      [๒๓๕] บทวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบถึงภิกษุรูปกอนๆ 
      บทวา เปนปาราช
 ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ มีความอยากอันลามก อันค
 อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะฉะน
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา เปนปาราชิก 



      บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาสไดแก กรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศ 
 ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นช่ือวา สังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกับภิกษุ 

กข ๓. สมาธิ 

ันวางเปลา 

 

 ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 

หัตตผล 
การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ 

ความเปด 

ยิ่งในเรือนอันวางเปลา 
มยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา 

 ขาพเจาเขาปฐมฌานแลวดวยอาการ ๓ อยางคือ ๑ 
าวเท็จ 

ากลาวเท็จแลว ๔ 

เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 

 นั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา หาสังวาสมิได. 
                           บทภาชนีย 
      [๒๓๖] ท่ีช่ือวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ๑. ฌาน ๒. วิโม
 ๔. สมาบัติ ๕. ญาณทัสสนะ ๖. มัคคภาวนา ๗. การทําใหแจงซ่ึงผล ๘. การละ 
 กิเลส ๙. ความเปดจิต ๑๐. ความยินดียิ่งในเรือนอ
      ท่ีช่ือวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 
      ท่ีช่ือวา วิโมกข ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข
      ท่ีช่ือวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิตสมาธิ 
      ท่ีช่ือวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ 
      ท่ีช่ือวา ญาณ ไดแก วิชชา ๓ 
      ท่ีช่ือวา มัคคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน
 พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ 
      ท่ีช่ือวา การทําใหแจงซ่ึงผล ไดแกการทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล การทําใหแจงซ่ึง 
 สกทาคามิผล การทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล การทําใหแจงซ่ึงอร
      ท่ีช่ือวา การละกิเลส ไดแก
      ท่ีช่ือวา ความเปดจิต ไดแกความเปดจิตจากราคะ ความเปดจิตจากโทสะ 
 จิตจากโมหะ 
      ท่ีช่ือวา ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา ไดแกความยินดี
 ดวยปฐมฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยทุติยฌาน ควา
 ดวยตติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยจตุตถฌาน. 
                           สุทธิกะฌาน 
                            ปฐมฌาน 
      [๒๓๗] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากล
 แลว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูว
 อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
 เธอรูวา จักกลาว
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 



 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
วามถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก 
เจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 

ว ๔ 
บัติ 

 

 
าง 

รู 
ง 

ู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอ 
 ๔ อาํพราง 

ชิก. 
วเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง 

กลาว 

าเปนผูเขาปฐมฌานไดแลวดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ 
จ 

แลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ 
าวเท็จ 

เท็จ 

 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางค
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแล
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอา
 ปาราชิกฯ 
      [๒๓๘] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยูดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ 
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
 แลว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๔ อยางคือ ๑ เบ้ืองตนเธอ
 รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อาํพร
 ความเห็น ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอ
 วา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรา
 ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลวกร็ูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอย
 รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
 ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปารา
      [๒๓๙] ภิกษุรูอยู กลา
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
 เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานได
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากล
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ 
 ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ 



 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ 

น 

็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
 ๔ 

บัติ 

 

 
 

ตน 

น 

ู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
ว ๔ 

ิ 

 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง 
 ตองอาบัติปาราชิก. 
      [๒๔๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ 
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ 
 แลว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองต
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอา
 ปาราชิก 
      [๒๔๑] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง 
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
 เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ือง
 ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔
 อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ือง
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยางคือ ๑ เบ้ืองต
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอย
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแล
 อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัต



 ปาราชิก. 
      [๒๔๒] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง 
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว 
 เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๔ อยางคือ ๑ เบ้ืองตน 
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ 
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ 

 

ยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ 
ว 

จาเขาทุติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
ากลาวเท็จ 

วาม 

 อยาง ... 

บใจ 

 

ูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 

เจาเปนผูไดทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 

จ 

 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ 
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอ
 เบ้ืองตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลา
 เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ ๗ อําพรางความจริง 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      [ปฐมฌานน้ีนักปราชญใหพิสดารแลว ฉนัใด แมฌานท้ังมวลก็พึงใหพสิดาร ฉันนั้น ๑-] 
                            ทุติยฌาน 
      [๒๔๓] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเ
 ๕ อยาง ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูว
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอ
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็ร
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใ



 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 

 รจนาไวในวาระสุดทายของฌานนอกน้ี สวนคัมภีรของชาว

ูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 

านแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 

าการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 

ว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 

 

วาม- 

เจาเปนผูไดตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 

มชอบใจ 

ิยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
็จ 

วาม 

าทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
 @๑. คําน้ีพึงเห็นวา คัมภีรของชาวยโุรป
เรา 
 @คัมภีรของพมา และมอญ รจนาไวตรงนฯ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอร
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                            ตติยฌาน 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ 
 ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานอยู ดวยอ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแล
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาตติยฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 *ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางควา
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญตต
 ๕  ... อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวกร็ูวากลาวเท
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ตติยฌานขาพเจ



 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 

็จ 

าราชิก 
 ... 

 

เจาเปนผูไดจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ครั้น 

ตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

วาม 

จาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 

ท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 

 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท
 ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติป
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ 
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาจตุตถฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ 
 ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญจตุ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จตุตถฌานขาพเ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 



      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 
 ...  ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
นผูไดสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

 

 ๓ อยาง ... 

 

ยอาการ ๓ อยาง ... 

 
า 

 

ปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตวิโมกขไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเป
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตวิโมกข ดวยอาการ
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ดว
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูว
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเ



 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

ยอาการ ๓ อยาง ... 
าว 

 

วยอาการ ๓ อยาง ... 
ลาว 
ม 

 

าง 

ชิก 
นผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

จ 

วยอาการ ๓ อยาง ... 
 
 

 ดวยอาการ ๓ อยาง 

 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตวิโมกข ดว
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมติตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ด
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางควา
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                         อัปปณิหิตวิโมกข 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปารา
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเป
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตวิโมกข ด
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว
 ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 



 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 

วามเห็น ๕ อําพรางความ 

ําพรางความถูกใจ 

ําพรางความ 
 อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
าเปนผูไดสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

า 

๓ อยาง ... ๔ อยาง 
 

 

อาการ ๓ อยาง ... 

 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางค
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูว
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาธิ ดวยอาการ 
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตสมาธิไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

ลาว 

าเปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 
า 
จ 

อาการ ๓ อยาง ... 
ลาว 

 

อาการ ๓ อยาง ... 
าว 

 

 

 

ชิก 
นผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูว
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาธิ ดวย
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมติตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปารา
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเป
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 



 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

 ๓ อยาง ... 
าว 

 

วยอาการ ๓ อยาง ... 
าว 
ม 

รางความเห็น ๕ อําพราง 

ําพรางความถูกใจ 

 ๕ อําพรางความ 
อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
นผูไดสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

ูวา 
จ 

ยาง ... 
ลาว 

 

 ๓ อยาง ... 
าว 

 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ด
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางควา
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพ
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาบัติไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเป
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็ร
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อ
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล



 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

. 

ปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 

จ 

ยอาการ ๓ อยาง ... 
 

าม 

วยอาการ ๓ อยาง ... 
 

 ... 

 

 ... 

 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเ
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาบัติ ดว
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางคว
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมติตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ด
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง  คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 



 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

ชิก 
นผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ถูกใจ 

ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

ราง 

 ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

ราง 

 ... 

็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

างความถูกใจ 

าง ... 

งความถูกใจ 
มจริง ตองอาบัติปาราชิก 

าเปนผูไดวิชชา ๓  ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปารา
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเป
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตสมาบัติ 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพ
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพ
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพร
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาวิชชา ๓ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรา
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางควา
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 



 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

ร ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
วา 

 

าร ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 

รางความเห็น ๕ อําพราง 

 

็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

รางความเห็น ๕ อําพราง 
 อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 

เจาเปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ูกใจ 

าง ... ๔ อยาง ... 

าม 

ยอาการ ๓ อยาง ... 

 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญวิชชา ๓  ดวยอากา
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาก
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพ
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพ
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อย
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางคว
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดว
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 





 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 

 

็รูวา 

 

ปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 

ยอาการ ๓ อยาง ... 

ราง 

วยอาการ ๓ อยาง ... 

ราง 

 

 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสัมมัปปธาน ๔ ดว
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพ
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ด
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพ
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู 



 วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

จาเปนผูไดอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ถูกใจ 

การ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

าพราง 

าการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

วาม 

ัติปาราชิก 

ลาว ก็รูวา 

เจาเปนผูไดอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
ากลาว 

 อําพราง 

 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอิทธิบาท ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอิทธิบาท ๔ ดวยอา
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อํ
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวถูกใจ 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางค
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูว
 เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖



 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 
 

การ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

 

ิปาราชิก 
 

ัติปาราชิก 
าพเจาเปนผูไดพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

็รูวา 
จ 

 ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ูกใจ 

 ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
็รูวา 

ูกใจ 

 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอา
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัต
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ข
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญพละ ๕ ดวยอาการ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 



                           โพชฌงค ๗ 
      [๒๕๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

ัติปาราชิก 

ลาวเท็จ 
 

จาเปนผูไดโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

วามถูกใจ 

 ... ๔ อยาง ... 

 

าการ ๓ อยาง ... 
 ก็รูวา 

 
ําลังกลาว ก็รู 

ลาวเท็จ 

 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวาก
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง-
 *ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางค
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอ
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ ก
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวาก
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 



      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

 

นผูไดอรยิมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
็รูวา 

ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
ูวา 

ใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
็รูวา 

็รูวา 
็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

็จ 
รางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 

็รูวา 
็น ๕ อําพรางความถูกใจ 

างความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
าเปนผูไดโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ลาวเท็จ 

 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเป
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอริยมรรคมีองค ๘ 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็ร
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อรยิมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทํา
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพ
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาโสดาปตติผลไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพร
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวาก
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 



      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
าว ก็รูวา 

แจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
าว ก็รูวา 

 

วาม 

 ... 

ราง 

าเปนผูชํานาญสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
็จ 

 

ทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
าว ก็รูวา 

ใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ก็รูวา 

 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โสดาปตติผลขาพเจาทําให
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว 
 เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพ
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสก
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สกทาคามิผลขาพเจาทํา
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 ... 

วาม 

จาเปนผูไดอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
าวเท็จ 

 

าคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
ลาวเท็จ 

 

แจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
าวเท็จ 

อยาง ... 

 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนาคามิผลไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากล
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอน
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวาก
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนาคามิผลขาพเจาทําให
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากล
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                           อรหัตตผล 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ 
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 

อาบัติปาราชิก 
เจาเปนผูไดอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

วาม 

นาญอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
าวเท็จ 

 

แจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
ากลาวเท็จ 

วามเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 

น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 

น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 
ชิก 

ะขาพเจาละแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 

จ 

วยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 

 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตอง
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํา
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากล
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อรหตัตผลขาพเจาทําให
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูว
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาคายแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาพนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปารา
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราค
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใ
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสลัดแลว ด



 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 

ว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 

บใจ 

นแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 

 คือ 

มถกูใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง 

 ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ 
 
 ตอง 

 

ากโทสะ 
องขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ท็จ 

 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาเพิกแล
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอ
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาถอ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 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
 ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ 
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางควา
 ตองอาบัติปาราชิก 
                           สละโมหะ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว ... คายแลว ... พนแลว ... ละแลว ... สลัด- 
 *แลว ... เพิกแลว ... ถอนแลว ดวยอาการ
 ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
 อาบัติปาราชิก. 
                       สุทธิกะ ความเปดจิต 
                          เปดจากราคะ
      [๒๕๔] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                          เปดจ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตข
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเ
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 



                          เปดจากโมหะ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

ื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 

็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน 
๖ อยาง ... 

าน 

าง ... 

งความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 

 
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

อยาง ... ๗ อยาง 

จริง 

ตวิโมกข 
 ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 

 อยาง ... 

วาม 

ตวิโมกข 
าแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

 ๖ อยาง ... 

 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                          สุทธิกะ จบ. 
                            ขัณฑจักร 
                        ปฐมฌาน-ทุติยฌาน 
      [๒๕๕] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท
 ผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                        ปฐมฌาน-ตติยฌ
      ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู- 
 *ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อย
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรา
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                        ปฐมฌาน-จตุตถฌาน
      ๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจา
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ 
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว 
 เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                       ปฐมฌาน-สุญญ
      [๒๕๖] ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                      ปฐมฌาน-อนิมิต
     ๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเข
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...



 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 

น-อัปปณิหิตวิโมกข 
ว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

 อยาง ... ๖ อยาง ... 

าง 

เจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน 
 อยาง ... ๖ อยาง 

ิ 

อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 

ตสมาบัติ 
าเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 

ง ... ๕ อยาง ... 

บ 

 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                      ปฐมฌา
      ๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแล
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพร
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                       ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ 
      [๒๕๗] ๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕
... 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                       ปฐมฌาน-อนิมติตสมาธิ 
      ๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                      ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาธ
      ๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... 
 ๗ 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                       ปฐมฌาน-สุญญ
      [๒๕๘] ๑๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยา
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอ
 ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 



                      ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาบัติ 
ลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

๖ อยาง ... 

 

หิตสมาบัติ 
แลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

อยาง ... ๖ อยาง ... 

พราง 

เจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 
ยาง ... 

 ๔ 
าเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 

 ๕ อยาง ... 

บใจ 

ปธาน ๔ 
จาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

าง ... ๖ อยาง ... 

จ ๗ อําพราง 

ว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 
๖ อยาง ... ๗ 

      ๑๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแ
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                      ปฐมฌาน-อัปปณิ
      ๑๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขา
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อํา
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                        ปฐมฌาน-วิชชา ๓ 
      [๒๕๙] ๑๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและวิชชา ๓ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อ
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                       ปฐมฌาน-สติปฏฐาน
      [๒๖๐] ๑๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจ
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอ
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                      ปฐมฌาน-สัมมัป
      ๑๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเ
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อย
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใ
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                       ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔ 
      ๑๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแล
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 



 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 

เจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู 
 ... ๖ อยาง ... 

 

 ๕ 
ขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

 ... ๗ อยาง 

ามจริง 

งค ๗ 
 ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน 

าง ... 

ชอบใจ 

รคมีองค ๘ 
า ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 

าง ... ๕ อยาง 

ตองอาบัติปาราชิก. 
 

 ... 

 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                        ปฐมฌาน-อินทรีย ๕ 
      [๒๖๑] ๑๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพ
 ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง
 อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                         ปฐมฌาน-พละ
      ๑๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเ
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว 
 เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางคว
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                       ปฐมฌาน-โพชฌ
      [๒๖๒] ๑๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา
 ผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อย
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                     ปฐมฌาน-อริยมร
      [๒๖๓] ๒๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จว
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
... 
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 
 ๗ อําพรางความจริง 
                       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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว 

าแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู 
 อยาง ... ๖ อยาง ... 

พราง 

าแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 
.. ๖ อยาง ... ๗ อยาง 

 ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู 
แลว สลัด 

น 

 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ 

 แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                       ปฐมฌาน-อนาคามิผล 
      ๒๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเข
 ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อํา
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                        ปฐมฌาน-อรหตัตผล 
      ๒๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเข
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง .
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว 
 เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง 
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                        ปฐมฌาน-สละราคะ 
      [๒๖๕] ๒๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา
 ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและราคะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละ
 แลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ 
 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ 
 แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกูใจ 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 เบ้ืองต
 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 
 ๔ อําพรางความเห็น
 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 เบ้ืองตน 

 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ 

 ก็รูวา 

ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
 

๕ อยาง ... 

 

     ปฐมฌาน-เปดจากโมหะ 
าแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

าง ... ๕ อยาง 
 

            ตองอาบัติปาราชิก 

 เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว 
 ๔ อําพรางความเห็น
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพราง
                      ปฐมฌาน-เปดจากโทสะ
      ๒๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
                 
      ๓๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเข
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
 ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 
 ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก. 
                          ขัณฑจักร จบ. 
                            พัทธจักร 
      [๒๖๗] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน 
 ผูชํานาญ ทําใหแจงซ่ึงทุติยฌานและตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 
 ความจริง ตองอาบัติปาราชิก 
       ๒ ... ทุติยฌานและจตุตถฌาน ...     
       ๓ ... ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ...               ตองอาบัติปาราชิก 
       ๔ ... ทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข ...              ตองอาบัติปาราชิก 
       ๕ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ...             ตองอาบัติปาราชิก 
       ๖ ... ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ...                ตองอาบัติปาราชิก 



       ๗ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ...               ตองอาบัติปาราชิก 
ตสมาธิ ...              ตองอาบัติปาราชิก 

ตสมาบัติ ...               ตองอาบัติปาราชิก 

ปธาน ๔ ...              ตองอาบัติปาราชิก 

ก 

ว สลัดแลว 

แลว สลัดแลว 

ะแลว สลัดแลว 

ิปาราชิก 
าราชิก 

ชิก 

ลว เวียนไปโดยวิธีนี ้

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว 
๔ อยาง 

นเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 

       ๘ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิ
       ๙ ... ทุติยฌานและสุญญ
      ๑๐ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ ...              ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๑ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ...             ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๒ ... ทุติยฌานและวิชชา ๓ ...                  ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๓ ... ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ ...               ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๔ ... ทุติยฌานและสัมมัป
      ๑๕ ... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ...                ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๖ ... ทุติยฌานและอินทรีย ๕ ...                 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๗ ... ทุติยฌานและพละ ๕ ...                   ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๘ ... ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ ...                ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๙ ... ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ...           ตองอาบัติปาราชิ
      ๒๐ ... ทุติยฌานและโสดาปตติผล ...               ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๑ ... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ...               ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๒ ... ทุติยฌานและอนาคามิผล ...                ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๓ ... ทุติยฌานและอรหัตผล ...                  ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๔ ... ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแล
 เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๕ ... ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละ
 เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๖ ... ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ล
 เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก 
     ๒๗ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...   ตองอาบัต
     ๒๘ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...   ตองอาบัติป
     ๒๙ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...   ตองอาบัติปารา
     ๓๐ ... ทุติยฌานและปฐมฌาน ...                  ตองอาบัติปาราชิก 
                          พัทธจักร จบ. 
      พัทธจักรเอกมูลกนัย ทานต้ังอุตตริมนุสสธรรมขอหนึง่ๆ เปนมูลแ
 ทานยอไว. 
                       พัทธจักร เอกมลูกนัย 
      [๒๖๘] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตขอ
 เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองต



 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
ราชิก 

ิยฌาน ... 

ยฌาน ... 

าเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌาน ... 

ูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญต- 

าพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญตสมาธิ ... 

องขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตตสมาธิ ... 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิต- 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญต- 

จาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตต- 

จาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิต- 

จาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งวิชชา ๓ ... 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสติปฏฐาน ๔ ... 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสัม- 

เจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอิทธิบาท ๔ ... 

 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปา
       ๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งทุต
 ตองอาบัติปาราชิก 
       ๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งตติ
 ตองอาบัติปาราชิก 
       ๔ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจ
 ตองอาบัติปาราชิก 
       ๕ ภิกษุร
 *วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก 
       ๖ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตต- 
 *วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก 
       ๗ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิต- 
 *วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก 
       ๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และข
 ตองอาบัติปาราชิก 
       ๙ ภิกษุรูอยู ... จิตข
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... จ
 *สมาธิ ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... จ
 *สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเ
 *สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเ
 *สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... จ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... จ
 *มัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพ
 ตองอาบัติปาราชิก 



      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอินทรีย ๕ ... 

าเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งพละ ๕ ... 

จาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโพชฌงค ๗ ... 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอรยิมรรค 

จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโสดา- 

ดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสกทาคามิผล ... 

จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนาคามิผล ... 

จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอรหัตตผล ... 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ... 

จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ... 

เจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ... 

าเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... 

ิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... 

ักร เอนกมูลกนัย 

 ทุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูลก็ดี ติมูลกนัย 

ิมนุสสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี ฉมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ขอเปน 
 

ูลนัย มีอตุตริมนุสสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี ทสมูลกนัย มีอุตตร-ิ 
พิสดาร 

 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... จ
 มีองค ๘ ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... 
 *ปตติผล ... ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเป
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... จ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... 
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๒๙ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจ
 ตองอาบัติปาราชิก 
      ๓๐ ภิกษุรูอยู ... จ
 ตองอาบัติปาราชิก. 
                       พัทธจ
             มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล ท่ีทานยอไว จบ. 
      [๒๖๙] พัทธจักร
 มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี จตุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๔ ขอเปนมูลก็ดี 
 ปญจมูลกนัย มีอุตตร
 มูลก็ดี สัตตมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี อัฏฐมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม
 ๘ ขอเปนมูลก็ดี นวม
 *มนุสสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร เอกมลูกนัย ดังท่ีให



 แลวนั้นเถิด. 
      พัทธจักร สัพพมูลกนัย มีอตุตริมนุสสธรรมทุกขอเปนมูล ดังตอไปนี้:- 
                       พัทธจักร สัพพมูลกนัย 

ง ซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข 
ตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ 

ติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
ทาคามิผล 

ว 

วยอาการ 

 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น 
ัติปาราชิก. 

บ. 

 

ราง 

บัติถุลลัจจัย 
าพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ัย 
จ 

      [๒๗๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจ
 อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข สุญญ
 สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ ส
 อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล สก
 อนาคามิผล อรหัตตผล ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแล
 ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว 
 โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว จิตของ 
 ขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ด
 ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ 
 ๒ กําลังกลาว
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบ
                      พัทธจักร สัพพมูลกนัย จ
                        สุทธิกวารกถา จบ. 
                 ขัณฑจักร แหงนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ 
      [๒๗๑] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดังน้ี แตกลาว
 เท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลวดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพ
 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 ตองอา
       ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ข
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจ
       ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 



 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

บัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

าบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

สมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

รรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่น 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิห
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมา
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิต
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แ
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัป
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แล
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยม
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตต
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคาม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผล



 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

บัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ 

ว คายแลว ปลอยแลว 
เขาใจ 

 

งนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ จบ. 

ู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดังน้ี แตกลาวเท็จวา 
๗ อยาง 

รางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 

ลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

กขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

กขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
ัจจัย 

 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว 
 ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอา
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแล
 ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      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 แห
                พัทธจักร เอกมูลกนยั แหงวัตถุนิสสารกะ 
                   มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล 
      [๒๗๒] ภิกษุรูอย
 ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... 
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา 
 กลาวเท็จแลว ๔ อําพ
 ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแ
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิห
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลล
       ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 



       ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

สมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

าบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

มาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

น ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญต
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตส
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แ
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธา
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แล
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตต
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคาม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแล
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแล
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 



      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม 

ว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

จัย 

กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

รรมขอหนึ่งเปนมูล จบ. 

าว 
มฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง 

ูกใจ ๖ อําพรางความ 
อาบัติ 

านแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

าสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว 
 ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ต
 เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแล
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ 
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจ
      ๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๓๐ ภิกษุรูอยู ... แต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                พัทธจักร เอกมูลกนยั แหงวัตถุนิสสารกะ 
                  มีอุตตริมนุสสธ
                     มูลแหงพัทธจักรท่ีทานยอไว 
      [๒๗๓] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดังน้ี แตกล
 เท็จวา ขาพเจาเขาปฐ
 ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถ
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
 ถุลลัจจัย 
       ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌ
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเข
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 



       ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

สมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

าบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

สมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

น ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตต
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาส
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิต
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธา
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แล
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 



      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

จาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

ัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 

ะแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

 

ตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล 
 

 อยาง ... 
าง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว 

ใจ 
จัย 

แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ... เมื่อคนอื่น 

านและสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่น 

นและอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่น 

านและอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... 

 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาค
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแล
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเ
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบ
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสล
 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 ท่ีทานยอไว จบ. 
                  ขัณฑจักรทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ 
                   มีอุต
      [๒๗๔] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานและทุติยฌานแลว ดังน้ี
 แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕
 ๖ อยาง ... ๗ อย
 แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ
 ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจ
       ๒ ภิกษุรูอยู ... 
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌ
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌา
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌ



 เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 

ตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่น 

ิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่น 

ปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อ 

 ... เมื่อคนอื่น 

ิปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่น 

มัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่น 

ธิบาท ๔ แลว ... เมื่อคนอื่น 

ทรีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่น 

ะ ๕ แลว ... เมื่อคนอื่น 

 ๗ แลว ... เมื่อคนอื่น 

ีองค ๘ แลว ... 

ดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่น 

ทาคามิผลแลว ... เมื่อคนอื่น 

าคามิผลแลว ... เมื่อ 

       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 ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญ
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอน
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัป
 คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชชา ๓ แลว
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสต
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัม
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิท
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิน
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและพล
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโพชฌงค
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอริยมรรคม
 เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโส
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสก
 เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอน



 คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ... เมื่อ 

คะ ขาพเจาสละแลว 

ใจ ตองอาบัติ 

หะ ขาพเจาสละแลว 

ัติถุลลัจจัย 

ัติถุลลัจจัย 

รกะ 

 ... 
ลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว 

อบใจ 
ัติถุลลัจจัย 

อง 

อง 

ิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

สมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และรา
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโทสะ ขาพเจาสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขา
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโม
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก 
 ราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบ
      ๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก 
 โทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบ
      ๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก 
 โมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                 ขัณฑจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสา
                  มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ. 
                 พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ 
                    มีอุตตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล 
      [๒๗๕] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว 
 ดังน้ี แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักก
 แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความช
 ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบ
       ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณ
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญต



 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
อง 

สมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

๓ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

 ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

อริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

       ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา 
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัป
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทร
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขา
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาป
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคาม
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาค
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแล



 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

ัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 

ะแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

ง 

 

ู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ. 

ุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของ 
. 

ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา- 
จ 

อื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ 

านแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

ฌานแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบ
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสล
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอ
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๙ ภิกษุรูอย
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                 พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ 
                 มีอุตต
                 พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ 
                           ท่ีทานยอไว 
      [๒๗๖] ๑ ภิกษ
 ขาพเจาเปดจากโมหะ ดังน้ี แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ..
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ือง
 *กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคน
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
       ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌ
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌาน
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถ
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 



       ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

นิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

 ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ปธาน ๔ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ีย ๕ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 

๗ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ิยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๘ ภิกษุรูอยู ... แต
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
       ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอ
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาส
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณ
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แ
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัป
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทร
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๑๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แล
 ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๐ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๑ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอร
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 



      ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ามิผลแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

ว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 

จาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 

ัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 

ะแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 
อง 

 ขอ 
ริมนุสสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๘ ขอเปนมูลก็ดี 

า 
าว 

ึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึง่เปนมูล ท่ีทานให 

ริมนุสสธรรมทุกขอเปนมูล ดังน้ี:- 

ตวิโมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ 
าบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔ 

พชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล 

 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคาม
 ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาค
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแล
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเ
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง 
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบ
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสล
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ต
 อาบัติถุลลัจจัย 
      ๒๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง 
 อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
            พัทธจักร ทุมูลกนัย มีอตุตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล 
                  แหงวัตถุนิสสารกะ ท่ีทานยอไว จบ. 
      [๒๗๗] พัทธจักรแหงวัตถุนิสสารกะ มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตร ิ
 มนุสสธรรม ๔ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๖
 เปนมูลก็ดี มีอุตต
 มีอุตตริมนุสสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตรมินุสสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงทํ
 ใหเหมือนพัทธจักร แมมีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งๆ เปนมูล แหงนิกเขปบทท้ังหลายท่ีกล
 ไวแลวฉะนั้น พ
 พิสดารแลวนัน้เถิด. 
                       พัทธจักร สัพพมูลกนัย 
                มีอุตต
      [๒๗๘] ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
 จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิ
 อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสม
 สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โ



 สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผลแลว ราคะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว 

ว 

ามเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ 
ก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 

 

 
 

าไดแลว 
าน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข 

ตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ 
ิ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ... 

ท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ 
รหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 

งตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
จ 

ลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว 
 

 ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแล
 เพิกแลว ถอนแลว จิตของขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของ 
 ขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ 
 ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว 
 เท็จแลว ๔ อําพรางคว
 จริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิ
                      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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เข
 เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌ
  ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญ
  ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัต
 สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบา
  ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ือ
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 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 สลัดแ
 ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...



 ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตอง 

 อยาง ... 

 อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

ลว 
คาร ... 

 

ัติทุกกฏ. 
ยู 

ัติทุกกฏ 

ิ 
.. 

 

าง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 

 อาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ... 
 จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแ
 เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญา
 ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบ
      [๒๘๐] ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอ
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย 
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว 
 เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข 
 ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธ
 ... 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 อย
 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 

 ... 

ง 

าง ... 

 อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

ว 
คาร ... 

๕ อยาง ... 

 ... 
ี 

าง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
ม 

 ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง
 ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตอ
 อาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ... จิต 
 ของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแล
 เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญา
 ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ 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 เบ้ืองตนเธอรูวา 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 ... อริยมรรคม
 องค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อย
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางควา



 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ 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 

าง ... 

 

ยาง ... 

รางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

นใน 
าง ... 

ัติทุกกฏ 

 

 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 อ
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพ
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌา
 สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ดวยอาการ ๓ อย
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย 
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบ
      ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 ... อรหตัตผล ดวยอาการ 
 ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ 

 
ัติ 

ว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว 
าง ... 

 

 

. ๔ อยาง ... 

 เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

านใน 
าง  ... 
ลาว 

 

จ 
าไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 

ิกษุ 

 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบ
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแล
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อย
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 ..
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งทุติยฌ
 สุญญาคาร  ...  ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อย
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จัก 
 กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง 
 ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใ
 ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเข
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ภ
 นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน 



   ...  จตุตถฌาน  ...  สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวิโมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ... 
 อนิมิตตสมาธิ  ...  อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหิตสมาบัติ 

รหัตตผล 
 อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 

างความเห็น 
งอาบัติถุลลัจจัย 

 

 เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ 

 

วย 

 อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ 

ุ 
 

าร ดวยอาการ 

 ...  วิชชา ๓  ...  สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕ ... 
 โพชฌงค ๗  ...  อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อ
 ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔
 จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพร
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอ
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ราคะ
 ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ 
 ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
 ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ 
 ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน จิตของ 
 ภิกษุนั้นเปดจากราคะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ด
 อาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จัก 
 กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง 
 ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
 ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ภิกษ
 นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร
   ...  ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาค
 ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ 
 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       ปจจัตตวจนวาร จบ. 
                          ---------- 
                       กรณวจนวาร ๕ หมวด 
      ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วหิารของทานอนัภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ... 



 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 
เขาใจ 

ิโมกข 
าธิ 

ัปปณิหิตสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ...  สติปฏฐาน ๔  ... 
อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ...  อริยมรรคมีองค ๘ 

าคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... 
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 

จ 

 ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว 
าง ... 

๔ อยาง ... 

 อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

นใน 
 อยาง ... 

 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภกิษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตว
   ...  อนิมิตตวิโมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ  ...  อัปปณิหิตสม
   ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อ
 สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  
  ... โสดาปตติผล  ...  สกท
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภกิษุใดอาศัยแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อย
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภกิษุใดอาศัยแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ 
 ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภกิษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งทุติยฌา
 สุญญาคาร  ...  ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว 
 แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ 
 ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 



      ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จวีรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
. 

ใจ 

 จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
  ... 

ิ ... 

ค ๗  ... 
าร 

 

ิ 

ว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว 
าง ... 

 อยาง ... 

 เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

นใน 
ง ... 

ลาว 

 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ..
 ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน  ...  จตุตถฌาน
 สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวิโมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธ
 อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหิตสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ... 
 สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ...  โพชฌง
 อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาก
 ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัต
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแล
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อย
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิตของภิกษุนัน้เปดจากราคะ 
   ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งทุติยฌา
 สุญญาคาร  ...  ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยา
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก



 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 

ลาว 

ัติทุกกฏ 
าอยู 

.. 
 

.  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ 

อาบัติ 

ว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว 

าง ... 

างความจริง เมือ่คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย 

าอยู 

      ๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว 
 เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนัน้เขาแลว เข
 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  ..
 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแล
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ... 
 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 อย
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพร
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนัน้เขาแลว เข



 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งทุติยฌานใน 
ง  ... 

าว 

า 
 

ลาว 

 
  ...  

.  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
ลาว ก็รูวา 
จ 

ลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละ 

งอาบัติทุกกฏ 

 สุญญาคาร  ...  ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยา
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกล
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เข
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนัน้เขาแลว 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  ..
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ ภกิษุนั้นสละ 
 แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว ส
 แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภิกษุนั้นสละ 
 แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ... 
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขา 
 ไมเขาใจ ตอ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิตของภิกษุนั้นเปด 
 จากราคะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 



 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย 

ุติย- 
ยอาการ ๓ 

ุกกฏ 

 
 ตองอาบัติทุกกฏ 

คแลว 
น  ... 

ิตต- 
วิชชา ๓ 

งค ๗ 
อาการ 

.  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ 
ห็น 

 

ลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ... 

 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนัน้เขาแลว 
 เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งท
 *ฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดว
 อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง 
 กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง 
 ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย 
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติท
      ๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใด 
 บริโภคแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน 
 ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 
 จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง 
 ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
 ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภ
 ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน  ...  ตติยฌา
 จตุตถฌาน  ...  สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวิโมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิม
 *สมาธิ  ...  อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหิตสมาบัติ  ...  
   ...  สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌ
   ...  อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ... อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวย
 ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ..
 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเ
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว 
 ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ... 
 โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว ส
 โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวย 
 อาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว 
 เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อาํพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 



      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว 
 จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ 

 

วามชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ 

คแลว 
ุญญาคาร 
คาร ดวย 

ืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย 

. 
 

าคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ 
ยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ 

เห็น 
อาบัติ 

ว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว 
  ... 

 ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง  คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา
 จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง 
 ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางค
 ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภ
 ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในส
  ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งจตุตถฌานในสุญญา
 อาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว 
 เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อาํพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอ
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวหิารแลว 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  ...  สกท
 ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อ
 ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความ
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวหิารแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแล
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง



 ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวหิารแลว จิตของภิกษุนัน้เปดจาก 
 ราคะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

ลาว 

 เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม 

นใน 
. 

 

กกฏ 

าง ... 

 

 ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจวีรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
สุญญต- 

ิหิตสมาธิ 

ัปปธาน 

ผล ... 
 อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ 

วามจริง 

 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังก
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวหิารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งทุติยฌา
 สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ..
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ 
 ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่ 
 เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุ
      ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง  ...  ๕ อย
 ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
 ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... 
 *วิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณ
... 
 สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ  ... วิชชา ๓  ... สติปฏฐาน ๔ ... สัมม
๔ 
 ... อิทธิบาท ๔  ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ... อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติ
 สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ...
อยาง 
 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา 
 กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางค
 เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 



      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจวีรแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว 

อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 

ามจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 

 

เท็จ 

าไมเขาใจ ตองอาบัติ 

 
 

ราง 

ญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ... ๔ อยาง 

าม 
๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 

 

 ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว 
 ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง  ... 
 ๗ 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 
 คว
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจวีรแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจาก 
 ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
... 
 ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเข
 ทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจวีรแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ 
 ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง
 ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
 เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพ
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตอง 
 อาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจวีรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซึ่งทุติยฌานใน 
 สุญ
... 
 ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ 
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางคว
 ชอบใจ 
      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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว 
 เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง 
 ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตอง 
 อาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว 



 เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... 

ิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓  ...  สติปฏฐาน ๔ 
โสดา

ลว ก็รู 

แลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอย 
. ๖ อยาง ... 

  ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... 

 
 

ใน 
 

็จ 

 สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ- 
 *ห
 สัมมัปปธาน ๔  ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... 
ปตติผล 
 สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตถผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง 
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแ
 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 ละ
 แลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ..
 ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว 
 ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง 
 ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว จิตของภกิษุนั้นเปด 
 จากราคะ
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 ... ซึ่งทุติยฌาน
 สุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท
 ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ 
 ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ 



 ทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว 
 เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... 
 สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ- 

 ... 
 ... โสดา 

 คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น 
าม 

ว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ครั้น 

ใจ 

าใจ 

าน 
 ... 
ูวา 

 

 *หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหิตสมาบัติ  ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔
 สัมมัปปธาน ๔  ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘
 ปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... 
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง
 กลาวแลว ก็รูวา กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางคว
 ถูกใจ ๗ อําพรางความจริง เมือ่คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ราคะภิกษุนั้นสละ 
 แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษุนั้นสละแลว 
 คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว 
 ปลอยแล
 ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
 กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ
 ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอืน่เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว จิตของภกิษุนั้นเปดจาก 
 ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา 
 กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ 
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเข
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว 
 เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌ
 ในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง
 ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็ร
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว 
 เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อาํพรางความเห็น



 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 

ขแลว 
. 

 
ชฌงค 

ร 
ง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 

ามถูกใจ 
 

ว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษุนั้น 

จ 

าง 
ามชอบใจ ๗ อําพรางความจริง  เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลจัจัย 

ุญญาคาร 
าว 

ติ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 

      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไ
 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  ... โพ
 ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘  ... โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ... อนาคามิผล  ... อรหัตตผลดวยอากา
 ๓ อยาง  ... ๔ อยา
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางคว
 ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม
 เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว 
 ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ 
 ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแล
 สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... 
 ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว 
 ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใ
 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 เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ 
 กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพร
 ความถูกใจ ๖ อําพรางคว
 เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว 
 ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานใน 
 สุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในส
 ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกล
 เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อาํพรางความเห็น 
 ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบั
 ถุลลัจจัย เมือ่เขาไมเขาใจ
                      เปยยาล ๑๕ หมวด จบ. 



                     ปจจัยปฏิสังยุตวารกถา จบ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๒๘๑] ภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ ๑ ภิกษุไมประสงคจะกลาวอวด ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ 
 มีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ. 
                            วินีตวัตถุ 
                           อุทานคาถา 
      [๒๘๒] เรื่องสําคัญวาไดบรรลุมรรคผล ............................. ๑ เรื่อง 
 เรื่องอยูปา ................. ๑ เรื่อง เรื่องเท่ียวบิณฑบาต .............. ๑ เรื่อง 
 เรื่องอุปชฌายะ .............. ๒ เรื่อง เรือ่งอิริยาบถ .................. ๔ เรื่อง 
 เรื่องละสัญโญชน ............. ๑ เรื่อง เรือ่งธรรมในท่ีลับ ............... ๑ เรื่อง 
 เรื่องวิหาร ................. ๑ เรื่อง เรื่องบํารุง .................... ๑ เรื่อง 
 เรื่องทําไมยาก .............. ๑ เรื่อง เรื่องความเพียร ................ ๑ เรื่อง 

ือ่งความเสียหาย .............. ๑ เรื่อง 
งปรารภความเพียร ........... ๑ เรื่อง 

๑ เรื่อง เรื่องอดกลั้นเวทนา .............. ๒ เรื่อง 

ง เรื่องหลีกไป ................... ๑ เรื่อง 
นายโคฆาต ............................. ๑ เรื่อง 

อง 

 
ื่อง 

....... ๑ เรื่อง 
ื่อง 

 เรื่องไมกลวัความตาย ......... ๑ เรื่อง เร
 เรื่องความประกอบชอบ ........ ๑ เรื่อง เรื่อ
 เรื่องประกอบความเพียร ....... 
 เรื่องพราหมณ ............... ๕ เรื่อง เรื่องพยากรณมรรคผล ............ ๓ เรื่อง 
 เรื่องครองเรอืน ............. ๑ เรื่อง เรื่องหามกาม .................. ๑ เรื่อง 
 เรื่องยินดี .................. ๑ เรื่อ
      อัฏฐิสังขลิกเปรต  เคยเปน
      มังสเปสิเปรต    เคยเปนนายโคฆาต ............................. ๑ เรื่อง 
      มังสปณฑเปรต    เคยเปนพรานนก ............................... ๑ เรื่อง 
      นิจฉวิเปรต      เคยเปนคนฆาแกะ .............................. ๑ เรื่อง 
      อสิโลมเปรต     เคยเปนคนฆาสุกร .............................. ๑ เรื่อง 
      สัตติโลมเปรต    เคยเปนพรานเนื้อ .............................. ๑ เรื่
      อุสุโลมเปรต     เคยเปนนายเพชฌฆาต ........................... ๑ เรื่อง 
      สูจิโลมเปรต     เคยเปนนายสารถี .............................. ๑ เรื่อง 
      สูจกเปรต       เคยเปนคนสอเสียด ............................. ๑ เรื่อง 
      กุมภัณฑเปรต     เคยเปนผูพิพากษาโกงชาวบาน ..................... ๑ เรื่อง 
      คูถนิมุคคเปรต    เคยเปนชูกับภรรยาเขา .......................... ๑ เรื่อง 
      คูถขาทิเปรต     เคยเปนพราหมณช่ัวชา ........................... ๑ เรื่อง
      นิจฉวิตถีเปรต    เคยเปนหญิงนอกใจผัว ........................... ๑ เร
      มังคุลิตถีเปรต    เคยเปนหญิงแมมด .............................. ๑ เรื่อง 
      โอกิลินีเปรต     เคยเปนหญิงข้ีหึงเอาไฟครอกหญิงรวมสามี ......
      อสีสกพันธเปรต   เคยเปนนายโจรเพชฌฆาต ........................ ๑ เร



 เรื่องภิกษุเปรต .............. ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุณีเปรต ................ ๑ เรื่อง 
ื่อง 
เธอเหลาน้ันบวชแลว 
ห ๑ เรื่อง เรื่องชางลงนํ้า 

บรรลุแลวม ี
าบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
ิกษุ ไมตองอาบัติเพราะสําคัญ 

ิธีนี้ คน 
าบทไวแลว เราตอง 

 พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ยต้ังใจเชนนั้น ภิกษุใด 

องเราดวยวิธีนี ้
กียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง 

รัสวา 

เรื่องอุปชฌายะ ๒ เรื่อง 
แล ภิกษุรูปหน่ึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหน่ึงวา อาวุโส 

กียจ 

กลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวโุส พวกภิกษุอัน 
เรา ลวนเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก แลวมีความรงัเกียจ 

? 

 เรื่องสิกขมานาเปรต .......... ๑ เรื่อง เรือ่งสามเณรเปรต .............. ๑ เร
 เรื่องสามเณรีเปรต ........... ๑ เรื่อง ซึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสป
 ไดทํากรรมลามกไว เรื่องแมน้ําตโปทา ๑ เรื่อง เรื่องรบ ณ กรุงราชคฤ
 ๑ เรื่อง เรื่องพระโสภิตะอรหนัต ระลึกชาติได ๕๐๐ กัลป ๑ เรื่อง. 
                       เรื่องสําคัญวาไดบรรล ุ
      [๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอวดอางคุณวิเศษดวยสําคัญวาได
 ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภ
 วาไดบรรลุ. 
                           เรื่องอยูปา 
      [๒๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูปาดวยต้ังใจวาคนจักยกยองเราดวยว
 ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกข
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไมพึงอยูปาดว
 อยูดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
                        เรื่องเท่ียวบิณฑบาต 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเท่ียวบิณฑบาตดวยต้ังใจวา คนจักยกย
 คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเ
 อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคต
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไมพึงเท่ียวบิณฑบาตดวยต้ังใจเชนนั้น 
 ภิกษุใดเท่ียวบิณฑบาตดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      
      [๒๘๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้น
 พวกภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปนพระอรหันต แลวมีความรังเ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงได
 เตวาสิกของพระอุปชฌายะของพวก
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร
      ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                      เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง 



      [๒๘๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงเดินจงกรมอยูดวยต้ังใจวา คนจักยกยอง 
อมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

มพึงเดิน 

พระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาค 
พึงยืนดวยต้ังใจเชนนั้น 

นัภิกษุไมพึงน่ังดวยต้ังใจเชนนั้น 

อยูดวยต้ังใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน 
ีพระภาค 

 

 

รัสวา 
ัติทุกกฏ 

 

กียจ 
 

งคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา 

 เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนัน้แลว เธ
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อนัภิกษุไ
 จงกรมดวยต้ังใจเชนนั้น ภิกษุใดเดินจงกรมดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงยืนอยูดวยต้ังใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน 
 ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 ตรัสวา ดูกรภกิษุเธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไม
 ภิกษุใดยืนดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงนั่งอยูดวยต้ังใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน 
 ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อ
 ภิกษุใดน่ังดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงนอน
 ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูม
 ตรัสวาดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไมพึงนอนดวยต้ังใจเชนนั้น 
 ภิกษุใดนอนดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         เรื่องละสัญโญชน 
      [๒๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพดูอวดอุตตริมนสุสธรรมแกภิกษุอีกรูปหน่ึง
 แมภิกษุนั้นก็กลาวอวดอยางนีว้า อาวุโส แมผมก็ละสัญโญชนได แลวมีความรังเกียจ จงึกราบ 
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
                        เรื่องธรรมในท่ีลับ 
      [๒๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอยูในท่ีลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม ภิกษุ 
 ผูรูจิตของบุคคลอื่น ตักเตือนเธอวา อาวโุส คุณอยาไดพูดเชนนั้น เพราะธรรมเชนนั้น 
 ไมมีแกคุณ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคต
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบ
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุอีกรูปหน่ึงอยูในท่ีลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม เทพดาตักเตือน
 เธอวา ขาแตพระคุณเจา พระคุณเจาอยาไดพูดเชนนั้น เพราะธรรมน้ันไมมแีกพระคุณเจา ภิกษุ 
 นั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ 
 เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                           เรื่องวิหาร 
      [๒๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพดูกะอุบาสกคนหน่ึงวา ดูกรอุบาสก ภิกษุผูอยู 
 ในวิหารของทานน้ัน เปนพระอรหันต และภกิษุนั้นก็อยูในวหิารของอุบาสกน้ัน เธอมีความรังเ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประส



      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                           เรื่องบํารุง 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไดพูดกะอบุาสกผูหนึ่งวา ดูกรอุบาสก ภิกษุท่ีทานบํารุง 
 ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารน้ัน เปนพระอรหันต และอุบาสกน้ันก็ 

ียจ 

งอาบัติถุลลัจจัย. 
ก 

เทาน้ัน จึงควรพูดอยางนัน้ 
ลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ว พึงยังธรรมให 
า เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทาน้ัน จึงควร 

หนอ 
าค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 

ีความรังเกียจวา 
ีพระภาคเทาน้ัน จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวก 

ค 
รภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 บํารุงภิกษุนั้นอยูดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอมีความรังเก
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอ
                         เรื่องทําไมยา
      [๒๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา 
 อุตตริมนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การทําพระอรหัตตผลใหแจงไมใชของทําไดยาก 
 แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาค
 สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                         เรื่องความเพียร 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตร-ิ 
 *มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันทานผูปรารภความเพียรแล
 สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจว
 พูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                       เรื่องไมกลัวความตาย 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพูดกะภิกษุนั้นวา ดูกรอาวโุส
 ทานอยาไดกลัวเลย 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผมไมกลัวตอความตาย แลวม
 เฉพาะทานเปนสาวกของพระผูม
 ของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดผูมีพระภา
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูก
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 



      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องความเสียหาย 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพูดกับภิกษุนั้นวา ดูกรอาวโุส 
 ทานอยาไดกลัวเลย 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สําหรับทานผูมีความกินแหนงแคลงใจตองกลัวแน 

นสาวกของพระผูมีพระภาคเทาน้ัน จึงควรพูดอยางนัน้ สวน 
เรือ่ง 

ค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตร-ิ 

 พึงยังธรรมให 
า เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทาน้ัน จึงควร 

นอ 
ดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ุตตร-ิ 

แลว พงึยังธรรมให 
า เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทาน้ัน จึงควร 

 
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

นประกอบแลว พึงยังธรรม 
า เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมพีระภาคเทาน้ัน จึง 

ะมังหนอ 

 แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเป
 เราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
 นั้นแดพระผูมีพระภา
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องประกอบชอบ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไ
 *มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันทานผูประกอบโดยชอบ
 สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจว
 พูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังห
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                      เรื่องปรารภความเพียร 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อ
 *มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ทานผูมีความเพียรอนัปรารภ
 สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจว
 พูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                      เรื่องประกอบความเพียร 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา อุตตร-ิ 
 *มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ทานท่ีมีความเพียรอั
 ใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจว
 ควรพูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกร



 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

หรือ? 
ถจะอดกล้ันได แลว 

ของพระผูมีพระภาคเทาน้ัน จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราส ิ
ั้นแด 

คตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ั้นได แลวมีความ 
รพูดอยางนั้น สวนเราส ิ

าบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด 

า พวกเราหาไดเปน 
ึงปฏิบัติ 

าคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

 นิมนตพระ 
หันตไม 

ัติ 

วไดกลาววา นิมนต 
กียจวา พวกเราหาไดเปนพระ 

วกเราดวยวาทะวาอรหนัต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ 

      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                    เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง 
      ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา ดูกร 
 อาวุโส คุณยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประทังชีวิตไปได
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันคนพอดีพอรายไมสามาร
 มีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวก
 หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภา
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษุนั้นวา ดูกร 
 อาวุโส ทานยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประทังชีวิตไปไดหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันปุถุชนไมสามารถจะอดกล
 รังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมพีระภาคเทาน้ัน จึงคว
 หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอ
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                      เรื่องพราหมณ ๕ เรื่อง 
      [๒๙๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา 
 นิมนตพระอรหันตท้ังหลาย จงมาเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมคีวามรังเกียจว
 พระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพ
 อยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
 ไมตองอาบัติ เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส. 
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา
 อรหันตท้ังหลาย จงน่ังเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอร
 ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ 
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบ
 เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลายมาแล
 พระอรหันตท้ังหลาย จงบรโิภคเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเ
 อรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพ



 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ 

เราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติ 
ลาย 

กพวกเราดวยวาทะวาอรหนัต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ 
นอาบัติ 

นี้วา อาวุโส แมผมก็ละอาสวะได แลวมีความรังเกียจ 
ราชิกแลว 
ุ 

ริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหน่ึง แมภิกษุ 
กราบ 

งฉันไมควรแทท่ีจะอยูครองเรือน แลวมีความ 
ิดอยางไร? 

 เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส 
      ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา นิมนต 
 พระอรหันตท้ังหลาย จงฉันใหอิ่มเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมคีวามรังเกียจวา พวกเราหาได 
 เปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวก
 อยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังห
 ไมเปนอาบัติ เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส 
      ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา นิมนต 
 พระอรหันตท้ังหลาย จงกลับไปเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระ 
 อรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรีย
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเป
 เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส. 
                   เรื่องพยากรณมรรคผล ๓ เรื่อง 
      [๒๙๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภกิษุอีกรูป 
 หนึ่ง แมภิกษุรปูนั้นก็ไดกลาวอยาง
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปา
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหน่ึง แมภิกษ
 รูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้า อาวโุส ธรรมเหลาน้ันยอมมีแมแกผม แลวมีความรังเกียจ จงึกราบ 
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง พูดอวดอุตต
 รูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้า อาวโุส แมผมก็ปรากฏในธรรมเหลาน้ี แลวมีความรังเกียจ จงึ
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                         เรื่องครองเรอืน 
      [๒๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหน่ึงวา นิมนตทานมาอยูครอง 
 เรือนเถิด ขอรบั 
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา ทานท้ังหลาย คนอยา
 รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอค
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
                          เรื่องหามกาม 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหน่ึงวา นิมนตทานมาบริโภคกามเถิด 
 ขอรับ 
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา ทานท้ังหลาย กามท้ังหลาย เราหามแลว แลวมีความรงัเกียจ จึง 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 



      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 

แล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหน่ึงวา ทานยังยินดียิ่งอยูหรอื? 

 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด 
ไร? 

มประสงคจะพูดอวด พระพทุธเจาขา 

             เรื่องหลีกไป 

ขาใจเราวาเปนพระอรหันต 
าบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 

 

ก 
คําน้ีกะทานพระลักขณะ 

 ทานพระลักขณะรับคํา 

 กําลังลงจากคิชฌกูฏบรรพตนั้น ไดแยมใหปรากฏ ณ 
 มหาโมคคัลลานะ 

ี่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห กลับ 
ว จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 

วา ทาน 

                           เรื่องยินด ี
      ก็โดยสมัยนั้น
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เรายังยินดียิ่งอยู ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง แลว 
 มีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทาน้ัน จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราส ิ
 หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยาง
      ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีควา
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ. 
             
      [๒๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหน่ึงต้ัง 
 กติกากันไววา ภิกษุใดหลีกไปจากอาวาสนี้กอน พวกเราจักแกไขภิกษุนั้นวาเปนพระอรหันต 
 ภิกษุรูปหน่ึงหลีกไปจากอาวาสนั้นกอน ดวยต้ังใจวา ภิกษุท้ังหลายจงเ
 แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกร
 พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษ
                       เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต 
      [๒๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระ 
 มหาโมคคัลลานะอยู ณ คิชฌกูฏบรรพต ครั้นเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะครองอนัตรวาส
 แลว ถือบาตรจวีรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดกลาว
 วา อาวุโส ลักขณะมาเถิด เราจะเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤหดวยกัน
 ทานมหาโมคคัลลานะวา ได อาวุโส 
      ขณะท่ีทานพระมหาโมคคัลลานะ
 ประเทศแหงหน่ึง จึงทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา อาวุโส
 อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ เปนปจจัยใหแยม? 
      ม. อาวุโส ลักขณะ ยังไมสมควรท่ีจะพยากรณปญหานี้ ทานจงถามปญหานี้กะผม 
 ในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด 
      ครั้นทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ เท
 จากบิณฑบาตในเวลาภายหลงัภัตรแล
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ทานพระลักขณะไดกลาวคําน้ีกะทานพระมหาโมคคัลลานะ
 พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อกําลังลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดทําการแยมให 
 ปรากฏ ณ ประเทศแหงหน่ึง อาวุโส โมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ เปน 
 ปจจัยใหแยม 



      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรตมีแตรางกระดูก ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนก 

ปานน้ี เปรตแมเห็นปานน้ี การไดอัตภาพ 

 ติเตียน โพนทะนาวา ทานพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตต- 

 
าเหลานั้นสิ้นกาลนาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนั้นเคยเปนคนฆาโคอยูในพระนคร 

ย 

กระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

โมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
กรุม 

ับทานพระมหา- 

ฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตน้ันอยูไปมา 

 ตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยงตามชองซี่โครง สะบัดซึ่งเปรต 
 นั้นอยูไปมา เปรตน้ันรองครวญคราง อาวุโส ผมนั้นไดคิดเชนนี้วา นาอัศจรรยจริงหนอ นา 
 ประหลาดจริงหนอ ท่ีสัตวแมเห็นปานน้ี ยักษแมเห็น
 แมเห็นปานน้ีก็มีอยู 
      ภิกษุท้ังหลายพากันเพงโทษ
 *ริมนุสสธรรม 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาวกท้ังหลาย 
 ยอมเปนผูมีจักษุอยู ยอมเปนผูมีญาณอยู เพราะสาวกไดรูไดเห็น หรือไดทําสัตวเชนนี้ใหเปน 
 พยานแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อกาลกอนเราก็ไดเห็นสัตวนั้น แตเราไมไดพยากรณ ถาเรา 
 พยากรณสัตวนั้น และคนอื่นไมเช่ือเรา ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล
 เพื่อทุกข แกเข
 ราชคฤหนี่เอง ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เขาหมกไหมอยูในนรกหลายป หลายรอยป หลา
 พันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรมนั้น แหละท่ียังเปนสวน 
 เหลืออยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องมังสเปสิเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแก
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหา
 *ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสเปสิเปรต มีแตช้ินเนื้อลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยีย่ว และนกตะ
 พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตน้ัน รอง 
 ครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้น เคย 
 เปนคนฆาโค อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องมังสปณฑเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะก
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
 *ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสปณฑเปรต มีแตกอนเนื้อ ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และ 
 นกตะกรุม พากันโ
 เปรตน้ันรองครวญคราง ... 



      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้น เคย 
 เปนพรานนกอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                         เรื่องนิจฉวิเปรต 

ฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

ขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตน้ัน 

ปน 

รต 

ฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

คฤหนี้ 

งมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ... 
 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
- 

า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้น 

ระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
หา- 

      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชค
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
 *ราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิเปรตชาย ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม 
 พากันโฉบอยูขวักไ
 รองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเ
 คนฆาแกะอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องอสิโลมเป
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชค
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช
 ไดเห็นอสิโลมเปรตชาย มีขนเปนดาบ ลอยไปในเวหาส ดาบเหลาน้ันของมันหลุดลอยข้ึนไป 
 แลวตกลงท่ีกายขอ
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ...  สัตวนั้นเคยเปน
 คนฆาสุกรอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องสัตติโลมเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระ
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวว
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นสัตติโลมเปรตชาย มีขนเปนหอก ลอยไปในเวหาส หอกเหลาน้ันของมัน
 หลุดลอยข้ึนไปแลวตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 เคยเปนพรานเนื้ออยูในพระนครราชคฤหนี่เอง ... 
                        เรื่องอุสุโลมเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พ
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระม
 *โมคคัลลานะ ... 



      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้ 
แลว 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเปน 

 อนัเปนสถานท่ี 
ระมหา- 

า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเปน 

 ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
- 

า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 

ทางปาก ท่ิมเขาไปในปาก แลวออกทางอก ท่ิมเขาไปในอก แลวออกทาง 
ั้งสอง 

สัตวนั้นเคย 

พุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
มหา- 

คคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช- 
ินไป 
ะ ฝูงแรง 

 ไดเห็นอุสุโลมเปรตชาย มีขนเปนลูกศรลอยไปในเวหาส ลูกศรน้ันของมัน หลุดลอยข้ึนไป
 ตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 เพชฌฆาตอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องสูจิโลมเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพ
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวว
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็มลอยไปในเวหาส เข็มเหลาน้ันของมัน 
 หลุดลอยข้ึนไปแลว ตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 นายสารถีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                         เรื่องสูจกเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวว
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็ม ลอยไปในเวหาส เข็มเหลาน้ันของมัน 
 ท่ิมเขาไปในศีรษะ แลวออกทางปาก ท่ิมเขาไปในปาก แลวออกทางอก เข็มออกทางอก ท่ิมเขา 
 ไปในอก แลวออก
 ทอง ท่ิมเขาไปในทอง แลวออกทางขาท้ังสอง ท่ิมเขาไปในขาท้ังสอง แลวออกทางแขงท
 ท่ิมเขาไปในแขงท้ังสอง แลวออกทางเทาท้ังสอง เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  
 เปนคนสอเสียดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องกุมภัณฑเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาค
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระ
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโม
 *คฤหนี้ ไดเห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเทาหมอ ลอยไปในเวหาส เปรตน้ันแมเมื่อเด
 ยอมยกอัณฑะเหลาน้ันแหละข้ึนพาดบาเดินไป แมเมื่อนั่งก็ยอมน่ังบนอัณฑะเหลาน้ันแหล
 เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซึ่ง 



 เปรตน้ันอยูไปมา เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเปน 
 ผูพิพากษาโกงชาวบาน อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องคูถนิมุคคเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 

ะนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

นิมุคคเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ ... 

ท่ี 
ฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

ิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช- 
มอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ กําลังเอามือท้ังสองกอบคูถกินอยู ... 

น 

พระภิกษุสงฆดวยภัตตาหารแลว เทคูถลงในรางจนเต็ม สั่งคนใหไปบอก 

หลายป หลายรอยป 
 

คคัลลานะ ไมตองอาบัติ. 
 

า 

ลานะ 

 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพร
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช- 
 *คฤหนี้ ไดเห็นคูถ
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเปน 
 ชูกับภรรยาของชายอื่น อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ... 
                        เรื่องคูถขาทิเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถาน
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชค
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากค
 *คฤหนี้ ไดเห็นคูถขาทิเปรตชาย ผูจ
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเป
 พราหมณผูช่ัวชา อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา 
 พราหมณนั้นนิมนต
 ภัตตกาล แลวไดกลาวคําน้ีวา ขอทานผูเจริญท้ังหลาย จงฉันอาหารและนําไปใหพอแกความ 
 ตองการจากสถานท่ีนี้ ดวยวบิากแหงกรรมน้ัน เขาหมกไหมในนรก 
 หลายพันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรมนัน้แหละ ซึ่งยังเปน
 สวนเหลืออยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โม
                        เรื่องนิจฉวิตถีเปรต
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะ ... 
       ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
 *ราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และ 
 นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตหญิงน้ันอยูไปม
 เปรตหญิงน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  เปรตหญิงน้ัน 
 เคยเปนหญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง  ...  ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมคคัล



 พูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องมังคุลิตถีเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 

ะนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

ังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปรางนาเกลียด มกีลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส 
 

ฤหนี้เอง ... 

นครราชคฤห ครั้งน้ัน  ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

เวหาส เปรตหญิงน้ันรองครวญคราง ... 
 
อกสตรี 

ฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยือ้แยง สะบัด 

 ... 

กระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 

 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพร
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
 *ราชคฤหนี้ ไดเห็นม
 ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยือ้แยง สะบัด
 ซึ่งเปรตหญิงน้ันอยูไปมา เปรตหญิงน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  เปรตหญิงน้ัน 
 เคยเปนแมมดอยูในพระนครราชค
                        เรื่องโอกิลินีเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระ
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
 *ราชคฤหนี้ ไดเห็นโอกิลินีเปรตหญิง มีรางกายถูกไฟลวก มีหยาดเหง่ือไหลหยด มีถานเพลิง 
 โปรยลง ลอยไปใน
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  เปรตหญิงน้ัน
 เคยเปนอัครมเหสีของพระเจากาลิงคะ นางเปนคนข้ีหึง ไดเอากระทะเต็มดวยถานเพลิงคล
 รวมพระราชสามี ... 
                       เรื่องอสีสกพันธเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชค
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นอสีสกพันธเปรตมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาส ตาและปากของมันอยูท่ีอก 
 ฝูงแรง เหยี่ยว และ
 ซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนั้นเคยเปน 
 เพชฌฆาตผูฆาโจร ช่ือทามริกะ อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง
                         เรื่องภิกษุเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวันวหิาร อันเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแก



 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นภิกษุเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมัน 
 ถูกไฟติดลุกโชน เปรตน้ันรองครวญคราง ... 

ั้น 

ยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
- 

ลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
มัน 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  ภิกษุณีเปรตน้ัน 

ับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
หา- 

า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สิกขมานาเปรตน้ัน 

ับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 
า- 

วา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา  ...  สามเณรเปรตน้ัน เคยเปนสามเณร 

      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  ภิกษุเปรตน
 เคยเปนภิกษุผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ... 
                         เรื่องภิกษุณีเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอ
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะก
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นภิกษุณีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของ
 ถูกไฟติดลุกโชน เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 เคยเปนภิกษุณีผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ... 
                       เรื่องสิกขมานาเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประท
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระม
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวว
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย
 ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 เคยเปนสิกขมานาผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ... 
                        เรื่องสามเณรเปรต 
      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประท
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมห
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาว
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย 
 ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 ผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ... 
                        เรื่องสามเณรีเปรต 



      โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อนัเปนสถานท่ี 

วา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 

ีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สามเณรีเปรตน้ัน 

ิกษุท้ังหลายมากลาววา ดูกรอาวโุส 

ะมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู แตถึง 
านไหลไปอยู 

าว 

บ นารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยม 
ะกลาว 
ูกรภิกษุ 

 เย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทา 
ุ 

าะฉะนั้น แมน้ําตโปทาน้ี 
ุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ. 

พวกเจาลิจฉวีแลว ครั้งน้ัน ทานพระมหา- 
แตเขา 

 
 

 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระลักขณะกับทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะ ... 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาว
 ราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย 
 ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตน้ันรองครวญคราง ... 
      ครั้งน้ัน พระผูม
 เคยเปนสามเณรีผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ... 
                        เรื่องแมน้ําตโปทา 
      [๒๙๖] ครั้งน้ันแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภ
 ท้ังหลาย แมน้ําตโปทาน้ีไหลมาแตหวงใด หวงน้ันมีน้ําใสเย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทา 
 เรียบราบ นารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวปร
 อยางนั้น แมน้ําตโปทาน้ีก็เดือดพล
      ภิกษุท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกล
 อยางนี้วา ดูกรอาวุโส แมน้ําตโปทาน้ีไหลมาแตหวงใด หวงน้ันมีน้ําใส เย็นจืดสนิท สะอาด 
 สะอานมีทาเรียบรา
 บานอยู แตถึงอยางนั้น แมน้ําตโปทาน้ีก็เดือดพลานไหลไปอยู ทานพระมหาโมคคัลลาน
 อวดอุตตริมนสุสธรรม แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ด
 ท้ังหลาย แมน้ําตโปทาน้ีไหลมาแตหวงใด หวงน้ันมีน้ําใส
 เรียบราบนารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู ดูกรภกิษ
 ท้ังหลาย แตแมน้ําตโปทาน้ี ไหลผานมาในระหวางมหานรกสองขุม เพร
 จึงเดือดพลานไหลไปอยู ดูกรภิกษ
                    เรื่องรบ ณ พระนครราชคฤห 
      [๒๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทําสงครามพายแพพวก 
 เจาลิจฉวี ตอมาภายหลัง ทาวเธอทรงระดมพลยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ และตีกลอง 
 นันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชาทรงชนะ
 *โมคคัลลานะพูดกะภิกษุท้ังหลายวา อาวโุสท้ังหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวแีลว 
 ตีกองนันทิเภรปีระกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวีแลว 
      ภิกษุท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 จึงกลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวีแลว แตเขาตีกองนันทิเภร ี
 ประกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวีแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งแรกพระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวี ตอมาภายหลังทาวเธอทรงระดมพล
 ยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ 



 ไมตองอาบัติ. 
                         เรื่องชางลงนํ้า 
      [๒๙๘] ครั้งน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภิกษุท้ังหลายมากลาววา ดูกรอาวโุส 
 ท้ังหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ ตําบลน้ี ไดยินเสียงโขลงชางลงนํ้า 
 เวลาข้ึนจากน้ําเปลงเสียงดังดุจนกกระเรียน 
      ภิกษุท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพทะนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 จึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวโุสท้ังหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ ตําบลน้ี 

คคัลลานะ 

ิ. 

พระ 
อยางนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เราระลึกชาติไดหารอยกลัป ทานพระโสภิตะ 

วกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 

ลายบริสุทธ์ิในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ 
ผูนิ่ง 

 มนุสสวิคคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ เปนวตัถุแหง 

 ไดยินเสียงโขลงชางลงนํ้า เวลาข้ึนจากน้ําเปลงเสียงดังดุจนกกระเรียน ทานพระมหาโม
 กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธินั้นมีอยู แตไมบริสุทธ์ิ โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัต
                      เรื่องพระโสภิตะอรหันต 
      [๒๙๙] ครั้งน้ัน ทานพระโสภิตะเรียกภิกษุท้ังหลายมากลาววา ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
 เราระลึกชาติไดหารอยกลัป ภิกษุท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
 โสภิตะ จึงกลาว
 กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แล
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชาตินี้ของโสภิตะมีอยู แตมีชาติเดียวเทาน้ันแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย โสภติะ
 พูดจริง โสภิตะ ไมตองอาบัติ. 
                     ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
      [๓๐๐] ทานท้ังหลาย ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว ภิกษุ 
 ตองอาบัติปาราชิกอยางใดอยางหน่ึงแลว ยอมไมไดสังวาสกับภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนปาราชิก 
 ยอมเปนผูหาสังวาสมิไดในภายหลังเหมือนในกาลกอน ขาพเจาขอถามทานท้ังหลายในธรรม คือ 
 ปาราชิก ๔ สิกขาบทน้ันวา ทานท้ังหลายบริสุทธ์ิในธรรม คือ  ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ 
 ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายบริสุทธ์ิในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ 
 ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสามวา ทานท้ังห
 ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธิ์ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทน้ีแลว เพราะฉะนั้นจึงเปน
 ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้แล. 
                         ปาราชิกกัณฑ จบ 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
                     ปาราชิก ๔ สิกขาบท คือ:- 
      เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑
 มูลเฉท หาความสงสัยมิได ดั่งน้ีแล. 
                          ---------- 
                           เตรสกัณฑ 
      ทานท้ังหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทเหลาน้ีแล มาสูอุเทศ. 



                      สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑ 
                        เรื่องพระเสยยสกะ 
      [๓๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานพระเสยยสกะ ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย 

เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางกาย 
็นทานพระเสยยสกะ ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า 
วยเอ็น ครั้นแลวจงึไดถามวา อาวุโส เสยยสกะ เพราะเหตุไร 

า มีผวิเหลืองข้ึนๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น คุณจะ 

ิงอยางน้ัน ขอรับ 
า ดูกรคุณเสยยสกะ ถาอยางนั้น คุณจงฉันอาหารใหพอแกความ 
ตองการ สรงนํ้าใหพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร จําวดั สรงนํ้า 

ุณ เมื่อนั้นคุณจง 

 

 
ะ 

 
ายสะพรั่งดวยเอ็น เดี๋ยวนี้คุณมีผิวพรรณมีอนิทรีย 

ือ? 

อยอสุจิ ดวยมือซึง่เปนเครื่องฉันอาหารท่ีเขา 

 เพราะความกระสันนั้น เธอจึงซูบผอม 
 สะพรั่งดวยเอน็ ทานพระอุทายีไดเห
 มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางกายสะพรั่งด
 คุณจึงซูบผอม เศราหมอง มีผวิพรรณคล้ํ
 ไมยินดีประพฤติพรหมจรรยกระมังหนอ? 
      ทานพระเสยยสกะรับสารภาพวา จร
      ทานพระอุทายีแนะนําว
 ตองการ จําวัดใหพอแกความ
 พอแกความตองการแลว เมื่อใดความกระสันบังเกิดแกคุณ ราคะรบกวนจิตค
 ใชมือพยายามปลอยอสุจ ิ
      เส. ทําเชนนั้น ควรหรอื ขอรับ?
      อุ. ควรซิ คุณ แมผมก็ทําเชนนั้น 
      ตอมา ทานพระเสยยสกะฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอแกความตองการ 
 สรงนํ้าพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร จาํวัด สรงนํ้าพอแกความตองการแลว เมื่อใดความ
 กระสันบังเกิด ราคะรบกวนจิต เมื่อนั้นก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ สมัยตอมา ทานพระเสยยสก
 ไดเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียอิ่มเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง จึงพวกภิกษุสหาย 
 ของทานพระเสยยสกะถามทานพระเสยยสกะวา อาวุโส เสยยสกะ เมื่อกอนคุณซูบผอม เศรา
 หมองมีผวิพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางก
 อิ่มเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง คุณทํายาอะไรฉันหร
      เส. ผมไมไดทํายาฉัน แตผมฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอแกความตองการ 
 สรงนํ้าพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร สรงน้ํา จําวัดพอแกความตองการแลว เมื่อใดความ 
 กระสันบังเกิดแกผม ราคะรบกวนจิตผม เมื่อนั้นผมก็ใชมือพยายามปลอยอสุจ ิ
      ภิ. อาวุโส เสยยสกะ คุณพยายามปล
 ถวายดวยศรัทธาเทียวหรือ? 
      เส. เปนอยางนั้น ขอรับ 
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระเสยยสกะจึงไดใชมือพยายามปลอยอสุจิเลา ภกิษุ 
 เหลานั้น พากันติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 



      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระเสยยสกะวา ดูกรเสยยสกะ ขาววา เธอใชมือ 

ไมเหมาะ 
ลอย 

าแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่คลายความกําหนัด ไมใช 
เพื่อม ี

าม 
กัคิดเพื่อมีความถือมั่น 

กปริยาย เพือ่เปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ 
ัฏฏะ 

ยในกาม การกําจัดความระหายในกาม 
ดย 

ฆบุรุษ การกระทําของเธอน้ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
น่ัน 

พวกท่ี 

ุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
าม 

นั้น 
ลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 

ล 
แหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอนัจะบังเกิด ในปจจุบัน ๑ 

 เพื่อ 

 พยายามปลอยอสุจิ จรงิหรอื? 
      ทานพระเสยยสกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน  
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใชมือพยายามป
 อสุจิเลา 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเร
 เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใช
 ความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิด 
 เพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพ่ือความพราก เธอยังจักคิดเพือ่ความประกอบ เราแสดงเพ่ือคว
 ไมถือม่ัน เธอจ
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเน
 เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีบรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลยั เพื่อเขาไปตัดว
 เพื่อสิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด 
 มิใชหรือ? 
      ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมา
 การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโ
 อเนกปริยาย มิใชหรือ? 
      ดูกรโม
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอ
 เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบาง
 เลื่อมใสแลว 
      ครั้นผูมีพระภาค ทรงติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหง 
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบําร
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย คว
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่อง
 แกภิกษุท้ังห
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคค
 ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญ
 เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม 



 พระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 

ชนะอันประณีตแลว จําวัดปลอยสติไมมี 
 

  ทรงบัญญัติพระอนุบัญญัติ 
 ในเพราะ 

ิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ 
 ... 

ยความจงใจ เวนไวแตฝนเปนสังฆาทิเสส. 

๑ สุกกะสีเหมือนเนยใส ๑ 
รียกวา การปลอย ช่ือวาปลอย 

บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
หมวดอาบัติ 

รียกวา สังฆาทิเสส. 

                           พระบัญญัติ 
      ๕. ๑. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยอาการฉะนี้. 
                      เรื่องพระเสยยสกะ จบ. 
                        เรื่องภิกษุหลายรูป 
      [๓๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายฉันโภ
 สัมปชัญญะ เมื่อเธอจําวัดปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ อสุจิเคลื่อนโดยฝน เธอมีความรังเกียจวา
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส 
 แตอสุจิของพวกเราเคลื่อนโดยฝน ท้ังเจตนาในความฝนนี้จะวามีก็ได ชรอยพวกเรา ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เจตนานี้มีอยู แตนั่นเปนอัพโพหาริก 
                     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภ
 สิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๕. ๑. ก. ปลอยสุกกะเปนไปดว
                      เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๐๓] บทวา เปนไปดวยความจงใจ ความวา รูอยู รูดีอยู จงใจ ต้ังใจละเมิด 
      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 
      การกระทําอสุจิใหเคลื่อนจากฐานตรัสเ
      บทวา เวนไวแตฝน คือ ยกเวนความฝน 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้นได ชักเขาหาอาบัติ 
 เดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใช
 จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของ
 นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเ
                           บทภาชนีย 
                           (อุบาย ๔) 



      [๓๐๔] ภิกษุปลอยสุกกะในรูปภายใน ๑ ปลอยสุกกะในรูปภายนอก ๑ ปลอยสุกกะ 
 

เพื่อประสงคความสุข ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปน 
ายัญ ๑ 

ุกกะสีเหลือง ๑ ปลอยสุกกะสีแดง ๑ ปลอยสุกกะสีขาว ๑ 
๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน ๑ 

ส ๑ 

กรปูท่ีมีวิญญาณครอง หรือรูปท่ีไมมีวิญญาณครอง เปนภายนอก 

 องคกําเนิดเปนอวัยวะ 

ือเม่ือปวดปสสาวะ องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได 
ว องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได 

 

ื่อประสงคบูชายัญ คือเพ่ือมุงวาจักบูชายัญ 

ื่อประสงคเปนพืช คือเพ่ือมุงวาจักเปนพืช 

 ในรูปท้ังท่ีเปนภายในท้ังท่ีเปนภายนอก ๑ ปลอยเมือ่ยังสะเอวใหไหวในอากาศ ๑
                           (กาล ๕) 
      ปลอยเมื่อเวลาเกิดความกําหนัด ๑ ปลอยเมื่อเวลาปวดอุจจาระ ๑ ปลอยเมื่อเวลาปวด 
 ปสสาวะ ๑ ปลอยเมื่อเวลาตองลม ๑ ปลอยเมื่อเวลาถูกบุงขน ๑ 
                       (ความประสงค ๑๐) 
      ปลอยเพื่อประสงคความหายโรค ๑ ปลอย
 ยา ๑ ปลอยเพื่อประสงคใหทาน ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนบุญ ๑ ปลอยเพื่อประสงคบูช
 ปลอยเพื่อประสงคไปสวรรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนพืช ๑ ปลอยเพื่อประสงคจะทดลอง ๑ 
 ปลอยเพื่อประสงคความสนุก ๑ 
                        (วัตถุประสงค ๑๐) 
      ปลอยสุกกะสีเขียว ๑ ปลอยส
 ปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง 
 ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใ
      [๓๐๕] บทวา รูปภายใน ไดแกรูปท่ีมีวิญญาณครอง เปนภายใน 
      บทวา รูปภายนอก ไดแ
      บทวา รูปท้ังท่ีเปนภายในท้ังท่ีเปนภายนอก ไดแกรูปท้ังสองน้ัน 
      บทวา เมื่อยังสะเอวใหไหวในอากาศ คือเมื่อพยายามในอากาศ
 ใชการได 
      บทวา เมื่อเวลาเกิดความกําหนัด คือเมื่อถกูราคะบีบค้ันแลว องคกําเนิดเปนอวัยวะ 
 ใชการได 
      บทวา เมื่อเวลาปวดอุจจาระ คือเม่ือปวดอุจจาระ องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได 
      บทวา เมื่อเวลาปวดปสสาวะ ค
      บทวา เมื่อเวลาตองลม คือเม่ือถูกลมโชยแล
      บทวา เมื่อเวลาถูกบุงขน คือเม่ือถูกบุงขนเบียดเบียนแลว องคกําเนิดเปนอวัยวะ 
 ใชการได 
      บทวา เพื่อประสงคความหายโรค คือเพือ่หวงัวาจักเปนคนไมมีโรค 
      บทวา เพื่อประสงคความสุข คือเพ่ือหวังวาจักยังสุขเวทนาใหเกิด
      บทวา เพื่อประสงคเปนยา คือเพ่ือมุงวาจกัเปนยา 
      บทวา เพื่อประสงคใหทาน คือเพ่ือมุงวาจักใหทาน 
      บทวา เพื่อประสงคเปนบุญ คือเพ่ือมุงวาจักเปนบุญ 
      บทวา เพ
      บทวา เพื่อประสงคไปสวรรค คือเพ่ือมุงวาจักไดไปสวรรค 
      บทวา เพ



      บทวา เพื่อประสงคทดลอง คือเพ่ือมุงวาจกัทดลองดูวา สกุกะจักเปนสีเขียว สีเหลอืง 

     สุทธิกสังฆาทิเสส 

งฆาทิเสส 
องอาบัติสังฆาทิเสส 
ายนอก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

ื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

าตองลม สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
บัติสังฆาทิเสส 

าง 
สงคความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ส 

 พยายาม เพื่อประสงคเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

สงคไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ลือ่น ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 สีแดง สีขาว สีเหมือนเปรียง สีเหมือนน้ําทา สีเหมือนน้ํามัน สีเหมือนนมสด สีเหมือน 
 นมสม หรือสีเหมือนเนยใส 
      บทวา เพื่อประสงคความสนุก คือมีความมุงหมายจะเลน. 
                   
                         อุบาย ๔ อยาง 
      [๓๐๖] ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายใน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสั
      ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายนอก สุกกะเคลื่อน ต
      ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปท้ังท่ีเปนภายใน ท้ังท่ีเปนภ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อยังสะเอวใหไหวในอากาศ สุกกะเคล
                          กาล ๕ อยาง 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาเกิดความกําหนัด สุกกะ
      ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดอุจจาระ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดปสสาวะ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวล
      ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาถูกบุงขน สุกกะเคลื่อน ตองอา
                      ความประสงค ๑๐ อย
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประ
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเส
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประ
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
                      วัตถุประสงค ๑๐ อยาง 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียวเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลืองเค
      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 
                   มีความประสงคอยางเดียวเปนมลู 

สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ลื่อน ตองอาบัติ 

อาบัติ 

าบัติ 

ัติ 

ามหายโรคและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

จักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ. 

ามประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๑ 
 

ส 
 พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ิเสส 
 พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      [๓๐๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือความสุข 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือเปนยา สุกกะเคล
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือใหทาน สุกกะเค
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตอง
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อคว
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
             ขัณฑ
                            พันธจักร 
               มีคว
      [๓๐๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเส
      ภิกษุจงใจ
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจ



 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

วามสุขและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

กะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      พันธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อค
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส. 
                            พันธจักร 
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๒ 
      [๓๐๙] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือความสนุก สุก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
                      
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๓ 
      [๓๑๐] ภิกษ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ



 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      พันธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

กะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพ่ือความหายโรค
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
       ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
                      
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๔ 
      [๓๑๑] ภิกษ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพ่ือความสุข สุก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ



 สังฆาทิเสส. 
                            พันธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      พัทธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๕ 
      [๓๑๒] ภิกษ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพ่ือเปนยา สุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
                      
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๖ 
      [๓๑๓] ภิกษ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 



 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      พัทธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

ะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      พัทธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
                      
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๗ 
      [๓๑๔] ภิกษ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อเปนบุญ สุกก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
                      
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๘ 
      [๓๑๕] ภิกษ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ



 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

ะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

      พัทธจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตอง 

 พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

าม เพื่อความสนุกและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ 

จักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ. 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อบูชายัญ สุกก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
                      
               มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      [๓๑๖] ภิกษ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือไปสวรรค
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
              พัทธ



      แมขัณฑจักรและพัทธจักรมีความประสงค ๒ อยางเปนมูลเปนตน ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล. 
      ขัณฑจักร 

ุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพ่ือเปนยา 

 พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน 

 พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน 

 พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 

พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน 

ความสุข และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 

รค เพื่อความสุข และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 

ามประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ. 

ค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๑ 

ดลอง สุกกะเคลื่อน 

                      
                   มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล 
      [๓๑๗] ภิกษ
 สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
               ขัณฑจักรมีคว
                            พัทธจักร 
               มีความประสง
      [๓๑๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือท
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน 

ื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

ักร 

ื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน ตอง 

ความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตอง 

ทธจักร 

าม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตอง 

าม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน 

ื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๒ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพ่ือ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พั
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๓ 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

ื่อความสุข สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน 

ักร 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตอง 

ักร 

ื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน 

ื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน 

ื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน 

ื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๔ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๕ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน 

ม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน 

เพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน 

ื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน 

ักร 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือทดลอง สุกกะเคลื่อน 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน 

เพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน 

ื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 

ักร 

ื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือความสนุก สุกกะเคลื่อน 

ื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน ตอง 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายา
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๖ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๗ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ่ือเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตอง 

ูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตอง 

ื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน 

ักร 

าม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือความหายโรค สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือความสุข สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือเปนยา สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือใหทาน สุกกะเคลื่อน 

าม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคลื่อน 

ื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 

เพ่ือไปสวรรค สุกกะเคลื่อน 

ื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคลื่อน 

มประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ. 

ักร มีความประสงค ๔ อยางเปนมูล 

ักร มีความประสงค ๖ อยางเปนมูล 

 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือบ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
               มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๘ 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
              พัทธจักร มีควา
      [๓๑๙] ขัณฑจักร และพัทธจักร มีความประสงค ๓ อยางเปนมูล 
      ขัณฑจักรและพัทธจ
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๕ อยางเปนมูล 
      ขัณฑจักรและพัทธจ
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๗ อยางเปนมูล 



      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๘ อยางเปนมูล 

แบบน้ีแล. 

คทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี้ 

ูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความ 

อง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ 

น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ 

ลื่อน ตองอาบัติ 

ะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 

ถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๑ 
ิ 

ส 
 พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ 

      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๙ อยางเปนมูล 
      นักปราชญพึงทําตาม
                       ขัณฑจักรและพัทธจักร 
                มีความประสง
      [๓๒๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อ 
 ใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบ
 สนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงคทุกอยางเปนมูล จบ. 
                            ขัณฑจักร 
                   มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล 
      [๓๒๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหลื
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีแดง เคลื่อน 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีขาว เคลื่อน 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และส
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือน
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสด เค
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ขัณฑจักรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมลู จบ 
                            พัทธจักร 
               มีวัต
      [๓๒๒] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเส
      ภิกษุจงใจ



 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

สีเหลือง และสกุกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

      พัทธจักร 

 พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

าบัติ 

สีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 

ถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๓ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสกุกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส. 
                      
               มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๒ 
      ภิกษุจงใจ
      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 ตองอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อนตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส. 
                            พัทธจักร 
               มีวัต
      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 

ลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 

 พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๔ 
ง 

ิเสส 
 

ิเสส 
 

ิเสส 
 

ิเสส 

ะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว เค
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      ภิกษุจงใจ
                            พัทธจักร 
               มีวัต
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอ
 อาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง
 อาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง
 อาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง
 อาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส ฯ. 



                            พัทธจักร 

าม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเขียว เคลื่อนตองอาบัติ 

ายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

สีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่น ตอง 

ทธจักร 

าม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

               มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๕ 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส ฯ. 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พั
               มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๖ 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายา
 สังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่น ตอง 

าม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง 

ทธจักร 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ะสีเหมือนเปรียง เคลือ่น 

าม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

าม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

      พัทธจักร 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พั
               มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๗ 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายา
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกก
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      
               มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๘ 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่น ตอง 

ะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง 

ุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง 

      พัทธจักร 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

าม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่น ตอง 

ม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตอง 

สีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตอง 

 พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง 

จักรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ. 
ดย 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกก
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                      
                 มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายา
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
               พัทธ
      แมขัณฑจักร และพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูลเปนตน ก็พึงทราบโ



 นัยนี้แล. 
                            ขัณฑจักร 
                    มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล 

ังฆาทิเสส 

ส 

ส 
สุกกะสีเหมือนน้ํามัน 

ใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสด 
 

ือง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

ียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส 

ีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ. 

 ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๑ 

ลื่อน 

ื่อน 

ลื่อน 

ุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

      [๓๒๓] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง 
 เคลื่อน ตองอาบัติส
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเส
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเส
      ภิกษุจงใจ พยายาม  สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และ
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจง
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหล
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเข
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
               ขัณฑจักรม
                            พัทธจักร 
                มีวัตถุประสงค
      [๓๒๔] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เค
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสด เค
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

ุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง 

ักร 

ุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

ุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

ุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

ุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

ุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

ม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง 

ุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง 

ุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง 

ักร 

ุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา 

ุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน 

ุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด 

าม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม 

าม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๒ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
     ภิกษุจงใจ พยายา
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และส
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจ
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๓ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน 

ียง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง 

 สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน 

ือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน 

ือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน 

ือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน 

ุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน 

าม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเขียว 

ุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหลือง 
 

ือนน้ําทา และสุกกะสีแดง 

เปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีขาว 

้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน 

้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน 

ือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน 

ือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเขียว 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปร
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจักร 
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๔ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม ส
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือน
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจักร 
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๕ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหลือง 

มือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีแดง 
 

มือนน้ํามัน และสุกกะสีขาว 

้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน 

้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน 

ือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน 

ือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว 

ือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง 

ือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง 

้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว 
 

ือนนมสด และสุกกะสีเหมือน 

้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน 

ือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน 

ือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว 

ือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง 

 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเห
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเห
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจักร 
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๖ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหม
 เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจักร 
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๗ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง 

นมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว 

มสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน 
าทิเสส 

ือนนมสม และสุกกะสีเหมือน 

มสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน 

ือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว 

ือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี 

ือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง 

นมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว 

นมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี 

มสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี 
บัติสังฆาทิเสส 

ือนเนยใส สุกกะสีเหมือน 

ือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี 

เปนมูล จบ. 

ุประสงค ๔ อยางเปนมูล 

ุประสงค ๖ อยางเปนมูล 

 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือน
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆ
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหม
 น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                            พัทธจักร 
                มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๘ 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 สีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือน
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือน
 เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน
 เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอา
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหม
 น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหม
 เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
             พัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยาง
      [๓๒๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถปุระสงค ๓ อยางเปนมูล 
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถ
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๕ อยางเปนมูล 
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถ
      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๗ อยางเปนมูล 



      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๘ อยางเปนมูล 

ูล ดังตอไปนี้:- 

า สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือน 
ส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

สีเขียว เคลื่อน ตอง 

ุกกะสีเขียว และสุกกะ 

เพ่ือเปนยา สุกกะสีเขียว 
าบัติสังฆาทิเสส 

ค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพ่ือใหทาน 
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 
รียง 

ื่อใหทาน เพื่อ 
 สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสี 

าม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ 
กะ 

ือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 

า เพื่อใหทาน เพื่อ 

 

รรค เพื่อเปนพืช และเพ่ือทดลอง สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลอืง 

      ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๙ อยางเปนมูล 
                    นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล. 
                       ขัณฑจักรและพัทธจักร 
               มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนม
      [๓๒๖] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สกุกะสีแดง สุกกะสี 
 ขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําท
 นมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใ
          ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล จบ. 
                        อุภโตพัทธมิสสกจักร 
      [๓๒๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และสุกกะ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และเพ่ือความสุข ส
 สีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และ
 สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอ
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโร
 สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สกุกะสีแดง และสุกกะสีขาว
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และ
 เพื่อเปนบุญ สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเป
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพ
 เปนบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะสีเขียว
 เหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยาย
 เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพ่ือไปสวรรค สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุก
 สีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สกุกะสีเหม
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนย
 เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพ่ือเปนพืช สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง 
 สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
 และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อ 
 เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสว



 สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน 

ทาน เพื่อ 
ะสีเขียว 

 

าบัติสังฆาทิเสส. 

ทิเสส 

บัติ 

ีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

กะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

ปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 

จวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สกุกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลือ่น 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

 สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อให
 เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพ่ือความสนุก สุกก
 สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะ
 สีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส 
 เคลื่อน ตองอ
                       อุภโตพัทธมิสสจักร จบ. 
                            ขัณฑจักร 
      [๓๒๘] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆา
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอา
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะส
 สังฆาทิเสส 
       ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จัก
 สังฆาทิเสส. 
                          ขัณฑจักร จบ. 
                            พัทธจักร 
      [๓๒๙] ภิกษุจงใ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ



 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

า จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

กะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ร จบ. 

 หมวดท่ี ๑ 
าบัติ 

ิ 

อาบัติ 

าบัติ 

สีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

ง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

  กุจฉิจักร หมวดท่ี ๒ 
 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจว
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุก
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
                          พัทธจัก
                            กุจฉิจักร 
                        กุจฉิจักร
      [๓๓๐] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตอง
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแด
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 
                      
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน



 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

งอาบัติ 

าบัติ 

 พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

  กุจฉิจักร หมวดท่ี ๓ 

ฆาทิเสส 

ฆาทิเสส 

ฆาทิเสส 
ื่อน 

ฆาทิเสส 
ื่อน 

ฆาทิเสส 

ือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

      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 ตอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
                   [พึงทราบจักรท้ังหลาย อยางนี้] 
                      
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหม
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

 หมวดท่ี ๔ 

ฆาทิเสส 

ฆาทิเสส 

ิ 

ือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

 หมวดท่ี ๕ 

ฆาทิเสส 

ฆาทิเสส 

ัติ 

ิ 

 สังฆาทิเสส. 
                        กุจฉิจักร
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหม
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                        กุจฉิจักร
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

 หมวดท่ี ๖ 

ฆาทิเสส 

ฆาทิเสส 

ัติ 

ิ 

ิ 

ือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

  กุจฉิจักร หมวดท่ี ๗ 

ฆาทิเสส 

ิเสส 
 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                        กุจฉิจักร
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหม
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
 สังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

ิจักร หมวดท่ี ๘ 

ิเสส 
 

ิ 

ือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

ปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

กุจฉิจักร จบ. 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑ 
ิ 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหม
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                        กุจฉ
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาท
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหม
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จัก
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ปฏฐิจักร 

      [๓๓๑] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สกุกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 



      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ิ 

      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมส กะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน สีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 

ิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

า จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน สีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

า จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติ 

      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส 

ด พยายาม สุก

มสม พยายาม สุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส. 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑ จบ. 
ปฏฐิจักร รอบท่ี ๒ 

      [๓๓๒] ภ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จัก
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจว

มสม พยายาม สุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
     ภิกษุจงใจว
 สังฆาทิเสส. 



ปฏฐิจักร รอบท่ี ๒ จบ. 

กิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

า จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเน สีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๔ 

ฆาทิเสส 

า จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พย ื่อน ตองอาบัติสังฆา- 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๓ 
      [๓๓๓]  ภ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจว

ยใส พยายาม สุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส. 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๓ จบ. 

      [๓๓๔] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน 
 ตองอาบัติสัง
      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 
      ภิกษุจงใจว

ายาม สุกกะสีขาว เคล



 *ทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆา- 

วา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆา- 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๔ จบ. 

กษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

า จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

า จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 

ใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พ นเปรียง เคลือ่น ตองอาบัติ 

สีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติ 

ี่ ๕ จบ. 

 จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา 

ยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

 *ทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 *ทิเสส. 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๕ 
      [๓๓๕] ภิ
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจว
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจว
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
     ภิกษุจง

ยายาม สุกกะสีเหมือ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส. 
                      ปฏฐิจักร รอบท
                        ปฏฐิจักร รอบท่ี ๖ 
      [๓๓๖] ภิกษุจงใจวา
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ



 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ 

า จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ 

ดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ 

สีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๖ จบ. 

 จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน 

วา จักปลอยสุกกะสีนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยา ้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ 

สีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน 

ี่ ๗ จบ. 

กษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด 

 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจว
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๗ 
      [๓๓๗] ภิกษุจงใจวา
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ

ยาม สุกกะสีเหมือนน
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      ปฏฐิจักร รอบท
                        ปฏฐิจักร รอบท่ี ๘ 
      [๓๓๘] ภิ



 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติ 

มือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

ีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๘ จบ. 

ุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม 

วา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตอง 

ยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

มือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

สีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเห
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
     ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะส
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      
                        ปฏฐิจักร รอบท่ี ๙ 
      [๓๓๙] ภิกษ
 เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเห
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะ



 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน 

ักร รอบท่ี ๙ จบ. 

ุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

วา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตอง 

ยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติ 

ยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

ือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

ยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 

ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑๐ จบ. 

ุจงใจ พยายาม สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ 

ม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ 

ยาม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ 

ติวาร 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      ปฏฐิจ
                        ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑๐ 
      [๓๔๐] ภิกษ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจ
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหม
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จักปลอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุจงใจวา จัก
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      
                          ปฏฐิจักร จบ. 
      [๓๔๑] ภิกษ
      ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะไมเคลื่อน ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุจงใจ ไมพยายา
      ภิกษุจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุไมจงใจ พยายา
      ภิกษุไมจงใจ พยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุไมจงใจ ไมพยา
      ภิกษุไมจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ 
                          อนาปต



      [๓๔๒] ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝน ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ๑ ภิกษุวิกล- 
 ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง- 

นิด 

ือ 
 
ะแส 

เรื่องเลนไถลกน 

            เรื่องฝน 
 อสุจิของภิกษุรปูหน่ึงเคลื่อนเพราะฝน เธอไดมีความรังเกียจวา 

งหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ิ. 

 อสุจิเคลือ่นแลว เธอไดม ี
ะมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

ะพุทธเจาขา 

ู อสุจิเคลือ่นแลว เธอได 
ึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 

ุรูปหน่ึงกําลังตรึกถึงกามวติกอยู อสุจิเคลือ่นแลว เธอ 
ผูมี 

 *จริต ๑ ภิกษุมจีิตฟุงซาน
 *อาบัติ. 
                            วินีตวัตถุ 
                        คาถาแสดงช่ือเรื่อง 
      [๓๔๓] เรื่องฝน เรื่องถายอจุจาระ    เรื่องถายปสสาวะ 
 เรื่องตรึกถึงกามวิตก   เรื่องอาบน้ํารอน     เรื่องทายา 
 เรื่องเกาอัณฑะ       เรื่องเดินทาง       เรื่องหนงัหุมองคกําเ
 เรื่องเรือนไฟ        เรื่องขา           เรื่องสามเณร 
 เรื่องสามเณรหลับ     เรื่องหนบีดวยขา     เรื่องบีบดวยกําม
 เรื่องแอนในอากาศ    เรื่องดัดกาย        เรื่องเพงองคกําเนิด
 เรื่องสอดเขาชองดาล  เรื่องสีกับไม        เรื่องอาบน้ําทวนกร
 เรื่องเลนโคลน       เรื่องลุยน้ํา         
 เรื่องลยุสระบัว       เรื่องสอดเขาในทราย เรื่องสอดเขาในตม 
 เรื่องตักน้ํารด        เรื่องสีบนท่ีนอน      เรื่องสีกับนิ้วแมมือ. 
                
      [๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล
 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมั
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝน ไมตองอาบัต
                        เรื่องถายอุจจาระ 
      [๓๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังถายอจุจาระอยู
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกร
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พร
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
                        เรื่องถายปสสาวะ 
      [๓๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังถายปสสาวะอย
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จ
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตร
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
                       เรื่องตรึกถึงกามวิตก 
      [๓๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษ
 ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระ



 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา 

รูปหน่ึงกําลังอาบนํ้ารอนอยู อสุจิเคลือ่นแลว เธอไดม ี
ีพระภาค 

เจาขา 

ิเคลื่อน กําลังอาบน้ํารอน อสจุิ 
องอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 

าบนํ้ารอนอยู 
บัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ายา อสุจิ 
ังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 

สงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง 

ร? 

สงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

ูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุตรึกถึงกามวิตก ไมตองอาบัติ. 
                         เรื่องอาบน้ํารอน 
      [๓๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูม
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธ
      ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจ
 เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราต
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังอ
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอา
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                           เรื่องทายา 
      [๓๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีแผลท่ีองคกําเนิด เมื่อเธอกําลังท
 เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระม
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีแผลท่ีองคกําเนิด เธอมีความประ
 กําลังทายา อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีแผลท่ีองคกําเนิด เธอมีความประ
 กําลังทายา แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 



      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                         เรื่องเกาอัณฑะ 
      [๓๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังเกาอัณฑะ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความ 

บทูลเรื่องน้ันแดผูมีพระภาค พระผูมี 

กําลังเกาอัณฑะ อสุจิ 
ฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 

กําลังเกาอัณฑะ แต 
ิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ไดมีความรังเกียจวา 
นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 

กําลังเดินทางไป 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 

กําลังเดินทาง แต 
ิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกรา
 พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสัง
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาท
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                          เรื่องเดินทาง 
      [๓๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังเดินทาง อสุจิเคลื่อน เธอ
 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ั
 ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาท
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ. 
                      เรื่องหนังหุมองคกําเนิด 



      [๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง จบัหนังหุมองคกาํเนิด ถายปสสาวะอยู 
สแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

จับหนังหุมองคกําเนิด 
า เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

จับหนังหุมองคกําเนิด 
องอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง 

ะภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด 

ูในเรอืนไฟ อสุจิเคลื่อน 
ระผูมีพระ

า 
องอาบัติ. 

ะพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 

ิเคลื่อน ผิงเกลยีวทองอยูใน 
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

? 

ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
มหลังใหพระอุปชฌายะอยูใน 

 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเส
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 ถายปสสาวะอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจว
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 ถายปสสาวะอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราต
 หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพร
 อยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                          เรื่องเรอืนไฟ 
      [๓๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังผิงเกลยีวทองอย
 เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพ
ภาค 
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาข
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมต
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ผิงเกลยีวทองอยูใน 
 เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมคีวามรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพร
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจ
 เรือนไฟ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. 
      [๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังทําบริกรร



 เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมคีวามรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง 
ถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

งอาบัติสังฆาทิเสส 
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ 

ทําบริกรรมหลังให 
วา เราตองอาบัติ 

า 

พระผูมี 

เจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 

คจะใหอสุจิเคลื่อน ทําองคกําเนิดใหเสียด 
 
ไร? 

ัติสังฆาทิเสสแลว. 
ทําองคกําเนิดใหเสียด 

าบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 
ะผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ลื่อน ไดบอก 

 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัส
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทําบริกรรมหลังใหพระ 
 อุปชฌายะอยูในเรือนไฟ อสุจเิคลื่อน เธอไดมคีวามรังเกียจวา เราตอ
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 พระอุปชฌายะอยูในเรือนไฟ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจ
 สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามว
 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                            เรื่องขา 
      [๓๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ทําองคกําเนิดใหเสียดสีขาอยู อสจุิเคลื่อน 
 เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธ
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสง
 สีขาอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยาง
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบ
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 สีขาอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพร
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                          เรื่องสามเณร 
      [๓๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มคีวามประสงคจะใหอสุจิเค



 สามเณรรูปหน่ึงวา พอสามเณร เธอจงมาจับองคกําเนิดของฉัน สามเณรไดจับองคกําเนิด 
 
กิษุ 

 ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
 

เสส แตตองอาบัติทุกกฎ. 

 

เจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 

คจะใหอสุจิเคลื่อน หนีบองคกําเนิดดวย 
มรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

อยางไร? 

ีบองคกําเนิดดวยขา 
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ิเคลื่อน เธอ 
นอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมี 

 ของภิกษุนั้นแลว อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
 แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภ
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
                        เรื่องสามเณรหลับ 
      [๓๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ไดจับองคกําเนิดของสามเณรผูนอนหลับ 
 อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิ
                         เรื่องหนีบดวยขา 
      [๓๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง หนีบองคกําเนิดดวยขาท้ังสอง อสุจิเคลื่อน 
 เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระ
 ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธ
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสง
 ขาท้ังสอง อสุจิเคลื่อน เธอไดมีควา
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน หน
 ท้ังสอง แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                        เรื่องบีบดวยกํามือ 
      [๓๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง บีบองคกําเนิดดวยกํามือ อสุจ
 ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังห
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 



      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน บีบองคกําเนิดดวยกํามือ 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 

บีบองคกําเนิดดวยกํามือ 
ลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ื่อน ยงัสะเอวให 
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

ยังสะเอวใหไหวใน 
า เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

เธอไดมีความ 
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

กําลังดัดกายอยู 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

กําลังดัดกายอยู แต 
ระมังหนอ จึงกราบทูล 

 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูม
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                        เรื่องแอนในอากาศ 
      [๓๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคล
 ไหวในอากาศ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อากาศ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจว
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                          เรื่องดัดกาย 
      [๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงกําลังดัดกายอยู อสจุิเคลื่อน 
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวก



 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ของมาตุคาม อสุจิ 
ังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ 

ังฆาทิเสส 
าบัติ 

ประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองค 
มังหนอ 

 

อดองคกําเนิดเขา 
ีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

ไร? 

] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สีองคกําเนิด 
ียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ 

 

สีองคกําเนิดกับไม 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ 

ลื่อน เธอไดมี 
ังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                       เรื่องเพงองคกําเนิด 
      [๓๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามกําหนัดเพงองคกําเนิด
 ของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติส
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติส
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุมคีวามกําหนัดไมควรเพงองคกําเนิดของมาตุคาม รูปใดเพง ตองอ
 ทุกกฏ. 
                       เรื่องสอดเขาชองดาล 
      [๓๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวาม
 กําเนิดเขาชองดาล อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ส
 ชองดาล แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดม
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยาง
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                          เรื่องสีกับไม 
      [๓๖๔
 กับไม อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเก
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                      เรื่องอาบน้ําทวนกระแส 
      [๓๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง อาบน้ําทวนกระแส อสุจิเค
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติส



 พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน อาบน้ําทวนกระแส 

ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

อาบน้ําทวนกระแส 
ลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ะภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

มีความ 
นั้นแดพระผูมีพระภาค 

เลนอยูในโคลน 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

เลนอยูในโคลน แต 
ระมังหนอ จึงกราบทูล 

ผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ีความรังเกียจวา 
ัน้ แดพระผูมีพระภาค พระผูมี 

 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพร
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                         เรื่องเลนโคลน 
      [๓๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง เลนอยูในโคลน อสุจิเคลื่อน เธอได
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวก
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                           เรื่องลุยน้ํา 
      [๓๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงลุยน้ําอยู อสุจิเคลือ่น เธอไดม
 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน
 พระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 



      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ลุยน้ําอยู อสุจิเคลือ่น 

แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ลุยน้ําอยู แตอสุจ ิ
ังหนอ จึงกราบทูล 

ผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

อไดมีความ 
บทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

เลนไถลกนอยู 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

เลนไถลกนอยู แตอสุจิ 
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ัน 

าคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

มีความ 
บทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

ลุยอยูในสระบัว 

 เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 ไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระม
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                         เรื่องเลนไถลกน 
      [๓๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง เลนไถลกนอยู อสุจิเคลื่อน เธ
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกรา
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 ไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                         เรื่องลยุสระบัว 
      [๓๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงลุยอยูในสระบัว อสุจิเคลื่อน เธอได
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกรา
 พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 



 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ลุยอยูในสระบัว แต 
ระมังหนอ จึงกราบทูล 

ผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ื่อน สอดองค 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว 

ภิกษุ 

คจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองคกําเนิดเขา 
นอ 

น่ึงมคีวามประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน สอดองค 
มังหนอ 
ยางไร? 

อตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
สอดองคกําเนิดเขา 

 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 
? 

ลื่อน เธอไดม ี

 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวก
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                       เรื่องสอดเขาในทราย 
      [๓๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามประสงคจะใหอสุจิเคล
 กําเนิดเขาในทราย อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
 กระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
 เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสง
 ในทราย แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังห
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                        เรื่องสอดเขาในตม 
      [๓๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปห
 กําเนิดเขาในตม อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอ
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธ
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 ในตม แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                          เรื่องตักน้ํารด 
      [๓๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงตักน้ํารดองคกําเนิด อสุจิเค



 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ตักน้ํารดองคกําเนิด 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ตักน้ํารดองคกําเนิด 
ลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ะผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 

ื่อน สีองคกําเนิด 
ติัสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

ไร? 

สีองคกําเนิดบนท่ีนอน 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

ื่อน สีองคกําเนิด 
ีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ 

ไร? 

สีองคกําเนิดกับนิ้วแมมือ 
ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

 พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พร
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                         เรื่องสีบนท่ีนอน 
      [๓๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามประสงคจะใหอสุจิเคล
 บนท่ีนอน อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยาง
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจยั. 
                        เรื่องสีกับนิ้วแมมือ 
      [๓๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามประสงคจะใหอสุจิเคล
 กับน้ิวแมมือ อสุจิเคลื่อน เธอไดม
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยาง
      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน 
 แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร? 



      ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา 
      ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                    สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                        -------------- 
                      สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒ 

ียบรอย น้ําฉัน 
เปนอันมากพากันมาชมวิหารของทาน 

กผม 

ามหลังพราหมณเขาไป 
ดบานหนาตางบางตอนรอบหอง 

งพราหมณีนั้น 
ากับทานพระอุทายีแลว ก็ลากลบัไป พราหมณนั้นดีใจเปลงวาจา 

ะศากยบุตรเหลานี้ อยูในปาเชนนี้ยังมีอัธยาศัยด ี
ี้ ก็ยังมีอัธยาศัยดี 

- 

นี้ไมมี 
ี้พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลาน้ีพินาศ 

ี้ 

อวยัวะนอยใหญของภรรยาเรา 

น โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
า 
ี 

                         เรื่องพระอุทาย ี
      [๓๗๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี ครัง้น้ัน ทานพระอุทายีอยูในปา วิหารทานงดงาม 
 นาดู นาชม มีหองกลาง มรีะเบียงโดยรอบ เตียงต่ัง ฟูกหมอน จัดไวเร
 น้ําใช ต้ังไวดีแลว บริเวณเตียนสะอาด ประชาชน
 พระอุทายี แมพราหมณคนหน่ึงกับภรรยาก็เขาไปหาทานพระอุทายี แลวไดกลาวกะทานวา พว
 อยากชมวิหารของทาน ทานพระอุทายีกลาวเชิญวา ถาเชนนั้น เชิญชมเถิดพราหมณ แลวถอื 
 ลูกดาลไขลิ่มผลักบานประตูเขาไป 
      แมพราหมณนั้นก็ตามหลังทานพระอุทายีเขาไป สวนพราหมณีต
 ขณะนั้น ทานพระอุทายีเดินไปเปดบานหนาตางบางตอน ป
 แลวยอนมาทางหลัง จับอวัยวะนอยใหญขอ
      ครั้นพราหมณนั้นสนทน
 แสดงความยินดีวา พระสมณะเช้ือสายพร
 แมทานพระอุทายีอยูในปาเชนน
      เมื่อพราหมณกลาวอยางนีแ้ลว พราหมณีไดกลาวกะพราหมณนั้นวา พระอุทายีจะมี 
 อัธยาศัยดีแตไหน เพราะพระอุทายีไดจับอวยัวะนอยใหญของดิฉันเหมอืนท่ีทานจับดิฉัน 
      พอไดทราบด่ังนั้น พราหมณจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะวา พระสมณะเช้ือสายพระ
 *ศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลาน้ียังจักปฏิญาณวา เปน 
 ผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม 
 ดังน้ีเลา ความเปนสมณะของพระสมณะเหลาน้ีไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลา
 ความเปนสมณะของพระสมณะเหลาน
 แลว ความเปนสมณะของพระสมณะเหลาน้ีจะมีแตไหน ความเปนพราหมณของสมณะเหลาน
 จะมีแตไหน พระสมณะเหลาน้ีปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลาน้ีปราศจาก 
 ความเปนพราหมณแลว ไฉน พระสมณะอุทายี จึงไดจับตอง
 ตอไปกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภผูมีสกุล กุลทาสี จักไมกลาไปสูอารามหรือวิหาร เพราะ 
 ถาไป พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานั้นก็จะพึงประทุษรายเขา 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตีย
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาว
 ไฉน ทานพระอุทายี จึงไดถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูม



 พระภาค. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอถึงกาย 
 สังสัคคะกับมาตุคามจริงหรือ? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ันไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถงึกายสังสัคคะกับ 
 มาตุคามเลา 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่คลายความกําหนัด ไมใช 

ื่อ 
ั่น เธอยังจักคิดเพือ่มีความถือมั่น 

กปริยาย เพือ่เปนท่ีสํารอกราคะ เพื่อเปน 
ตัณหา 

กําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหาย 
ับความกลัดกลุมเพราะกาม เราก็บอกไว 

เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว อันท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน 
บางพวก 

งความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน 

 

ูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ชนท่ี 

 เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อ 
 มีความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลวเพือ่คลายความกําหนัด เธอยัง 
 จักคิดเพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพ่ือความพรากเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพ
 ความไมถือม
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเน
 สรางความเมา เพื่อบรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลยั เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ เพื่อสิ้น
 เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกิเลสเครื่องรอยรดั มิใชหรือ 
      การละกามเราก็บอกแลว การ
 ในกาม การเพิกถอนความตรกึอันเกี่ยวดวยกาม การระง
 แลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ 
      ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส หรือ
 เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชน
 ท่ีเลื่อมใสแลว 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายแลว ทรงติโทษแหง- 
 *ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ทรงสรรเสรญิคุณแห
 บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส 
 การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องน้ัน
 ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออย
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุม



 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี: 

า ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
ิกษุ 

ูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา 
นพระ- 

 
ันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา 

มเพรยีงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไม 
ูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้ 

รถน้ี ทรง- 
ิตท่ีถูกราคะยอมแลว 

ดิรัจฉาน 

                           พระบัญญัติ 
      ๖. ๒. อน่ึง ภิกษุใดกําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว ถึงความเคลาคลึงดวย 
 กายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับชองผมก็ตาม ลูบคลําอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม 
 เปนสังฆาทิเสส. 
                       เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๗๖] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ 
 อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม ผูนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 อน่ึง...ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือว
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภ
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผ
 เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เป
 *เสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอัน
 สงฆพรอมเพรยีงก
 ภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ท่ีสงฆพรอ
 กําเริบควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผ
      ท่ีช่ือวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ 
      บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตท่ีถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน ท่ีถูกโทสะประ- 
 *ทุษรายแลวกแ็ปรปรวน ท่ีถูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวน แตท่ีวาแปรปรวนในอร
 *ประสงคจ
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
 ตัวเมีย โดยท่ีสุด แมเด็กหญิงท่ีเกิดในวันนั้น ไมตองพูดหญิงผูใหญ 
      บทวา กับ คือ ดวยกัน 
      คําวา ถึงความเคลาคลึงดวยกาย คือ ท่ีเรียกกันวาความประพฤติลวงเกิน 
      ท่ีช่ือวา มือ คือ หมายต้ังแตขอศอกถึงปลายเล็บ 
      ท่ีช่ือวา ชองผม คือ เปนผมลวนก็มี แซมดวยดายก็มี แซมดวยดอกไมกม็ี แซม 
 ดวยเงินก็มี แซมดวยทองก็มี แซมดวยแกวมุกดาก็มี แซมดวยแกวมณีก็มี 
      ท่ีช่ือวา อวัยวะ คือ เวนมือและชองผมเสีย นอกนั้นช่ือวาอวัยวะ. 



      [๓๗๗] ท่ีช่ือวา ลูบคลํา คือ ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด 
 บีบ จับ ตอง. 
      [๓๗๘] ท่ีช่ือวา ถูก คือเพียงถูกตอง ท่ีช่ือวา คลํา คือจับเบาๆ ไปขางโนนขางนี้ 
 ท่ีช่ือวา ลูบลง คือลูบลงเบ้ืองลาง ท่ีช่ือวา ลูบข้ึน คือลูบข้ึนเบ้ืองบน ท่ีช่ือวา ทับ คือกด 
 ขางลาง ท่ีช่ือวา อุม คือยกข้ึนขางบน ท่ีช่ือวา ฉุด คือรั้งมา ท่ีช่ือวา ผลัก คือผลักไป 

ส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาส เพื่ออาบัตินั้นได ชักเขา 
คลรูปเดียว เพราะ 

เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัติ 

ํา ลูบลง 
 ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ 

 ซึ่งกายน้ันของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ 

กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
ีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ 

ํา ลูบลง 
 ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติ 

ึ้น ทับ 

ลง 
 อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติ 

 ท่ีช่ือวา กด คือจับอวัยวะ กดลง ท่ีช่ือวา บีบ คือบีบกับวัตถุบางอยาง ท่ีช่ือวา จับ คือ 
 จับเฉยๆ ท่ีช่ือวา ตอง คือเพียงตองตัว. 
      [๓๗๙] บทวา สังฆาทิเส
 อาบัติเดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุค
 ฉะนั้นจึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส 
 นิกายน้ันแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                           บทภาชนีย 
                    ภิกษุเปยยาล สตรี-กายตอกาย 
      [๓๘๐] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัดและถูก คล
 ลูบข้ึน ทับ อุม
 สังฆาทิเสส 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม 
 ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
 ถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน 
 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี ดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความ
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บ
 ถุลลัจจัย. 
                       บัณเฑาะก-กายตอกาย 
      บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัดและถูก คล
 ลูบข้ึน ทับ อุม
 ถุลลัจจัย 
      บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข
 อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบ
 ลูบข้ึน ทับ



 ทุกกฏ 
      บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มคีวามกําหนัด และถูก คลํา 

ะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติ 

ึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน 

 
ับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ 

มีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 

       สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย 
สําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา 

องอาบัติทุกกฏ 

 คลํา 

ิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ซึ่งกายน้ันของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตอง 

 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก ดวยกาย 
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑา
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
 ทุกกฏ. 
                         บุรุษ-กายตอกาย 
      บุรุษหน
 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม 
 ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
 ลูบข้ึน ท
      บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน 
 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษหนึ่ง ภิกษุ
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
               
      สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความ
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดริัจฉาน ดวยกาย 
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน 
 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดริัจฉาน ดวยกาย ต
      สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตอง- 
 *อาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดริัจฉาน ดวยกาย 
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวด
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
 อาบัติทุกกฏ. 



                      สตรีสองคน-กายตอกาย 
      [๓๘๑] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก 

ัย ๒ ตัว 
ํา 

ิถุลลัจจัย ๒ ตัว 

ัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
ัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก 

าย 
ละถูก 

บัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

งคน 

ง 
 

าบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
นสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก 

 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีท้ังสองคน 
 ดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรท้ัีงสองคน ดวยกาย 
 ตองอาบัติถุลลจัจ
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คล
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีท้ังสองคน 
 ดวยกาย ตองอาบัต
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีท้ังสองคน ดวย- 
 *กาย ตองอาบ
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนส
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีท้ังสองคน 
 ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
                    บัณเฑาะกสองคน-กายตอก
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด แ
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก 
 ท้ังสองคน ดวยกาย ตองอา
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะกท้ังสอ
 ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบล
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยกาย
 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของ 
 บัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยกาย ตองอ
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเป
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะกท้ัง 
 สองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                      บุรุษสองคน-กายตอกาย 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 



 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษท้ังสองคน ดวยกาย 

 

 
งคน 

กาย 

ัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก 

สองตัว-กายตอกาย 

องตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ฏ ๒ ตัว 
ก 

าบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

าบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
นบุรุษท้ังสองตัว มีความกําหนัด และถูก 

อาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน
 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษท้ังสอ
 ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษท้ังสองคน ดวย
 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบ
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษท้ังสองคน 
 ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                   สัตวดิรัจฉาน
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองตัว มคีวามกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตว- 
 *ดิรัจฉานท้ังส
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยสัตวดิรัจฉานท้ังสองตัว มีความกําหนัด และถูก 
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดิรจัฉาน 
 ท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกก
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองตัว มีความกําหนัด และถู
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดิรจัฉาน 
 ท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอ
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองตัว มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตว 
 ดิรัจฉานท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอ
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเป
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสัตวดิรจัฉาน 
 ท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                     สตรี บัณเฑาะก-กายตอกาย 
      [๓๘๒] สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความ 
 กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ัน 
 ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตอง



      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีและบัณเฑาะก 
 ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

นัด 

 ตัว 

กฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
ําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด 

 

กาย 

 

าคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 

ัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

าน 

      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําห
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุก
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความส
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 
                       สตรี บุรุษ-กายตอกาย 
      สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคีวามสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก 
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีและบุรุษ 
 ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
      สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคีวามสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรแีละบุรุษท้ังสอง ดวย
 ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคีวามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคีวามสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีและบุรุษ 
 ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมคีวามสํ
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 
                     สตรี ดิรัจฉาน-กายตอกาย 
      สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบ
      สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีและสัตวดิรัจฉ



 ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนดั 

บอาบัติถุลลัจจัย 

ัจจัย 
วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีกําหนัด 

นัด 

กับอาบัติถุลลัจจัย 

 

ําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 

 

ง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
 

และสัตว 

ัด 

 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กั
      สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลล
      สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีค
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี 
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 
                     บัณเฑาะก บุรุษ-กายตอกาย 
      บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําห
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของ 
 บัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะกและบุรุษ
 ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของ 
 บัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความ 
 กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย 
 นั้นของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความส
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณ- 
 *เฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                  บัณเฑาะก สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย 
      บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความ
 กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย 
 นั้นของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอ
      บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และถูก
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก
 ดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหน



 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบัณเฑาะก 

 

ิทุกกฏ ๒ ตัว 
สําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด 

 ๒ ตัว 

ุรุษ 

สําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด 

ลง 
 

ัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 

 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ
 กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ัน 
 ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัต
      บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความ
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของ 
 บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                    บุรุษ สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย 
      บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ 
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
      บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และถูก 
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษและสัตว 
 ดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ 
 กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ัน 
 ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบ
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความ
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของบุรุษ 
 และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                    สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย 
      [๓๘๓] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบ
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรี ดวยกาย
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนือ่งดวยกายนั้นของสตร ี
 ท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวย 
 กายน้ันของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบ



                    สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน 

งเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติ 

ย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
และ 

ง 
 ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 

ลูบข้ึน 

ง 

งเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

งเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

 

 มีความกําหนัด และถูกตอง 

 
สตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

าย 

 
 ตัว 

งสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยของท่ีโยนไป ตอง 

 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรี ดวยขอ
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา 
 ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของสตรีท้ังสองคน 
 ดวยของเน่ืองดวยกา
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นขอ
 สตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยของเน่ืองดวยกาย
               สตรี-ของเน่ืองดวยกายตอของเนื่องดวยกาย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง 
 ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนือ่งดวยกายนั้นของสตรี ดวยของเน่ืองดวย 
 กาย ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบล
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีท้ังสอง 
 คน ดวยขอ
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวย 
 กายน้ันของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยขอ
                       สตรี-ของท่ีโยนตอกาย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่งกายน้ันของ
 สตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน
 ซึ่งกายน้ันของสตรีท้ังสองคน ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และ
 ถูกตอง ซึ่งกายน้ันของ
                  สตรี-ของท่ีโยนตอของเนื่องดวยกาย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่งของเนือ่งดวยก
 นั้นของสตรี ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่ง
 ของเน่ืองดวยกายน้ันของสตรีท้ังสองคน ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และถูกตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายน้ันขอ



 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                    สตรี-ของท่ีโยนตอของท่ีโยน 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่งของท่ีโยน 

าเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก 
ุกกฏ ๒ ตัว. 

ะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
รีท้ังสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ังสอง 

ย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ 

กําหนัด 

. 
นื่องดวยกาย 

นสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง 
ย 

 

ูตอบผัสสะอยู 

าะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 

ดวยกาย รูตอบ 

 มาน้ันของสตรี ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ัง ๒ คน มีความกําหนัด และถูกตอง ซึ่ง 
 ของท่ีโยนมานั้นของสตรีท้ังสอง ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญว
 ตอง ซึ่งของท่ีโยนมานั้นของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติท
                        ภิกขุเปยยาล จบ. 
                          อิตถีเปยยาล 
                         สตรี-กายตอกาย 
      [๓๘๔] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก 
 คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของภิกษุ ดวยกาย 
 ภิกษุความประสงคจ
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสต
 ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของภิกษุ 
 ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกา
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความ
 และ ท้ังสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง 
 กายน้ันของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตอง 
 อาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
                    สตรี-กายตอของเ
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเป
 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกา
 ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ัง
 สองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนือ่ง 
 ดวยกายน้ันของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย ร
 ตองอาบัติถุลลจัจัย ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑ
 และท้ังสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง 
 ของเน่ืองดวยกายน้ันของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม
 ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 



              
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของภิกษุ ดวยของเน่ืองดวยกาย 
 ภิกษ
      
 ถูก 
 ด
 อาบ
      
 และท
 กายน
 ผั

 ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง 
 อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของ 

ื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ 
    สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ังสองคน 
ูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้น 

ิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู 
องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

    สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีสองคน มีความกําหนัด และ 
องคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของ 

ื่องดวยกายน้ันของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย 
ูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-ของเน่ืองดวยกายตอกาย    
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง 

ุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลจัจัย 
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ังสองคน 
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายน้ันของภิกษุ 

วยของเน่ืองดวยกาย ภิกษุมคีวามประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตอง 
ัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 

ั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง 
ั้นของภิกษุ ดวยของเน่ืองดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ 

สสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 
               สตรี-ของเน่ืองดวยกายตอของเนื่องดวยกาย 
      สตรีหนึ่ง
 ลูบข้ึน ทับ
 เน
  
 ถ
 ของภ
 ต
  
 ท้ังส
 เน
 ร



                       สตรี-ของท่ีโยนตอกาย 

ัสสะอยู 

 พยายาม 

หนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 

ามกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซึ่งของ 
ามประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย 

องคน 

นัด 

ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

 ซึ่งของท่ี 

นสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ังสองคน 
 

าะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด 
ระสงค 

บผัสสะ ตองอาบัติทุกกฏ 

      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซึ่งกาย 
 นั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผ
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ัง 
 สองคน ถูก ตอง ซึ่งกายน้ันของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ
 ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก
 ท้ังสองคน ถูก ตอง ซึ่งกายน้ันของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ
 พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                  สตรี-ของท่ีโยนตอของเนื่องดวยกาย 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีคว
 เนื่องดวยกายน้ันของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีคว
 รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ังส
 ถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ 
 พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําห
 และท้ังสองคน ถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความ 
 ประสงคจะเสพ พยายาม
                     สตรี-ของท่ีโยนตอของท่ีโยน 
      สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง
 โยนมานั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ 
 ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเป
 ถูก ตอง ซึ่งของท่ีโยนมานั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม
 ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สตรีหนึ่ง บัณเฑ
 และท้ังสองคน ถูก ตอง ซึ่งของท่ีโยนมานั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความป
 จะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
                        อิตถีเปยยาล จบ. 
      [๓๘๕] ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย แตไมรูตอ



      ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ 
ัติ 

พยายามดวยกาย แตไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ 

ิ. 

ิ 

 เรื่องสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เรื่องตุกตาไม เรื่องฉุดตอๆ กัน 

 ี
าค 

ตองอาบัติทุกกฏ. 

ียจวา 
ิสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 

พระผูมีพระภาค 

งอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผู 

น่ึง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับนางยักษินี เธอไดมีความ 

      ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบ
      ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุมีความประสงคจะใหพน 
      ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๓๘๖] ภิกษุไมจงใจถูกตอง ๑ ภิกษุถูกตองดวยไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุไม 
 ยินดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาท
 กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                            วินีตวัตถุ 
                        คาถาแสดงช่ือเรื่อง 
      [๓๘๗] เรื่องมารดา เรื่องธิดา เรื่องพ่ีนองหญิง เรื่องชายา เรื่องยักษี เรือ่งบัณเฑาะก 
 เรื่องสตรหีลับ เรื่องสตรีตาย
 เรื่องสะพาน เรือ่งหนทาง เรื่องตนไม เรื่องเรอื เรื่องเชือก เรื่องทอนไม เรื่องดันดวยบาตร 
 เรื่องไหว เรื่องพยายามแตมิไดจับตอง. 
                          เรื่องมารดา 
      [๓๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงจับตองมารดาดวยความรักฉันมารดา เธอไดม
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แต
                           เรื่องธิดา 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง จับตองธิดาดวยความรักฉันธิดา เธอไดมีความรังเก
 เราตองอาบัต
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                         เรื่องพ่ีนองหญิง 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง จับตองพ่ีนองหญิงดวยความรักฉันพี่นองหญิง เธอได 
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                           เรื่องชายา 
      [๓๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถงึความเคลาคลึงดวยกายกับปุราณทุติยิกา 
 เธอไดมีความรงัเกียจวา เราตอ
 มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
                           เรื่องยักษี 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปห



 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 

ม 
ค 

ตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
 

ย 

ัติถุลลัจจัย. 
วเมีย 

ิทุกกฏ. 
ม 

 

ุกกฏ. 
 กนั 

ะ 

ะพุทธเจาขา 

ัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมี 
กกฏ. 

นัด ได 

 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไม
                         เรื่องบัณเฑาะก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับบัณเฑาะก เธอไดมีควา
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภา
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไม
                          เรื่องสตรีหลับ
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรีนอนหลับ เธอไดมี 
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
                          เรื่องสตรีตา
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรีตายแลว เธอได 
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบ
                      เรื่องสัตวดิรัจฉานตั
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เธอ 
 ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัต
                          เรื่องตุกตาไ
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับตุกตาไม เธอไดมีความ
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติท
                         เรื่องฉุดตอๆ
      [๓๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีจํานวนมากเอาแขนตอๆ กันโอบพาภิกษุรปูหน่ึงไป 
 ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพร
 ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอยินดไีหม? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พร
      ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ. 
                          เรื่องสะพาน 
      [๓๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงมีความกําหนัด เขยาสะพานท่ีสตรีข้ึนเดิน เธอ 
 ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบ
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุ
                          เรื่องหนทาง 
      [๓๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพบสตรีเดินสวนทางมา มีความกําห



 กระทบไหล เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
ว 

 
วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ- 

. 

ังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ- 
ฏ. 

 
ิสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมี 

ิถุลลัจจัย. 

ามรังเกียจวา เราตอง 
เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา 
อาบัติถุลลัจจัย. 

ตร 

าค 

ได 
ะ- 

ิไดจับตอง 
ยีจ 

กขาบทท่ี ๒ จบ. 

 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแล
                           เรื่องตนไม 
      [๓๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามกําหนัด ไดเขยาตนไมท่ีสตรีข้ึน เธอได
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแล
 *ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ
                           เรื่องเรือ 
      [๓๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามกําหนัด โคลงเรือท่ีสตรีลงนั่ง เธอไดม ี
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติส
 *ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกก
                           เรื่องเชือก 
      [๓๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมคีวามกําหนัด กระตุกเชือกท่ีสตรีจับไว เธอ
 ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัต
 พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัต
                          เรื่องทอนไม 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงฉุดทอนไมท่ีสตรีถือไว เธอไดมีคว
 อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง
                        เรื่องดันดวยบา
      [๓๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงมีความกําหนัด ดันสตรีไปดวยบาตร เธอไดม ี
 ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                           เรื่องไหว 
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีความกําหนัด ยกเทาข้ึนถูกตองสตรีผูกาํลังไหว เธอ
 มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพร
 *ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 
                     เรื่องพยายามแตม
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงพยายามวาจะจับสตรี แตมิไดจับตอง เธอไดมีความรังเก
 วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมี- 
 *พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                    สังฆาทิเสส สิ
                      ------------------ 
                      สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๓ 
                         เรื่องพระอุทาย ี



      [๓๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
อันมาก 

ดิฉัน 

าน้ันใหชมวิหารแลว กลาวมุงวัจจมรรค ปสสาวมรรค ของ 
 

ายใจ ก็เลี่ยงออกไป แลวโพน- 
 คําน้ีไมสมควร ไมเหมาะ แมสามีดิฉันพูดอยางนี้ ดิฉันยังไม 

ยวาจาอัน 
ื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 

วาเธอพูดเคาะมาตุคาม 

ตุคาม ดวยวาจา 

สดงแลวโดยอเนกปริยายเพ่ือคลายความกําหนัด ไมใชเพื่อมี 
วามประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือ 

ันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อมี 
ือ 

งความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลยั เพื่อ 

ื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

 บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานพระอุทายีอยูในวิหารชายปา สตรีเปน
 ไดพากันไปสูอาราม มีความประสงคจะชมวิหาร จึงเขาไปหาทานพระอุทายีกราบเรียนวา พวก
 ประสงคจะชมวิหารของพระคุณเจา เจาคะ 
      จึงทานพระอุทายีเชิญสตรีเหล
 สตรีเหลานั้น ชมบาง ติบาง ขอบาง ออนวอนบาง ถามบาง ยอนถามบาง บอกบาง สอนบาง
 ดาบาง สตรีเหลาน้ันจําพวกท่ีหนาดาน ฐานนักเลง ไมมียางอาย บางก็ยิ้มพราย บางก็พูดยั่ว 
 บางก็ซิกซี้ บางก็เยยกับทานพระอุทายี สวนจาํพวกท่ีมีความละอ
 *ทะนาภิกษุท้ังหลายวา ทานเจาขา
 ปรารถนา ก็นี่จะประโยชนอะไรดวยทานพระอุทายี 
      ภิกษุท้ังหลาย บรรดาท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ 
 สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดพูดเคาะมาตุคาม ดว
 ช่ัวหยาบเลา แลวกราบทูลเร
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรสัสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาว
 ดวยวาจาอันช่ัวหยาบ จริงหรอื? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดพูดเคาะมา
 อันช่ัวหยาบเลา 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแ
 ความกําหนัด เพ่ือความพราก ไมใชเพื่อค
 มั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมช่ือนั้น อ
 ความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถ
 มั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพ่ือเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ 
 เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแห
 เปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข 
 เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัด มิใชหรือ 
      ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม 
 การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย 
 อเนกปริยาย มิใชหรือ 
      ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ



 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน 
ี่ 

ยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
ม 

กําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใสแลว การไมสะสม การปรารภความเพียร 
กเรือ่งน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุ 

ะการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 

 ๑ 
อ 

ึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 

.ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
นเถระ 

กขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา ภกิษุ 
ะ 

ียง 
มกําเริบควรแกฐานะน้ี พระผูมีพระภาคทรงประสงควา 

 เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท
 เลื่อมใสแลว 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโด
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ควา
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
 โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแ
 ท้ังหลาย แลวรบัส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ปร
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถื
 ตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพ
                          พระปฐมบัญญัติ 
      ๗. ๓. อน่ึง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว พูดเคาะมาตุคาม 
 ดวยวาจาช่ัวหยาบ เหมือนชายหนุมพูดเคาะหญิงสาวดวยวาจาพาดพิงเมถุน เปน- 
 *สังฆาทิเสส. 
                       เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๙๘] บทวา อนึ่ง..
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เป
 ก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ท่ีช่ือวา  ภิกษุ เพราะอรรถ 
 วา ประพฤติภิ
 โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญาช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ช่ือวา ภิกษุ เพรา
 อรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงกันอุปสมบท 
 ใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพร
 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุถกรรมอันไ
 ภิกษุ ในอรรถนี้ 



      ท่ีช่ือวา กําหนัดแลว คือมีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ 
      บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตแมอันราคะยอมแลว ก็แปรปรวน แมอันโทสะ 
 ประทุษรายแลว ก็แปรปรวน แมอันโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวนแตท่ีวา แปรปรวนแลว 
 ในอรรถน้ี ทรงประสงคจิตอันราคะยอมแลว 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว 

ิต วาจาช่ัวหยาบ 

เมถุนธรรม 

ชายหนุมหญิงสาว ไดแกเด็กชายรุนกับเด็กหญิงรุน คือหนุมกับสาว 
 

ไดแกถอยคําท่ีเกี่ยวดวยเมถนุธรรม 

น้ันแล 

ื่อไรบิดาของเธอจัก 
ีแกเธอ 

กสามีอยางไร ใหแกชูอยางไร ดังน้ีเปนตน 
ให 

อก คือ ถูกเขาถามแลวบอกวา เธอจงใหอยางนี ้เมื่อใหอยางนี้ จักเปนท่ีรัก 

หอยางน้ี เมื่อใหอยางน้ี จักเปน 

 ดิรัจฉานตัวเมยี เปนหญิงท่ีรูเดียงสา สามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต ทุพภาษ
 และสุภาพ 
      วาจาท่ีช่ือวา ช่ัวหยาบ ไดแก วาจาท่ีพาดพิงวัจจมรรค ปสสาวมรรค และ
      บทวา พูดเคาะ คือท่ีเรียกกันวา ประพฤติลวงเกิน 
      คําวา เหมือน
 ชายบริโภคกามกับหญิงบริโภคกาม
      บทวา ดวยวาจาพาดพิงเมถุน 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียก 
 วา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย
 แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                           บทภาชนีย 
                            มาติกา 
      [๓๙๙] มุงมรรคท้ังสอง พูดชม ก็ดี พูดติ ก็ดี พูดขอ ก็ดี พูดออนวอน ก็ดี ถาม 
 ก็ดี ยอนถาม ก็ดี บอก ก็ดี สอน ก็ดี ดา ก็ดี 
      [๔๐๐] ท่ีช่ือวา พูดชม คือ ชม พรรณนา สรรเสริญ มรรคท้ังสอง 
      ท่ีช่ือวา พูดติ คือ ดา วา ติเตียน มรรคท้ังสอง 
      ท่ีช่ือวา พูดขอ คือ พูดวา โปรดใหแกเรา โปรดยกใหแกเรา ควรจะใหแกเรา ดังน้ี 
 เปนตน 
      ท่ีช่ือวา พูดออนวอน คือ พูดวา เมื่อไรมารดาของเธอจักเลือ่มใส เม
 เลื่อมใส เมื่อไรเทวดาของเธอจักเลื่อมใส เมื่อไรโอกาสดีจักมีแกเธอ เมื่อไรเวลาดีจักม
 เมื่อไรยามดีจักมีแกเธอ เมื่อไรฉันจักไดเมถุนธรรมของเธอ ดังน้ีเปนตน 
      ท่ีช่ือวา ถาม คือ ถามวา เธอใหเมถุนธรรมแ
      ท่ีช่ือวา ยอนถาม คือ สอบถามดูวา ขาววา เธอใหเมถุนธรรมแกสามีอยางน้ีหรือ 
 แกชูอยางนี้หรอื ดังน้ีเปนตน 
      ท่ีช่ือวา บ
 ใครและพอใจของสามี ดังน้ีเปนตน 
      ท่ีช่ือวา สอน คือ เขาไมไดถาม บอกเองวา เธอจงใ
 ท่ีรักใครและพอใจของสามี ดังน้ีเปนตน 



      ท่ีช่ือวา ดา คือ ดาวา เธอเปนคนไมมีนิมิต เธอเปนคนสักแตวามีนิมิต เธอเปนคนไมมี 
้ํารั่ว เธอเปนคนมีเดือย 

นตน. 

ัก 
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ด ี

 มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี 
าบัติ 

าดพิงถึงทวารหนัก 
็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ด ี

ิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 

ดพิงถึงทวารหนัก 

าร 
 ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี 

าหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
็ดี 

 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี 

 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ด ีบอกก็ดี สอนก็ดี 

 
บัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน 

 โลหิต เธอเปนคนมีโลหิตเสมอ เธอเปนคนมีผาซับเสมอ เธอเปนคนช
 เธอเปนบัณเฑาะกหญิง เธอเปนคนคลายผูชาย เธอเปนคนผา เธอเปนคนสองเพศ ดังน้ีเป
                             สตรี 
      [๔๐๑] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัดและพูดพาดพิงถึงทวารหน
 ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
 ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรี ภิกษุมีความสงสัย
 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอ
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพ
 ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก
 ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรี ภ
 ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน 
 ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพา
 ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ด ี
 ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย 
                           บัณเฑาะก 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทว
 หนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี
 สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกํ
 ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
 ทวารเบา ของบัณเฑาะก
 สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 
 ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก
 ทวารเบา ของ



 ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
                             บุรุษ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 

ี 

วามกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ 

วาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ด ี

นก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี 

 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ด ี

ัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 
็ด ี

ัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 

สําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
าน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี 

 
า ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ี

ัก 
ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี 

 ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ด
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีค
 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ- 
 *ทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญ
 ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
 ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอ
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
 ทวารเบา ของบุรุษ
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
                          สัตวดิรัจฉาน 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําค
 ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก
 บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงส
 ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความ
 ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉ
 สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
 ทวารหนัก ทวารเบ
 บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหน
 ทวารเบา 
 สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           สตรี ๒ คน 



      [๔๐๒] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด 

ุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
น 

ามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด 
ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ด ี

 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี 

ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม 

สําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 

 มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 

ําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
เบา ของบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี

็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน 

ัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี

กําหนัด และพูดพาดพิง 

 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ด ี
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
       สตรี ๒ คน ภิกษ
 ทวารเบา ของสตรีท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอ
 ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีคว
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง 
 ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
 ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
                         บัณเฑาะก ๒ คน 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความ
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
 ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน
 ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี 
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความส
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวาร
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก
 ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด 
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบ
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
                           บุรุษ ๒ คน 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความ
 ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนกด็ี 



      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร 
 หนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ด ียอนถามก็ด ี

ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 

ัว 

็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน 

นก็ดี ถามก็ดี 

 
็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี

็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

็ดี ออน 

านท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี 

คน มีความกําหนัด 

 บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี 
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง 
 ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนกด็ี ถามก็ดี 
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม 
 ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ต
                        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว 
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองตัว มคีวามกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก
 วอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองตัว มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 
 ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอ
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองตัว มีความกําหนัด และพูด
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองตัว มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก
 วอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองตัว มีความกําหนัด และ 
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉ
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯ. 
                         สตรี-บัณเฑาะก 
      [๔๐๓] สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี 
 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 



 ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

สําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด 

ัด และพูด 
อน 

ัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
ก็ดี 

ถึง 
นก็ดี ถาม 

กด็ี ถามก็ดี 
็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

 

พูด 

      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความ
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหน
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนว
 ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจยั 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิร
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอ
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
 ถุลลัจจัย 
                           สตรี-บุรุษ 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
 ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอ
 ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร 
 หนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
 ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
 วอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาด 
 พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
 ถุลลัจจัย 
                        สตรี-สัตวดิรัจฉาน 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด และ
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน 
 วอนก็ดี ถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 



      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถงึ 
 ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี

 สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

ก็ดี 
บัติ 

ูด 
ิก็ดี ขอก็ดี ออน 

กําหนัด 
ดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 

ด 
ี 

ลลัจจัย 
ะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 

และบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี

อก็ดี 

 
ดี ขอก็ดี 

 
มกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 
มก็ดี ติก็ดี 

 ทวารหนัก
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอ
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอา
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด และพ
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ต
 วอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ
 และพูดพา
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับอาบัติถุลลัจจัย 
                         บัณเฑาะก-บุรุษ 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนั
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ด
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุ
      บัณเฑา
 ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ข
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด 
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน
 วอนก็ดี ถา
                      บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน 
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ช



 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 

ิก็ดี ขอก็ดี ออน 
นถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด 
ิก็ดี 

ง ชมก็ดี 
 ตองอาบัติทุกกฏ 

ก็ดี ติก็ดี 

ละ 

าดพิงถึง 
ิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ี

ก็ดี ขอก็ดี 
ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 

 กับอาบัติถุลลัจจัย 
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มคีวามกําหนัด และพูดพาด 
 พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ต
 วอนก็ดี ถามกด็ี ยอ
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภ
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ต
 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ 
 กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอ
 ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ีบอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
 ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชม
 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
                        บุรุษ-สัตวดิรัจฉาน 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด แ
 พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
 ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และพูดพ
 ทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวด
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติ
 ออนวอนก็ดี ถามก็ด
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด และพูด
 พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน 
 วอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี 
 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว. 
                       ใตรากขวัญ-เหนือเขา 



      [๔๐๔] อนึ่ง สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิง 
 ถึงอวยัวะเบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา 

รี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี 

 
ก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี 

 ชมก็ดี 

ัก ทวารเบา ของสัตว 

ดพิง 
า 

 
ัก ทวารเบา 

ก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย. 

ีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ 

ะเบ้ือง 
ข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน 

 ของสต
 ตองอาบัติถุลลจัจัย 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ 
 เบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวยัวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
 ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบ้ืองบน 
 ใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ
 ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ีบอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ 
 เบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวยัวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหน
 ดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี 
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพา
 ถึงอวยัวะเบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบ
 ของสตรีท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
 ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด
 พาดพิงถึงอวยัวะเบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหน
 ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม 
 ก็ดี บอก
                       เหนือรากขวัญ-ใตเขา 
      [๔๐๕] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 
 อวัยวะเบ้ืองบนเหนือรากขวญัข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี 
 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะก ภิกษุม
 เบ้ืองบนเหนือรากขวัญข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี 
 ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยว
 บนเหนือรากขวัญ
 ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง 



 อวัยวะเบ้ืองบนเหนือรากขวญัข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี 

าดพิง 
ากขวัญข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสตรีท้ังสอง ชมก็ด ี

 ตัว 

บัณ 
ออนวอนกด็ี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 

งดวย 
ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 

ท่ีเนื่อง 

ย 
าก็ดี 

พิงถึง 

๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด 
นก็ดี 

 ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ีบอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพ
 ถึงอวยัวะเบ้ืองบนเหนือร
 ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ีบอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด 
 พาดพิงถึงอวยัวะเบ้ืองบนเหนือรากขวัญข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสตรีและ
 เฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
                        ของเน่ืองดวยกาย 
      สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของท่ีเนื่อ
 กาย ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนกด็ี ถามก็ดี ยอนถามก็
 ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของ
 ดวยกาย ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ีบอกก็ดี 
 สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของท่ีเนื่องดว
 กาย ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนกด็ี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของ 
 ท่ีเนื่องดวยกาย ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ี
 บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาด
 ของท่ีเนื่องดวยกาย ของสตรท้ัีงสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ด ี
 บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สตรี 
 พาดพิงถึงของท่ีเนื่องดวยกาย ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอ
 ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๐๖] ภิกษุผูมุงประโยชน ๑ ภิกษุผูมุงธรรม ๑ ภิกษุผูมุงส่ังสอน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                            วินีตวัตถุ 
                           อุทานคาถา 



      [๔๐๗] เรื่องสีแดง เรื่องขนแข็ง เรื่องขนรก เรื่องขนหยาบ เรื่องขนยาว เรือ่งนาหวาน 

ดง 

า เจาคะ ผากัมพลใหมสีแดงคะ 
งน้ัน 

าบัติ 

 
ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง 

ามกําหนัด พูดเคาะวา 

งอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
ผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง 

า 

า เจาคะ ผากัมพลขนหยาบคะ 
เรื่อง 

า ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง 

า นองหญิง เธอมีขนยาว 

 เรื่องหนทางราบรื่น เรื่องมีศรทัธา เรื่องใหทาน อยางละ ๑ เรื่อง เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง 
                            วินีตวัตถุ 
                           เรื่องสีแ
      [๔๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่ง หมผากัมพลใหมสีแดง ภิกษุรูปหน่ึง มีความ 
 กําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีสีแดงแท 
      นางไมเขาใจความหมาย ตอบว
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อ
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอ
 ทุกกฏ. 
                          เรื่องขนแข็ง 
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่ง หมผากัมพลขนแข็ง ภิกษุรูปหน่ึง มีความกําหนัด พูด 
 เคาะวา นองหญิง เธอมีขนแข็งแท 
      นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลมีขนแข็งคะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา 
 อาบัติทุกกฏ. 
                           เรื่องขนรก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลซักใหม ภิกษุรูปหน่ึงมีคว
 นองหญิง เธอมีขนรก 
      นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลซักใหมคะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตอ
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระ
 อาบัติทุกกฏ. 
                          เรื่องขนหยาบ 
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลขนหยาบ ภิกษุรูปหน่ึงมีความกําหนัด พูดเคาะว
 นองหญิง เธอมีขนหยาบ 
      นางไมเขาใจความหมาย ตอบว
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสว
 อาบัติทุกกฏ. 
                          เรื่องขนยาว 
      [๔๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผามีขนยาว ภิกษุรปูหน่ึง มีความกําหนัด 
 พูดเคาะว



      นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผาหมมีขนยาวคะ 
รื่อง 

ภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง 

ะวา นองหญิง เธอหวานนาแลวหรอื 
า หวานแลวเจาคะ แตยังไมไดกลับคะ 

พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง 

งหญิง หนทางของเธอราบรื่นดอกหรอื 
บวา เจาคะภิกษุ ทานจักเดินไปได ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกียจวา 

าค 
ัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 

วา ของอะไรเจาขา 
ะ 

ูลเรื่อง 
ภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 

วา อะไรเจาขา ช่ือวาทานท่ีเลิศ 

 
ภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว. 

      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเ
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระ
 อาบัติทุกกฏ. 
                          เรื่องนาหวาน 
      [๔๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหวานขาวในนาแลวกลับมา ภิกษุรูปหน่ึงมีความ 
 กําหนัด พูดเคา
      นางไมเขาใจความหมาย ตอบว
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
 นั้นแดพระผูมีพระภาค 
 อาบัติทุกกฏ. 
                        เรื่องหนทางราบรื่น 
      [๔๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน่ึงพบนางปริพาชิกาเดินสวนทางมา มีความกําหนัด 
 พูดเคาะวา นอ
      นางไมเขาใจความหมาย ตอ
 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบ
                          เรื่องมีศรัทธา 
      [๔๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มคีวามกําหนัด พูดเคาะสตรีผูหนึ่งวา นองหญิง 
 เธอเปนคนมีศรัทธา จะถวายของท่ีเธอใหสามีแกพวกฉันบางไมไดหรอื 
      สตรีนั้นถาม
      ภิกษุตอบวา เมถุนธรรม จ
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบท
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระ
                          เรื่องใหทาน 
       ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง มีความกําหนัด พูดเคาะสตรีผูหนึ่งวา นองหญิง เธอเปน 
 คนมีศรัทธา ทําไมไมถวายทานท่ีเลิศแกพวกฉันบาง 
      สตรีนั้นถาม
      ภิกษุตอบวา เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกร
                       เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง 
      [๔๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภกิษุรูปหน่ึงมีความกําหนัด 
 พูดเคาะวา นองหญิง หยุดเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา 



 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ 

หมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตอง 
วา 

กําหนัด พูดเคาะ 
ักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา 

ภาค 

๓ จบ. 

ูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
วัตถี 

ูปงาม นาดู นาชม ครั้นเวลาเชา ทานพระ- 
ินไปทางเรอืนของสตรีหมายนั้น ครั้นแลวนั่งเหนือ 

ั้นเขาไปหาทานพระอุทายี กราบแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
ลว 

ันสามารถ 
ิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข 

 

พฤติเรียบรอย ประพฤติ 

 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติส
      ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะ 
 วา นองหญิง นั่งลงเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความ
 อาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัส
 ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ 
      ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมีความ
 วา นองหญิง จงนอนเสียเถิด ฉันจ
 เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระ
 ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                    สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี 
                         ------------ 
                      สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๔ 
                         เรื่องพระอุทาย ี
      [๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผ
 *บัณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสา
 เขาไปสูสกุลเปนอันมาก ครั้งน้ัน มีสตรีหมายผูหนึ่ง ร
 *อุทายีครองอนัตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเด
 อาสนะท่ีเขาจัดถวาย จึงสตรหีมายน
 ทานพระอุทายีไดยังสตรีหมายน้ัน ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นแ
 สตรีหมายนั้นไดกลาวปวารณาทานพระอุทายีวา โปรดบอกเถิด เจาขา ตองการสิ่งใดซ่ึงดิฉ
 จัดหาถวายพระคุณเจาได คือ จีวร บ
      พระอุทายีขอรองวา นองหญิง ปจจัยเหลาน้ัน ไมเปนของหาไดยากสําหรบัฉัน ขอจง
 ใหของท่ีหาไดยากสําหรับฉันเถิด 
      สตรีหมายถามวา ของอะไร เจาขา 
      อุ. เมถุนธรรม จะ 
      ส. พระคุณเจาตองการหรือ เจาคะ 
      อุ. ตองการ จะ 
      สตรีหมายนั้นกลาววา นิมนตมาเถิด เจาคะ แลวเดินเขาหอง เลิกผาสาฎกนอนหงาย 
 บนเตียง 
      ทันใดน้ัน ทานพระอุทายีตามเขาไปหานางถึงเตียง ครั้นแลวถมเขฬะรดพูดวา ใครจัก 
 ถูกตองหญิงถอย มีกลิ่นเหม็นน้ีได ดังน้ีแลวหลีกไป 
      จึงสตรีหมายนั้นเพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล 
 พูดเท็จ พระสมณะเหลาน้ียังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประ



 พรหมจรรย พดูจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม ดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของพระสมณะ 
มณของพระสมณะเหลาน้ีไมมี ความเปนสมณะของพระสมณะเหลาน้ี 

มณะเหลาน้ีพินาศแลว ความเปนสมณะของพระสมณะ- 
ราหมณของพระสมณะเหลาน้ี จะมีแตไหน และโพนทะนาวา 

 

ะ 
ของ 

มเปนพราหมณของพระสมณะเหลาน้ี จะมีแตไหน และโพน- 
ามเปนพระสมณะแลว พระสมณะเหลาน้ี ขาดจากความ 

 พระอุทายีจึงไดขอเมถุนธรรมตอสตรีนี้ดวยตนเอง แลวจึงถมเขฬะรด 
ม็นนี้ไดดังน้ี แลวหลกีไป นางคนน้ีมีอะไรช่ัวชา นางคนน้ี 

็น นางคนน้ีเลวกวาสตรีคนไหน อยางไร ดังน้ี 
ย 

ีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
ลเรื่องน้ัน 

การ 

 

ใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อมีความ 
มี 
มถือ 

 เหลานี้ไมมี ความเปนพราห
 พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระส
 *เหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพ
 พระสมณะเหลาน้ี ขาดจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลาน้ีขาดจากความเปนพราหมณ
 แลว ไฉนพระสมณะอุทายีจึงไดขอเมถุนธรรมตอเราดวยตนเอง แลวถมเขฬะรดพูดวา ใครจัก 
 ถูกตองหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นน้ีได ดังน้ีแลวหลีกไป เรามีอะไรช่ัวชา เรามีอะไรท่ีมีกลิ่นเหม็น 
 เราเลวกวาหญิงคนไหนอยางไร ดังน้ี 
      แมสตรีเหลาอื่นก็เพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้เปนผูไมละอาย 
 ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลาน้ี ยังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย 
 ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรมดังน้ีเลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของพระ 
 สมณะเหลาน้ีไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลาน้ีไมมี ความเปนสมณะของพระสมณ
 เหลานี้ พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลาน้ี พินาศแลว ความเปนสมณะ
 พระสมณะเหลาน้ี จะมีแตไหน ควา
 *ทะนาวา พระสมณะเหลาน้ีขาดจากคว
 เปนพราหมณแลว ไฉน
 พูดวา ใครจักถูกตองหญิงถอยมีกลิ่นเห
 มีอะไรท่ีมีกลิ่นเหม
      ภิกษุท้ังหลายไดยินสตรีพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอ
 สันโดษ ม
 ทานพระอุทายีจึงไดกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคามเลา แลวกราบทู
 แดพระผูมีพระภาค 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอกลาวคุณแหง
 บําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคามจริงหรือ? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดกลาวคุณแหงการบําเรอตน
 ดวยกาม ในสํานักมาตุคามเลา 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่คลายความกําหนัด ไมใช 
 เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไม
 ถือม่ัน มิใชหรือ เมื่อธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อ
 ความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไ



 มั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน 
      ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพือ่เปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ 
 เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลยั เพื่อ 
 เปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับทุกข 
 เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัดมิใชหรือ 
      ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม 
 การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุม เพราะกาม เราบอกไวแลวโดย 
 อเนกปริยาย มิใชหรือ 
      ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม- 
 *เลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน 
 เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ี 
 เลื่อมใสแลว 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 

ม 

ี่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร 
วรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุ 

ความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
กิดใน 

 

ึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 

เชนเรา ดวยธรรมนั่น นั่นเปนยอดแหง 

ทวิภังค 

 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ควา
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท
 โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมค
 ท้ังหลาย แลวรบัส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อ
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเ
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
 ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม
 พระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพ
                           พระบัญญัติ 
      ๘. ๔. อน่ึง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว กลาวคุณแหงการบําเรอ 
 กามของตนในสํานักมาตุคาม ดวยถอยคําพาดพิงเมถุนวา นองหญิง สตรีใด บําเรอ 
 ผูประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม 
 ความบําเรอท้ังหลาย เปนสังฆาทิเสส. 
                        เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          สิกขาบ
      [๔๑๕] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 



 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถ 

วรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ท่ีสงฆพรอม 
ะภาค 

ยอมแลว 
 

ียงสา สามารถทราบซ้ึงถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาช่ัว 

ร 

ศ ประเสริฐ สูงสุด อุดม เยี่ยม 
ริย พราหมณี หญิงแพศย หรือหญิงศูทร 

าวาท 

เสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายน้ันแล 

 วา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผนืผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา ภิกษุ 
 โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ช่ือ 
 วา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงกันอุปสมบทให 
 แลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบค
 เพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพร
 ทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถน้ี 
      ท่ีช่ือวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ 
      บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตท่ีถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน ท่ีถูกโทสะประทุษราย 
 แลวก็แปรปรวน ท่ีถูกโมหะใหลุมหลงแลวกแ็ปรปรวน แตท่ีวาแปรปรวนในอรรถน้ี ทรงประสงค 
 จิตท่ีถูกราคะ
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
 ดิรัจฉานตัวเมยี เปนหญิงท่ีรูเด
 หยาบ และสุภาพ 
      บทวา ในสํานักมาตุคาม คือ ในท่ีใกลมาตุคาม ในท่ีไมหางมาตุคาม 
      บทวา กามของตน ไดแก ความใครของตน เหตุของตน ความประสงคของตน กา
 บําเรอของตน 
      บทวา นั่นเปนยอด คือนั่นเปนเลิ
      บทวา สตรีใด ไดแกนางกษัต
      บทวา เชนเรา คือเปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปนแพศยก็ตาม เปน 
 ศูทรก็ตาม 
      บทวา มีศีล คือ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากมุส
      บทวา ผูประพฤติพรหมจรรย คือ ผูเวนขาดจากเมถุนธรรม 
      ท่ีช่ือวา มีกัลยาณธรรม คือ เปนผูช่ือวามีธรรมงาม เพราะศีลนั้น และเพราะ 
 พรหมจรรยนัน้ 
      บทวา ดวยธรรมน่ัน คือ ดวยเมถุนธรรม 
      บทวา บําเรอ คือ อภิรมย 
      บทวา ดวยถอยคําพาดพิงเมถุน คือ ดวยถอยคําท่ีเกี่ยวดวยเมถุนธรรม 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ัน ใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส 
 เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิ



 แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                           บทภาชนีย 
                          สตรีคนเดียว 
      [๔๑๖] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ 

ัติถุลลัจจัย 
ณแหงการบําเรอกาม 

ําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม 

ุณแหงการ 

    บัณเฑาะกคนเดียว 

มของตน 
ก ตองอาบัติทุกกฏ 

มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ 
ก ตองอาบัติทุกกฏ 

กลาวคุณ 

นบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม 
ัติทุกกฏ 

 

 ตองอาบัติทุกกฏ 

กาม 

 บําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนใน 
 สํานักสตรี ตองอาบ
      สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุ
 ของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรี ภิกษุมีความส
 ของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวค
 บําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย 
                    
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ 
 บําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกา
 ในสํานักบัณเฑาะ
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ 
 กามของตนในสํานักบัณเฑาะ
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และ
 แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ 
      บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ 
 กามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ 
                          บุรุษคนเดียว 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเป
 ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบ
      บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนใน
 สํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ 
 บําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม 
 ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ 
      บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ



 ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ 
                       สัตวดิรัจฉานตัวเดียว 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณ- 

ักสัตวดิรจัฉาน ตองอาบัติทุกกฏ 

น ตองอาบัติทุกกฏ 

าบัติทุกกฏ 
ร 

ตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
งตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

บัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
 

ในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

ัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

ํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

าเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
นสํานักบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

 

าะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

าบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 *แหงการบําเรอกามของตนในสําน
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของ 
 ตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ 
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ 
 บําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉา
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง 
 การบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอ
      สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงกา
 บําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           สตรี ๒ คน 
       [๔๑๗] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนส
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามขอ
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ 
 กามของตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอา
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว
 คุณแหงการบําเรอกามของตน
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ 
 แหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบ
      สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในส
                         บัณเฑาะก ๒ คน 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญว
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนใ
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
 บําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว 
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑ
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก
      บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว 
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอ



                           บุรุษ ๒ คน 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ 

สํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 
ัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 
 

นัด 
องตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

 
องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ุกกฏ ๒ ตัว 

ะ 
องตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับ 

กลาวคุณแหง 
ิถุลลัจจัย 

งคน มีความกําหนัด 
ัย 

าว 
บัติทุกกฏ กับอาบัติ 

 แหงการบําเรอกามของตนใน
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ 
 บําเรอกามของตนในสํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบ
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ 
 แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
                        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว 
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองตัว มคีวามกําห
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามข
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองตัว มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง 
 การบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองตัว มีความกําหนัด และกลาว
 คุณกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ต
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองตัว มีความกําหนัด 
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติท
      สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองตัว มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
                         สตรี-บัณเฑาะก 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด แล
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามข
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และ
 การบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัต
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอ
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจ
 ๒ ตัว 
      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกล
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอา
 ถุลลัจจัย 



      สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
ตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ 

 กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สํานักสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
ะกลาวคุณ 

ัย 
ี-สัตวดิรัจฉาน 

รอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 

หงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 

าเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ 

ัด 

 

 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของ
 กับอาบัติถุลลัจจัย 
                           สตรี-บุรุษ 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว 
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ 
 บําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจยั 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว 
 คุณแหงการบําเรอกามของตนใน
      สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด แล
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจ
                        สตร
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง 
 การบําเ
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแ
 ถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแหงการบํ
 กับอาบัติถุลลัจจัย 
      สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหน
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับอาบัติถุลลัจจัย 
                         บัณเฑาะก-บุรุษ 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด และ
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับ 



 อาบัติถุลลัจจัย 
 

สําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด 
ิทุกกฏ 

 ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว 
ัว 

ะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด 
บัติ 

ะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มคีวามกําหนัด และกลาวคุณ 
ฏ ๒ ตัว 

ารบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติ 

ุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง 

ิ 

ะกลาว 
 

าวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ 

      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
 การบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว 
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความ
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัต
 ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ต
                      บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน 
      บัณเฑา
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอา
 ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
      บัณเฑา
 แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกก
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และกลาวคุณแหงก
 ทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ 
 กําหนัด และกลาวค
 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัต
 ทุกกฏ ๒ ตัว 
                        บุรุษ-สัตวดิรัจฉาน 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด แล
 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง- 
 *การบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหนัด 
 และกล
 ๒ ตัว 
      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด และกลาว 



 คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัติแล. 

   อุทานคาถา 

ถุ 

? 
ั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ 

แลว 

มีบุตร? 

ดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว 

ง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ 
ท่ีเลิศ 

      บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด และ 
 กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว ฯ 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๑๘] ภิกษุกลาววา ขอทานจงบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
 อันเปนปจจัยของภิกษุไข ดังน้ี เปนตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอา
                            วินีตวัตถุ 
                        
      [๔๑๙] เรื่องหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร เรื่องหญิงมีบุตรถี่ เรื่องเปนท่ีรัก เรื่องมี- 
 *โชคดี เรื่องจะถวายอะไรดี เรื่องจะอุปฏฐากดวยอะไรดี เรื่องไฉนจึงจะไดไปสุคติ ฯ 
                            วินีตวัต
                   เรื่องหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร 
      [๔๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหน่ึงไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน 
 ดิฉันจึงจะมีบุตร
      ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนน
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ 
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสส
                         เรื่องหญิงมีบุตรถี ่
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งมีบุตรถี่ ไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉัน 
 จึงจะไม
      ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ 
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ 
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแ
                          เรื่องเปนท่ีรัก 
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะเปน 
 ท่ีรักของสามี? 
      ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิ
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทาน
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 



      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว 

องน้ัน 

วยอะไรดี 

ด?ี 

ลว 
ปสุคติ 

ิศ 

สแลว. 

 นั้นแดพระผูมีพระภาค พระ
                          เรื่องมีโชคด ี
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะมี 
 โชคดี. 
      ภิกษุตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ 
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ 
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว 
                       เรื่องจะถวายอะไรดี 
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ดิฉันจะถวายอะไรแก 
 พระคุณเจาดี? 
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา นองหญิง เธอจงถวายทานท่ีเลิศ 
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ 
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว 
                     เรื่องจะอุปฏฐากด
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ดิฉันจะอุปฏฐากพระ 
 คุณเจาดวยอะไร
      ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง เธอจงอุปฏฐากดวยทานท่ีเลิศ 
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ 
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแ
                       เรื่องไฉนจึงจะไ
      ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะได 
 ไปสุคติ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเล
      ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ 
      ภิ. เมถุนธรรม จะ 
      ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเส



                     สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๔ จบ 

ิเสส สิกขาบทท่ี ๕ 

าคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
ัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนคร 

ญิงสาว 

ุลโนน มีรูปงาม นาดู นาชม คมคาย มีแววฉลาด มี 
าบิดา 

กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา คนเหลาน้ันไมรูจักพวกขาพเจาวา เปนใคร 
ูดทาบทามให พวกขาพเจาจะสูขอ 

หนุมนอยน้ี และพรรณนาคุณสมบัติของเด็กชายหนุมนอย 
งเด็กหญิงสาวนอยวา เด็กชายหนุมนอยของสกุลโนน มีรูปงาม นาดู 

 
ั้น 

 ฝายหญิงจะพูดข้ึน ดูๆ ก็ยากอยู ทาน 
ี้แก 

ุมนอยน้ัน โดยอุบายน้ีแล ทานพระอุทายีใหมารดาบิดาของเจาหนุมเจาสาวทําอาวาท- 

ายคนหน่ึง มีรูปงาม นาดู นาชม พวกสาวกของ 
พูดกะสตรีหมายนั้นดงัน้ีวา ขาแตแม ขอแมจงกรุณายกเด็กหญิงสาวนอย 

ดิาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น 

ลาน้ันวา ทานท้ังหลายมาธุระอะไร 
า พวกขาพเจามาขอธิดาของหญิงหมายช่ือโนน ในตําบล 

ุณ 

                          ---------- 
                      สังฆาท
                         เรื่องพระอุทาย ี
      [๔๒๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภ
 อนาถบิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาว
 สาวัตถี เขาไปสูสกุลเปนอันมาก ท่ีตนเห็นวามีเด็กชายหนุมนอยยังไมมภีรรยาหรอืเด็กห
 นอยยังไมมีสามี ยอมพรรณนาคุณสมบัติของเด็กหญิงสาวนอยในสํานักมารดาบิดาของเด็ก- 
 *ชายหนุมนอยวา เด็กหญิงสาวนอยของสก
 ไหวพริบดี ขยัน ไมเกียจคราน เด็กหญิงสาวนอยนั้นสมควรแกเด็กชายหนุมนอยน้ี มารด
 ของเด็กชายหนุมนอย
 หรือเปนพรรคพวกของใคร ทานเจาขา ถาพระคุณเจากรุณาพ
 เด็กหญิงสาวนอยนั้นมาใหแกเด็กชาย
 ในสํานักมารดาบิดาขอ
 นาชม คมคาย มีแววฉลาด มีไหวพริบดี ขยัน ไมเกียจคราน เด็กชายหนุมนอยน้ันสมควร
 แกเด็กหญิงสาวนอยนี้ มารดาบิดาของเด็กหญิงสาวนอยก็กลาวอยางนีว้า ทานเจาขา คนเหลาน
 ไมรูจักพวกขาพเจาวา เปนใครหรอืเปนพรรคพวกของใคร
 เจาขา ถาพระคุณเจากรุณาชวยพูดใหเขามาสูขอ พวกขาพเจาจะยอมยกเด็กหญิงสาวนอยน
 เด็กชายหน
 *มงคลบาง วิวาหมงคลบาง พูดใหสูขอกันบาง 
      [๔๒๒] สมัยตอมา ธิดาของสตรีหม
 อาชีวกชาวบานอื่น มา
 นี้ใหแกเด็กชายหนุมนอยของพวกขาเจาเถิด 
      สตรีหมายนั้นตอบดังน้ีวา คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรคพวก 
 ของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ ก็เปนธ
 ดิฉันจะยกใหไมได 
      คนท้ังหลายซักถามสาวกของอาชีวกเห
      พวกสาวกของอาชีวกช้ีแจงว
 บานน้ีใหเด็กชายหนุมนอยของพวกขาพเจา นางตอบอยางน้ีวา คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกค
 เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉนั 
 และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจะยกใหไมได 
      คนพวกนั้นแนะนําวา พวกคุณไปขอธิดาตอหญิงหมายนัน้ทําไม ไปพูดกะทานพระอุทายี 
 มิดีหรือ ทานพระอุทายีจักชวยพูดใหเขายกใหเอง 
      จึงพวกสาวกของอาชีวกเหลาน้ันเขาไปหาทานพระอุทายี ครั้นแลวไดเรียนทานพระอุทายีวา 



 ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาขอธิดาหญิงหมายช่ือโนน ในบานน้ีใหแกเด็กชายหนุมนอยของพวก 

ธิดา 

 

อาชีวกเหลาน้ัน ครั้นพวกสาวกของอาชีวก 
็ 

อยรองทุกข 
ไมไดรับ 

ก็ 

าสี โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิดเจาคะ 

จงไป เราไมรูจักทาน 

า 

ลวไดเรียนทานพระอุทายีวา ขาแตพระ- 

อแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี พระคุณเจาควรพูดขอรอง 

อุทายีจึงเขาไปหาสาวกของอาชีวกเหลาน้ัน ครั้นแลวไดกลาวดังน้ีวา 

 ขาพเจา นางตอบอยางนี้วา คุณขา ดิฉัน ไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรคพวก 
 ของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธดิาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น 
 ดิฉันจะยกใหไมได ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดชวยพูดใหหญิงหมายนั้น ยอมยก
 ใหแกเด็กชาย หนุมนอยของพวกขาพเจาดวยเถิด 
      ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาสตรีหมายนั้น ครั้นแลวไดถามสตรีหมายนั้นวา ทําไม 
 เธอจึงไมยอมยกธิดาใหแกคนเหลาน้ันเลา 
      สตรีหมายนั้นตอบวา เพราะดิฉันไมทราบวาคนเหลาน้ีเปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร
 อน่ึงเลา เด็กสาวนอยนี้ก็เปนธดิาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจึงไม 
 ยอมยกให เจาคะ 
      อุ. จงใหแกคนเหลาน้ีเถิด คนเหลาน้ีฉันรูจัก 
      ส. ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันยอมยกใหเจาคะ 
      จึงสตรีหมายนั้นไดยกธิดาใหแกสาวกของ
 เหลานั้นนําเด็กหญิงสาวนอยน้ันไปแลว ไดเลี้ยงดูอยางสะใภช่ัวเดือนเดยีวเทาน้ัน ตอแตนั้นก
 เลี้ยงดูอยางทาสี 
                         สาวน
      [๔๒๓] ตอมา สาวนอยนั้นสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก 
 ความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดิฉันอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทาน้ัน ตอแตนั้นมา
 เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดิฉันไป 
      พอทราบขาว สตรีหมายนัน้จึงเขาไปหาพวกสาวกของอาชีวก ครั้นแลวไดกลาวดังน้ีวา 
 ทานท้ังหลายโปรดอยาเลี้ยงดูสาวนอยนีอ้ยางท
      สาวกของอาชีวกเหลาน้ันกลาวอยางนีว้า พวกเราไมไดรบัรอง และตกลงไวกับทาน 
 พวกเรารับรอง และตกลงไวกับสมณะตางหาก ทาน
      ครั้นสตรีหมายนั้นถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลาน้ันรุกรานแลว ไดกลับมายังพระนคร 
 สาวัตถีตามเดิม 
      แมครั้งท่ีสอง สาวนอยน้ันก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมได 
 รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดฉิันอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทาน้ัน ตอแตนั้นม
 ก็เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดิฉันไป 
      จึงสตรีหมายนั้นเขาไปหาทานพระอุทายี ครั้นแ
 *คุณเจา ขาววา ลูกสาวของดิฉนั ตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข พวกสาวกของอาชีวกได 
 เลี้ยงดูนางอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทาน้ัน ต
 วา ดูกรทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเลี้ยงดู 
 อยางสะใภเถิด 
      ดั่งน้ัน ทานพระ



 ดูกรทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเลี้ยงดูอยาง 

ณะ 
ิด เราไมรูจกัทาน 

กของอาชวีกเหลาน้ันรุกรานแลว ไดกลับมายังพระนคร 

ยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทาน้ัน ตอแตนั้นมาก็ 

อุทายี 
าวก 

ดูอยางทาสี พระคุณ- 
ทาสี 

สะใภเถิด 
 

ใด 
ุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุข ฉันนั้นเถิด แมสตรีเหลาอื่น บรรดา 

ด 

รับความสุข ฉันนั้นเถิด สวนสตรีบรรดาท่ียินดีดวยแมผัว พอผัว หรือสามี 

าวแชงชักอยู บางพวก อํานวยพรอยู 
 

าวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดถึงความเปนผูชักสื่อเลา แลวกราบทูลเน้ือความ 

ุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 

 สะใภเถิด 
      พวกสาวกของอาชีวกเหลาน้ันกลาวอยางน้ีวา เราไมไดรบัรอง และตกลงไวกับทาน 
 เรารับรองและตกลงไวกับหญิงหมายตางหาก สมณะตองเปนผูไมขวนขวาย สมณะตองเปนสม
 ท่ีดี เชิญทานไปเถ
      ครั้นทานพระอุทายีถูกพวกสาว
 สาวัตถีตามเดิม 
      แมครั้งท่ีสาม สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมได 
 รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดฉิันอ
 เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดิฉันไป 
      แมสตรีหมายนั้น ก็ไดเขาไปหาทานพระอุทายีเปนครั้งท่ีสอง แลวไดเรียนทานพระ
 ดังน้ีวา ขาแตพระคุณเจา ขาววา ลูกสาวของดิฉันตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข พวกส
 ของอาชีวกไดเลี้ยงดูนางอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทาน้ัน ตอแตนั้นมาก็เลี้ยง
 *เจาควรพูดขอรองวา ดูกรทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนีอ้ยาง
 โปรดเลี้ยงดูอยาง
      ทานพระอุทายีกลาววา ฉันถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลาน้ันรุกรานมาครั้งหน่ึงแลว เชิญ
 เธอไปเถิด ฉันไมไปละ ฯ 
                    นินทาและสรรเสริญพระอุทายี 
      [๔๒๔] ครั้งน้ัน สตรีหมายจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ลูกสาวของเรา ตกทุกข- 
 *ไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวช่ัว พอผัวช่ัว และสามีช่ัวฉันใด ขอใหทาน 
 พระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุขฉันนั้นเถิด แมสาวนอยนั้นกเ็พงโทษติเตียน 
 โพนทะนาวา เราตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวช่ัว พอผวัช่ัว และสามีช่ัวฉัน
 ขอใหทานพระอ
 ท่ีไมพอใจดวยแมผัว พอผัว หรือสามี ตางก็กลาวแชงชักอยางน้ีวา เราตกทุกขไดยาก ไมไ
 รับความสุข เพราะแมผัวช่ัว พอผัวช่ัว และสามีช่ัว ฉันใด ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกข 
 ไดยาก อยาได
 ตางก็อํานวยพรอยางนีว้า เราสบาย สมบูรณ พูนสุข เพราะแมผัวดี พอผวัดี และสามีดี 
 ฉันใด ขอใหทานพระอุทายี จงสบาย สมบูรณ พูนสุข ฉันนั้นเถิด ฯ 
      [๔๒๕] ภิกษุท้ังหลายไดยินสตรีบางพวกกล
 บรรดาท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขาบท ตางก็เพงโทษ
 ติเตียนโพนทะน
 นั้นแดพระผูมีพระภาค 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษ



 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอถึงความเปน 
 ผูชักสื่อจริงหรอื 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถงึความเปนผูชักสื่อเลา 

ใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของเธอน่ัน เปน 
 และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนพวกที่เลื่อม- 

งความ 

น 

งฆ ๑ เพื่อ 
องกันอาสวะอันจะบังเกิด 

ท่ียังไม 
๑ 

ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้วา ดังน้ี:- 

ิเสส 
บัญญัติแลว แกภิกษุท้ังหลายดวยประการ 

าน้ันไดตอบไปอยางนี้วา ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา พวกทานเปนใคร หรือเปน 

      ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อม
 ไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส
 *ใสแลว 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ตรัสโทษแห
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักยาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมเหมาะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมกีถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องนั้
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงส
 ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อป
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แ
                          พระปฐมบัญญัติ 
      ๙. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงความเปนผูชักสื่อ บอกความประสงคของบุรุษแกสตรี 
 ก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี ในความเปนเมียก็ตาม ในความเปนชู 
 ก็ตาม เปนสังฆาท
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรง
 ฉะนี้ 
                        เรื่องพระอุทายี จบ 
                         เรื่องนักเลงหญิง 
      [๔๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนักเลงหญิงหลายคนพากันไปเท่ียวรื่นเรงิในสวน ไดสง 
 ชายส่ือไปในสํานักหญิงแพศยาคนหน่ึงวา ขอใหนางมา พวกเราจักพากันเท่ียวรื่นเริงในสวน 
 หญิงแพศย
 พรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงกายมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะตองไป 



 นอกเมือง ดิฉนัไปไมได ครั้นแลวชายส่ือนัน้ไดแจงเรื่องน้ัน แกนักเลงหญิงเหลาน้ัน 
      เมื่อชายส่ือแจงอยางนั้นแลว บุรุษคนหน่ึงไดกลาวกะนักเลงเหลาน้ันวา ทานท้ังหลาย 
 พวกทานไปออนวอนหญิงแพศยาน้ันทําไม ควรบอกทานพระอุทายีมิดีหรอื ทานพระอุทายีจักสง 

กลาวกะบุรุษผูนั้นวา คุณอยาไดพูด 
ุทายีจักไม 

 

วน นางตอบอยางน้ีวา ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา ทานท้ังหลายเปน 
ือนมาก 

มได ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดสงหญิงแพศยา 

น้ันดังนี้ 
คนเหลาน้ีเลา? 

ิฉันมีเครื่องแตงตัวมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได 

หลาน้ีฉันรูจัก 

ะหน่ึง 
 

านพระอุทายี 
ระผูมี 

  ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 

ะพึงอยูรวมช่ัวขณะหน่ึง จริงหรือ? 

 มาใหเอง 
      เมื่อบุรุษน้ันกลาวอยางนี้แลว อุบาสกคนหน่ึงได
 อยางนั้น การกระทําเชนนั้นไมสมควรแกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ทานพระอ
 ทําเชนนั้น 
      เมื่ออุบาสกน้ันกลาวอยางน้ีแลว นักเลงหญิงเหลาน้ัน ไดพะนันกันวา ทานพระอุทายี 
 จักทําหรือไมทํา แลวเขาไปหาทานพระอุทายีกลาวดังน้ีวา ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาพากัน
 ไปเท่ียวรื่นเริงในสวนน้ี ไดสงชายส่ือไปในสํานักหญิงแพศยาช่ือโนนวา ขอใหนางมา พวกเรา 
 จักพากันเท่ียวรื่นเริงในส
 ใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงกายมาก มีเครื่องประดับเร
 และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไ
 นั้นไปใหสําเร็จประโยชนดวยเถิด ขอรับ 
      ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาหญิงแพศยาน้ัน ครั้นแลวไดถามหญิงแพศยา
 วา ทําไมเธอจึงไมไปหา
      หญิงแพศยาน้ันตอบวา ดิฉันไมทราบวา คนเหลาน้ีเปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร 
 อน่ึง ด
 เจาคะ 
      อุ. จงไปหาคนเหลาน้ีเถิด คนเ
      ญ. ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันจะไป เจาคะ 
      ครั้งน้ัน นักเลงหญิงเหลาน้ัน ไดพาหญิงแพศยาน้ันไปเท่ียวสวน จงึอุบาสกน้ันเพง 
 โทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรวมช่ัวขณ
 เลา ภิกษุท้ังหลายไดยินอุบาสกน้ันเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ
 มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนท
 จึงไดถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะหนึ่งเลา แลวกราบทูลเน้ือความนั้นแดพ
 พระภาค 
                  
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอถึงความเปน 
 ผูชักสื่ออันจ
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถึงความเปนผูชักสื่อ 



 อันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะหน่ึงเลา ดูกรโมฆบุรษุ การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
กระทํา 

พีระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายแลว 
นไม 

รัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน 

นั้นแกภิกษุท้ังหลายแลว รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา 
ญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 

      เรื่องนักเลงหญิง จบ 

 
 นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 
วา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 

า 

ามปรารถนาของชายแก 

 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การ
 ของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของคนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว ครั้นพระผูม
 ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนค
 สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ต
 บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไม 
 สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม 
 แกเรื่อง
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญ
 ประโยชน ๑๐ ประการ ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนีว้า ดังน้ี: 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๙. ๕. ก. อน่ึง ภิกษุใดถึงความเปนผูชักสื่อ บอกความประสงคของบุรุษแกสตรี 
 ก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี ในความเปนเมียก็ตาม ในความเปนชู 
 ก็ตาม โดยท่ีสุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะ เปนสังฆาทิเสส ฯ 
                 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๒๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มชีาติ 
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถ
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือว
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน 
 ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ 
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น 
 ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกัน อปุสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะน้ี ช่ือวา 
 ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้ 
      คําวา ถึงความเปนผูชักสื่อ ความวา ถูกสตรีวานไปในสํานักบุรุษ หรือถกูบุรุษวานไป 
 ในสํานักสตรี 
      คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีก็ดี คือ แจงคว
 หญิงก็ดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น้ันแล 

 ี
ีมี 

 

 
 
 

 

       
คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีก็ดี คือ แจงความปรารถนาของหญิงแกชายก็ดี 
      คําวา ในความเปนเมียก็ตาม คือ บอกวา เธอจักเปนเมีย 
      คําวา ในความเปนชูก็ตาม คือ บอกวา เธอจักเปนชู 
      คําวา โดยท่ีสุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะ คือ บอกวา 
 เธอจักเปนภรรยาช่ัวคราว 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส
 เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือ เปนช่ือของอาบัตินิกาย
 แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย มาติกา                         
                         สตรี ๑๐ จําพวก 

๔๒๘] สตรี ๑๐ จําพวก คือ สตรีมีมารดาปกครอง ๑ สตรีมีบิดาปกครอง ๑ สตรี       [
 มีมารดาบิดาปกครอง ๑ สตรมีีพี่นองชายปกครอง ๑ สตรีมพีี่นองหญิงปกครอง ๑ สตร
 มีญาติปกครอง ๑ สตรีมีโคตรปกครอง ๑ สตรีมีธรรมคุมครอง ๑ สตรีมีคูหมั้น ๑ สตร
กฏหมายคุมครอง ๑ ฯ 
                        ภรรยา ๑๐ จําพวก 
      [๔๒๙] ภรรยา ๑๐ จําพวก คือ ภรรยาสินไถ ๑ ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ๑ 
ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ๑ ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ๑ ภรรยาท่ีสมรส ๑ ภรรยาท่ีถูกปลง 
เทริด ๑ ภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ๑ ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ๑ 
ภรรยาเชลย ๑ ภรรยาชั่วคราว ๑ ฯ 
                          มาติกาวิภังค 
      [๔๓๐] สตรีท่ีช่ือวา มีมารดาปกครอง ไดแก สตรีท่ีมารดาคอยระวัง ควบคุม หาม 
ปราม ใหอยูในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีบิดาปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีบิดา คอยระวัง ควบคุม หามปราม 
 ใหอยูในอํานาจ 



      สตรีท่ีช่ือวา มีมารดาบิดาปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีมารดาบิดา คอยระวัง ควบคุม 

ม 

แก สตรีท่ีมีบุคคลรวมสกุลคอยระวัง ควบคุม หาม 

ุม 

ม ดวยม่ันหมายวา สตรีคนนี้เปนของเรา 
 ไดแก สตรีท่ีมีพระราชาบางองค ทรงกําหนดอาชญา 

ดแก สตรีท่ีบุรุษยกสมบัติให แลวใหอยูรวม 
ไดแก สตรีท่ีบุรุษมอบผาใหแลว ใหอยูรวม 

งเทริด ไดแก สตรีท่ีบุรุษปลงเทริดลง แลวใหอยูรวม 

 เปนลูกจาง ไดแก สตรีท่ีเปนท้ังคนทํางาน เปนท้ังภรรยา 

ราว ไดแก สตรีท่ีเรียกวา เปนภรรยาชั่วขณะ. 

กครอง 
เปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 

ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
าบอก 

 หามปราม ใหอยูในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีพี่นองชายปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีพี่นองชาย คอยระวัง ควบคุ
 หามปราม ใหอยูในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีพี่นองหญิงปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีพี่นองหญิง คอยระวัง ควบคุม 
 หามปราม ใหอยูในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีญาติปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีญาติคอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยู 
 ในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีโคตรปกครอง ได
 ปราม ใหอยูในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีธรรมคุมครอง ไดแก สตรีท่ีมีสหธรรมมิกท้ังหลาย คอยระวัง ควบค
 หามปราม ใหอยูในอํานาจ 
      สตรีท่ีช่ือวา มีคูหม้ัน ไดแก สตรีท่ีมีผูหมั้นไวแตในครรภ โดยท่ีสุด แมสตรีท่ีถูก 
 บุรุษสวมดวยพวงดอกไ
      สตรีท่ีช่ือวา มีกฏหมายคุมครอง
 ไววา บุรุษใดถึงสตรีผูมีช่ือนี้ ตองไดรับอาชญาเทาน้ี 
      [๔๓๑] ภรรยาท่ีช่ือวา สินไถ ไดแก สตรีท่ีบุรุษชวยมาดวยทรัพยแลวใหอยูรวม 
      ภรรยาท่ีช่ือวา อยูดวยความเต็มใจ ไดแก สตรีท่ีบุรุษคูรัก ใหอยูรวม 
      ภรรยาท่ีช่ือวา อยูเพราะสมบัติ ไ
      ภรรยาท่ีช่ือวา อยูเพราะผา 
      ภรรยาท่ีช่ือวา สมรส ไดแก สตรีท่ีบุรุษจับตองภาชนะน้ําดวยกัน แลวใหอยูรวม 
      ภรรยาท่ีช่ือวา ถูกปล
      ภรรยาท่ีช่ือวา เปนคนใช ไดแก สตรีท่ีเปนท้ังคนรับใช เปนท้ังภรรยา 
      ภรรยาท่ีช่ือวา
      ภรรยาท่ีช่ือวา เชลย ไดแก สตรีท่ีเรียกวา ถกูนํามาเปนเชลย 
      ภรรยาท่ีช่ือวา ภรรยาชั่วค
                         ๑. ธนักกีตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๓๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาป
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจง
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวาน
 วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับม
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี 
ยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 

รีมีพี่นองชายปกครอง 
กลับ 

รอง 
ํา นําไปบอก และกลับ 

กครองผูมีช่ือน้ี 
ับมา 

ปกครองผูมีช่ือนี้ 
ก และกลับมาบอก 

ุมครองผูมีช่ือน้ี 
นไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 

 

ทิเสส. 

หน่ึงเปนมูล 

ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
นี ้

ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ี ้

 ช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรร
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สต
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกค
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับค
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติป
 วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกล
 บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตร
 วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมค
 วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสิ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ ผูมีช่ือนี้วา 
 ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสนิไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือ
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 
 มาบอก ตองอาบัติสังฆา
                          นิกเขปบท จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                    ขัณฑจักร มีสตรีคน
      [๔๓๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี มีมารดา 
 ปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นํา
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ
 และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือน



 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี
ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ู 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 
ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ื่อนี ้

ก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ีช่ือนี ้
าบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
า ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุ 

ังฆาทิเสส 
มีช่ือนี ้

 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผ
 มีช่ือน้ี ภิกษุรับคํา นําไปบอก
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช
 และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูม
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับม
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุ
 และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาวว
 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุ 



 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ังฆาทิเสส 

ิเสส 

ี ้
 

ุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
ีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี

ัติสังฆาทิเสส 

ี้ 

                          ขัณฑจักร จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๑ 
      [๔๓๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี มีบิดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู 
 มีช่ือน้ี ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู 
 มีช่ือน้ี ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาท
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือน
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุ 
 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระค
 และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูม
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือน
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 



                      พัทธจักร หมวดท่ี ๑ จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๒ 
      [๔๓๕] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดา 
 ปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยา 
 สินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

าบัติสังฆาทิเสส 
ี 

 

ิสังฆาทิเสส 

าบัติสังฆาทิเสส 

ี้ 

ังฆาทิเสส 
อพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี 

ผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
าบัติสังฆาทิเสส 

ูมี 

      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูม
 ช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัต
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือน
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ข
 ช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครอง
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผ
 ช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      พุทธจักร หมวดท่ี ๒ จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๓ 
      [๔๓๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชาย 



 ปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยา 
 สินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ี 

ี 
 

ี 

าทิเสส 

าทิเสส 

ส 
พระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง 

ูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
าบัติสังฆาทิเสส 

 ี

ัติสังฆาทิเสส 

      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูม
 ช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูม
 ช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูม
 ช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี 
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี 
 ช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผ
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา ไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูม
 ช่ือนี้ และสตรีมีบิดามารดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 
                       พัทธจักรหมวดท่ี ๓ จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๔ 
      [๔๓๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นอง 
 หญิงปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยา 
 สินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมี 
 ช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 



 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ส 

 

ง 

อพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
กครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 

อก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
อง 

 

ูมีช่ือนี ้

      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ขอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ข
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาป
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกคร
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 
                      พัทธจักร หมวดท่ี ๔ จบ. 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๕ 
      [๔๓๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครอง
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีธรรมคุมครอง ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผ
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี

 

ี้ 

ผูมี 

พระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
ูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 

าบัติสังฆาทิเสส 

 

ง 
ิสังฆาทิเสส 

ิเสส 

 

 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือ
 นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือน
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผ
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา จงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 
                      พัทธจักร หมวดท่ี ๕ จบ. 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๖ 
      [๔๓๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ขอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัต
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุ 
 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาท
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 



 และบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 

ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
าบัติสังฆาทิเสส 

นี ้

ื่อ 

ัติสังฆาทิเสส 

ส 
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 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ 
 และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือ
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      พัทธจักร หมวดท่ี ๖ จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๗ 
      [๔๔๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช
 นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี 
 และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี 
 และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ว
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี 
 และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี 
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 



 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี 
 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี 

 
อพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี 

ี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมี 
ติสังฆาทิเสส 
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ส 
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 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ข
 และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือน
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบั
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูม ี
 ช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาท
                      พัทธจักร หมวดท่ี ๗ จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๘ 
      [๔๔๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมั้นผูมี 
 ช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ขอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และ 
 สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และ 
 สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และ 
 สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี 
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี ้
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และสตร
 มีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือน
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และ
 สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และ 
 ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
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อพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง 

องผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
องอาบัติสังฆาทิเสส 

 สตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนีว้า
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหมัน้ผูมีช่ือนี้ และ
 สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
                      พัทธจักร หมวดท่ี ๘ จบ 
                          ธนักกีตาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      [๔๔๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย 
 คุมครองผูมีช่ือน้ี และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาส
 ไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอ
 ช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี 
 ช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัต
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี 
 ช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ขอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัต
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช
 นี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัต
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ข
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมคร
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ต
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง 



 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                      พัทธจักร หมวดท่ี ๙ จบ. 
                 ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงธนักกตีาจักร 
                      มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล จบ. 
      [๔๔๓] ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงธนักกตีาจักร 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 

ง 
มีโคตรปกครอง 

ผูมีช่ือ 

ุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง 
เต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา 

ิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
ี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก 

 ผูมีช่ือนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือน้ี สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ี สตรีมีพี่นองชายปกครอ
 ผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ สตรี
 ผูมีช่ือนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ สตรีมคูีหมั้นผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครอง
 นี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                         ธนักกีตาจักร จบ. 
                        ๒. ฉันทวาสินีจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๔๕] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระค
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความ
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาท
                        ฉันทวาสินีจักร จบ. 
                         ๓. โภควาสินีจกัร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีม
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือน



 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                        โภควาสินีจักร จบ. 
                         ๔. ปฏวาสินีจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี ้

ท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 
. พัทธจักร ... 

 
ร ... พัทธจักร ... 

. 

 

ักร ... 

ร 

จักร ... พัทธจักร ... 
. 

 วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยา
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ..
                         ปฏวาสินีจักร จบ. 
                        ๕. โอทปตตกินีจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจัก
                        โอทปตตกินีจักร จบ
                       ๖. โอภตจุมพฏาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของภิกษุผูมช่ืีอนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                       โอภตจุมพฏาจักร จบ.
                        ๗. ทาสีภริยาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา 
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจ
                        ทาสีภริยาจักร จบ. 
                       ๘. กัมมการีภริยาจัก
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยาของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา 
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑ
                       กัมมการีภรยิาจกัร จบ
                         ๙. ธชาหฏาจักร 
                           นิกเขปบท 



      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         ธชาหฏาจักร จบ. 
                        ๑๐. มุหุตติกาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 

ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา 
าว ของบุรษุผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 

า ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง 
าช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 

ทิเสส 

 

ุณเจาจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือ 
ั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 

 

บ 

เจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือ 
ั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 

 

 

 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา 
 ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคร
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจ
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรย
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆา
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระค
 วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลั
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีคูหมั้น ผูมีช่ือนี้วา 
 ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรษุผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง 



 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

หน่ึงเปนมูล 
ง 

ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 

 
ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 
ง 

อก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ี ้
ุรุษ 

ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ี ้
ีช่ือ 

ับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ื่อ 

ปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

งบุรุษ 
าบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

า ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 

บัติสังฆาทิเสส 

                          นิกเขปบท จบ. 
                          มุหุตติกาจักร 
                    ขัณฑจักร มีสตรีคน
      [๔๔๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอ
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ
 นี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ
 นี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ขอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือน
 และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบ
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือน
 และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรษุผูม
 นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกล
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช
 นี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลาย จงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมี 
 ช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ขอ
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับม
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจ
 นี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา 
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอา
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                          มุหุตติกาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๑ 



      [๔๔๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครอง 
าว 

ครองผูมีช่ือนี้ 

ะกลับมาบอก ตองอาบัติ 

อทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัว- 

ูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
งชายปกครองผูมีช่ือนี้ ... 

สตรีมีคูหมั้นผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลาย 
ก ตองอาบัติ 

คนเปนมูล 

 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคร
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปก
 และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ัง- 
 *หลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก แล
 สังฆาทิเสส. 
                           มูลยอ ๑- 
                          มุหุตติกาจักร 
                พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      [๔๔๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 
 คุมครองผูมีช่ือน้ี และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ข
 *คราว ของบุรษุผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง 
 ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผ
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นอ
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ ... 
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี ... 
      ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และ
 จงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรษุผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอ
 สังฆาทิเสส. 
                ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร 
                      มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล จบ. 
      [๔๔๙] ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๒ 



      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล 
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล 
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล 
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล 

 แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๗ คนเปนมูล 
เปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว. 

 คนเปนมูล 

 ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดา 
ีมีพี่นองชาย 

ี้ สตรีมีโคตร 
หมายคุมครอง 

ภกิษุรับคํา นําไป 

ุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 

ูมีช่ือ 
ี้ ... 

ษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง 

      ขัณฑจักร และพัทธจักร
 @๑. พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึง
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๘
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล 
                     นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล. 
                          มุหุตติกาจักร 
                    พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล 
      [๔๕๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
 ปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือน้ี สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตร
 ปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือน
 ปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือน้ี สตรีมีคูหมั้นผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฎ
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
 บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                        มุหุตติกาจักร จบ. 
                        ๑. มาตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๕๑] บุร
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุ
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผ
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจของบุรุษผูมีช่ือน
      ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผาของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิ
 อาบัติสังฆาทิเสส. 



                         มาตุรักขิตาจักร 
                   ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล 
      [๔๕๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา จงไปบอกสตรีมีมารดา 
 ปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้... 

รยาท่ีอยูเพราะผา ... 
รยาท่ีสมรส ... 

นภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 

ยาเชลย ... 

 ๑ 
ุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดา 

ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะ 
ัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีมารดาปกครอง 
ูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของ 

ยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... 
็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 

รรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 

      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภร
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภร
      ... เปนภรรยาสินไถ และเป
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรร
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                         มาตุรักขิตาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี
      [๔๕๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระค
 ปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยู
 สมบัติ ของบุรุษท่ีมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบ
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงออกไปบอก 
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอย
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอ
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภ
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา 
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                           มูลยอ ๑- 
                         มาตุรักขิตาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙ 



      [๔๕๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
งบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ 

ฆาทิเสส 

ว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ 

บัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้... 

มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูลหมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว. 
ิกษุรับคํา นําไปบอก 

ยา ๒ คน เปนมูล 
นมูล 

รยา ๕ คนเปนมูล 
 แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๖ คนเปนมูล 

มาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๗ คนเปนมูล 
า ๘ คนเปนมูล 

าววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู 
ริด เปนภรรยาท่ี 

ยาเชลย และเปน 
ก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาสินไถ ขอ
 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสัง
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวครา
 ผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสม
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
 @๑. พัทธจักร 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภ
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
               ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร 
                     มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ. 
      [๔๕๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรร
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๓ คนเป
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๔ คนเปนมูล 
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภร
      ขัณฑจักร และพัทธจักร
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหง
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรย
      ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล 
                     นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล. 
                         มาตุรักขิตาจักร 
                   พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล 
      [๔๕๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้วา ข
 เพราะสมบัติ เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาท่ีถูกปลงเท
 เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยาเปนภรร
 ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอ
                        มาตุรักขิตาจักร จบ. 



                        ๒. ปตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๕๗] บุรุษวานภิกษุ ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครอง 

 ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ดาบิดาปกครอง 
ํา นําไปบอก และ 

องชายปกครอง 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 

ส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

 

 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ของทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
                        ปตุรักขิตาจักร จบ. 
                      ๓. มาตาปตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมาร
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับค
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                      มาตาปตุรักขิตาจักร จบ. 
                        ๔. ภาตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่น
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
                        ภาตุรักขิตาจักร จบ. 
                        ๕. ภคินีรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง 
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                        ภคินีรักขิตาจักร จบ. 
                        ๖. ญาติรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผูม ี
 ช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                        ญาติรักขิตาจักร จบ.
                       ๗. โคตตรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือ 
 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก ตองอาบัติ 



 สังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                       โคตตรักขิตาจักร จบ. 
                        ๘. ธัมมรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือ 

 

ูมี 

 ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง 
ยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 

มบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 

ูมีช่ือนี้ ... 
ั้งภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
ั้งภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 

ุษผูมีช่ือนี้ ... 

ึ่งเปนมูล 
ตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 

ทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ 

 นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                        ธัมมรักขิตาจักร จบ. 
                         ๙. สารักขาจักร 
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีคูหมั้นผูมีช่ือนี้วา 
 ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         สาริกขาจักร จบ. 
                        ๑๐. สปริทัณฑาจักร
                           นิกเขปบท 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครองผ
 ช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรร
      ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะส
      ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของบุรุษผ
      ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท
      ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท
      ... เปนภรรยาเชลย ของบุร
      ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                          สปริทัณฑาจักร 
                   ขัณฑจักร มีภรรยาคนหน
      [๔๕๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแ
 คุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอ



 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง 
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมี 

าท่ีอยูเพราะผา ... 
นภรรยาท่ีสมรส ... 

ยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 

บอก 

วดท่ี ๑ 
คุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย 

จ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะ 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ะคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง 
 

 และเปนภรรยาท่ีสมรส ... 
รรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 

ก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ตรีมีกฏหมาย 
สินไถ ของบุรุษผูมี 

งอาบัติสังฆาทิเสส 

 ช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรย
      ... เปนภรรยาสินไถ และเป
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรร
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                          สปริทัณฑาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หม
      [๔๕๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระ
 คุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใ
 สมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และนํากลับมาบอก 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพร
 มีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภ
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา 
 นําไปบอ
                           มูลยอ ๑- 
                          สปริทัณฑาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      [๔๖๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก ส
 คุมครองผูมีช่ือน้ีวา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยา
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอ



      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง 
 ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ 

วดท่ี ๘ ทานยอไว. 

ชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
ิกษุรับคํา นําไปบอก 

า ๒ คนเปนมูล 
นมูล 

รยา ๕  คนเปนมูล 
แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๖  คนเปนมูล 

ปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๗  คนเปนมูล 
ยา  ๘  คนเปนมูล 

ื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ เปน 
รยาท่ีถูกปลงเทริด 

 เปนภรรยาเชลย 
บอก ตองอาบัติ 

 ผูมีช่ือนี้ ... 
 @๑. พัทธจักรมีภรรยาหนึง่คนเปนมูล หมวดท่ี ๒-หม
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... ของบุรุษผูมีช่ือนี ้... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ... 
      ... เปนภรรยา
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภ
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปรทัิณฑาจักร 
                     มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ. 
      [๔๖๑] ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปรทัิณฑาจักร มีภรรย
       ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา  ๓ คนเป
       ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๔  คนเปนมูล 
       ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภร
       ขัณฑจักร และพัทธจักร
       ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงส
       ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรร
       ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา  ๙  คนเปนมูล 
                     นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล. 
                          สปริทัณฑาจักร 
                   พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล 
      [๔๖๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 
 คุมครองผูมีช
 ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภร
 เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา
 และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
 สังฆาทิเสส. 
                         สปริทัณฑาจักร จบ. 
                         อุภโตพัทธกจกัร 
                  มีสตรีและภรรยารวมกันขางละหน่ึง 



      [๔๖๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดา 
 ปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ของทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา 

ดาปกครองผูมี 
รยาสินไถ และเปน 
ลับมาบอก ตอง 

ดาปกครองผูมีช่ือนี ้
ดาบิดาปกครองผูมีช่ือนีว้า ขาววา ขอทานท้ังหลาย 

ูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษ 
ก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

กจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๙ 
บนี้แล. 

กครอง 
ยปกครอง 

ติปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีโคตรปกครองผูม ี
ี้ สตรีมีคูหมั้นผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา 

ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู 
รรยา 

น 
. 

พัทธกจักร จบ. 

 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                         อุภโตพัทธกจกัร 
                   มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๒ 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมาร
 ช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภร
 ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และก
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                         อุภโตพัทธกจกัร 
                    มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๓ 
      บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมาร
 สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีผูมีมาร
 จงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอย
 ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอ
      อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๔ 
      อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๕ 
      อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๖ 
      อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๗ 
      อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๘ 
      อุภโตพัทธ
                     นักปราชญพึงทําตามแบ
                         อุภโตพัทธกจกัร 
                  มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๑๐ 
      [๔๖๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาป
 ผูมีช่ือนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือน้ี สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือน้ี สตรีมีพี่นองชา
 ผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีญา
 ช่ือนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมช่ืีอน
 ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ เปน
 เพราะสมบัติ เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด เปนภ
 ท่ีเปนท้ังคนใช เปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย และเป
 ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
                        อุภโต
                          ปุริสเปยยาล 



                         ๑. ปุริสมาตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๖๕] มารดาของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         ปุริสมาตุจักร จบ. 
                         ๒. ปุริสปตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      บิดาของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         ปุริสปตุจักร จบ. 
                       ๓. ปุริสมาตาปตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      มารดาบิดาของบุรุษวานภกิษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

จักร ... พัทธจักร ... 
 จบ. 

 

ักร 

 ... 
จบ. 

ิสดาร อุภโตพัทธกจักรก็พึงใหพิสดารดุจนัยท่ีมีมาแลว 

                       ปุริสมาตาปตุจักร จบ. 
                         ๔. ปุริสภาตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      พี่นองชายของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         ปุริสภาตุจักร จบ. 
                         ๕. ปุริสภคินีจักร 
                           นิกเขปบท 
      พี่นองหญิงของบุรุษวานภกิษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         ปุริสภคินีจักร จบ. 
                        ๖. ปุริสญาตกจักร 
                           นิกเขปบท 
      ญาติของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑ
                        ปุริสญาตกจักร
                        ๗. ปุริสโคตตจักร
                           นิกเขปบท 
      โคตรของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                        ปุริสโคตตจักร จบ. 
                       ๘. ปุริสสหธัมมิกจ
                           นิกเขปบท 
      สหธรรมิกของบุรุษวานภกิษุวา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร
                       ปุริสสหธัมมิกจักร 
      นักปราชญพึงยังปุริสเปยยาลใหพ
 ขางตนนั้นแล. 



                         ปุริสเปยยาล จบ. 
                          อิตถีเปยยาล 
                      ๑. มาตุรักขิตามาตุจักร 

ะคุณเจา ขอพระคุณเจา 
จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไป 
ังฆาทิเสส 

กครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
งบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไป 

ิเสส 
งวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

อเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 

วานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก 

ังฆาทิเสส 
ุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

รรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และ 

กครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
ูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 

 

หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยาของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา 
าบัติสังฆาทิเสส 

ครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
ยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา 

ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 

 

                           นิกเขปบท 
      [๔๖๖] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพร
 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ัน
 บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติส
      มารดาของสตรีมีมารดาป
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ขอ
 บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาท
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะข
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครอง
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปน
 และกลับมาบอก ตองอาบัติส
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระค
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภ
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      มารดาของสตรีมีมารดาป
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของบุรุษผ
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา 
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอ
      มารดาของสตรีมีมารดาปก
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรร
 นําไปบอก และกลับมาบอก 
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมช่ืีอนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับ
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



                        มาตุรักขิตามาตุจักร 
                   ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล 
      [๔๖๗] มารดาของสตรีมมีารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 

จ ของ 

ิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

ยาท่ีสมรส ... 

นท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 

ุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
ู 
 

านภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 

็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 
จ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 

รรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 

ี้ ภิกษุรับคํา 

ี่ ๙ 
พระคุณเจา ขอพระคุณเจา 

 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถและเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภ
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสนิไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรร
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเป
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... 
      ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                        มาตุรักขิตามาตุจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑ 
      [๔๖๘] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษ
 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอย
 เพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองว
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ...
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใ
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภ
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ... 
      ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือน
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                           มูลยอ ๑- 
                        มาตุรักขิตามาตุจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท
      [๔๖๙] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแต



 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูม ี

ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

ี่อยูเพราะสมบัติ ... 
รยาท่ีอยูเพราะผา ... 

ง 
ทําตาม 

านยอไว. 

ีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
ะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ เปน 

รรยาที่สมรส เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด 
ยาเชลย 

ระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป 
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 

าจงไปบอกบุรุษ 
ยูเพราะสมบัติ เปนภรรยา 

 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภร
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... 
      ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
               ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร 
                     มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ. 
      แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุจักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล ตลอดถึ
 ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๙ คน เปนมูล นักปราชญก็พึง
 แบบนี้แล. 
 @๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ท
                        มาตุรักขิตามาตุจักร 
                  พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คน เปนมูล 
      [๔๗๐] มารดาของสตรีม
 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจ
 ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภ
 เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรร
 และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส. 
                      มาตุรักขิตามาตุจักร จบ. 
                       ๒. ปตุรักขิตาปตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๗๑] บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภกิษุวา ขาแตพ
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจ
 ผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอ



 ท่ีอยูเพราะผา ท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 
.. เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี ้

ส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป 
ับคํา นําไปบอก 

 
านภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป 

ะ- 
ยา 
น 

ตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร จบ. 

งชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป 
ก 

งวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป 
มบัติ ... 

า 

อก 

 เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา .
 ภิกษุรับคํานําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
                       ปตุรักขิตาปตุจักร จบ. 
                    ๓. มาตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      มารดาบิดาของสตร
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุร
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
      มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองว
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพรา
 *สมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถกูปลงเทริด ... เปนภรร
 ท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เป
 ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 
 ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                    มา
                      ๔. ภาตุรักขิตาภาตุจักร 
                           นิกเขปบท 
      พี่นองชายของสตรีมีพี่นอ
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอ
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      พี่นองชายของสตรีมีพี่นองชายปกครอ
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะส
 เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปน 
 ท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรย
 ช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 
 ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                      ภาตุรักขิตาภาตุจักร จบ. 
                      ๕. ภคินีรักขิตาภคินีจักร 
                           นิกเขปบท 
      พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบ
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 



 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะ 

 

ใช 

 ... 

. 
 

ป 

ป 
 

าว 

 
 

อก 

 สมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ี 
 เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปน 
 ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 
 ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                      ภคินีรักขิตาภคินีจักร จบ. 
                      ๖. ญาติรักขิตาญาตกจักร
                           นิกเขปบท 
      ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปน 
 ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคน
 เปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร
 พัทธจักร ... 
                      ญาติรักขิตาญาตกจักร จบ
                     ๗. โคตตรักขิตาโคตตจักร
                           นิกเขปบท 
      โคตรท้ังหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไ
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      โคตรท้ังหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไ
 บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...
 เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคน 
 ใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคร
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... 
 พัทธจักร ... 
                     โคตตรักขิตาโคตตจักร จบ.
                     ๘. ธัมมมักขิตาสหธัมมิกจักร
                           นิกเขปบท 
      สหธรรมิกท้ังหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบ



 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ยา 
ุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 

. 
ักร 

บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 

 
ั้งลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี ้

ัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ปุริสจักร 

ิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา 

ัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... 

ึ่งเปนมูล 

      สหธรรมิกท้ังหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
 จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะ 
 สมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ี
เปน 
 ท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรร
 ช่ัวคราว ของบ
 ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                     ธัมมรักขิตาสหธัมมิกจักร จบ
                       ๙. สารักขาปุริสจ
                           นิกเขปบท 
      คูหมั้นของสตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      คูหมั้นของสตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิง
นั้น 
 จะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... 
 เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปน
 ภรรยาท่ีเปนท
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบ
                       สารักขาปุริสจักร จบ. 
                      ๑๐. สปริทัณฑา
                           นิกเขปบท 
      พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ 
 พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญ
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ 
 พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยา 
 ท่ีอยูเพราะสมบ
 เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยา 
 เชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส. 
                        สปริทัณฑาปุริสจักร 
                   ขัณฑจักร มีภรรยาคนหน



      [๔๗๒] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรมีีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแต 
า 

คุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะ 

น 
 

มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

ึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑ 
เจา 

า นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ 

น 
ชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ัง 

ูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาท่ีอยู 
ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ 

จักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
เจา 

ะ 

 พระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ และภรรย
 ท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส 
      พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ 
 พระ
 สมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ี 
 สมรส ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ี 
 เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เป
 ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมี
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
                        สปริทัณฑาปุริสจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหน
      [๔๗๓] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรมีีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ
 ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปน 
 ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํ
 สังฆาทิเสส 
      พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ 
 พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปน 
 ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ี 
 อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเป
 ภรรยาท่ีเปนท้ังคนใ
 ลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่อย
 ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ... เปน
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                           มูลยอ ๑- 
                        สปริทัณฑาปุริสจักร 
               พัทธ
      [๔๗๔] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรมีีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ
 ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาสินไถ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ 
 พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวย 
 ความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาช่ัวคราว แล



 เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาชั่วคราว และ 
ยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... 

วดท่ี ๘ ทานยอไว. 
มี 

ีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ. 

แบบ 

รส 
นภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจาง 

นภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํานําไปบอก 

ที่เปนท้ังคนใชเปน 

ังฆาทิเสส. 

มูล 

ิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 เปนภรรยาท่ีถกูปลงเทริด ... เปนภรร
 @๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หม
 เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผู
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
               ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร 
                     ม
      แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๒ คนเปนมูล ตลอดถึง 
 ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล นักปราชญก็พึงทําตาม
 นี้แล. 
                        สปริทัณฑาปุริสจักร 
                   พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล 
      [๔๗๕] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรมีีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา 
 ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงน้ันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ี อยูดวย 
 ความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสม
 เปนภรรยาท่ีถกูปลงเทริด เป
 เปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลยและเป
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                       สปริทัณฑาปุริสจักร จบ. 
                        ๑. มาตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๗๖] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ 
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ี 
 อยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยา
 ท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติส
                         มาตุรักขิตาจักร 
                   ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปน
      [๔๗๗] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมี 
 ช่ือนี้ ภ



      สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
ยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และ 

น 
ภรรยา 

ูล หมวดท่ี ๑ 
านภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

นภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของ 

ต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยา 
ยา 

 

 ... 
า นําไปบอก 

าทิเสส. 

ะคุณเจาจงไปบอกบุรุษ 
 

 
นใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปน 

รยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ 
าทิเสส. 

 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสนิไถ และเปนภรร
 เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาสินไถ และ 
 เปนภรรยาท่ีถกูปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เป
 ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปน
 เชลย ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก 
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
                         มาตุรักขิตาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนม
      [๔๗๘] สตรีมีมารดาปกครองว
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเป
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูม ี
 ช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเ
 ท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรร
 ท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...
 เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีอยู 
 ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว
 เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํ
 และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆ
                           มูลยอ ๑- 
                         มาตุรักขิตาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      [๔๗๙] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพร
 ผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว และ 
 เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยา 
 ช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปน
 ภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังค
 ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภร
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆ
                ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงมาตุรกัขิตาจักร 



                     มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ. 
      แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล เปนตน 

ํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
ักร จบ. 

นมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว. 

ช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา 

ู 
ั้ง 

 

า ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 

ผูมี 
 

 นักปราชญก็พึงทําตามแบบนี้แล. 
                         มาตุรักขิตาจักร 
                   พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล 
      [๔๘๐] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู 
 เพราะสมบัติ เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด เปนภรรยาท่ี 
 เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปน 
 ภรรยาชั่วคราวของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับค
                        มาตุรักขิตาจ
 @๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป
                        ๒. ปตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      [๔๘๑] สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ 
 ผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
 บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีบิดาปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอย
 เพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท
 ภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... 
 พัทธจักร ... 
                        ปตุรักขิตาจักร จบ. 
                      ๓. มาตาปตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษุว
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสนิไถ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ
 ช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา
 ท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปน 
 ท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว 
 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... 



 พัทธจักร ... 
                      มาตาปตุรักขิตาจักร จบ. 
                        ๔. ภาตุรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผู 
 มีช่ือน้ีวา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา 
 บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี 

ท้ัง 

ัทธจักร ... 
  ภาตุรักขิตาจักร จบ. 

วานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ 
 

ครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผู 

  ภคินีรักขิตาจักร จบ. 

กษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 

กษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
ที่ 

 ช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา 
 ท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปน
 ภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของ 
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พ
                      
                        ๕. ภคินีรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
 ผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
 บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีพี่นองหญิงปก
 มีช่ือน้ีวา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปน 
 ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ัง 
 คนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา 
 ช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 
 ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                      
                        ๖. ญาติรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีญาติปกครองวานภิ
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีญาติปกครองวานภิ
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา
 อยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปน 
 ท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว 



 ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... 
 พัทธจักร ... 
                        ญาติรักขิตาจักร จบ. 
                       ๗. โคตตรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีโคตรปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีโคตรปกครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนีว้า 

เพราะผา ... 
น 

จักร จบ. 

กิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 

วานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
ยาท่ีอยู 

รรยา 

ื่อนี ้

  ธัมมรักขิตาจักร จบ. 

าแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉนั 
ิ 

ษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา 
ราะผา 

 ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยู
 เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เป
 ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                       โคตตรักขิตา
                        ๘. ธัมมรักขิตาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีธรรมคุมครองวานภ
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีธรรมคุมครอง
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรร
 เพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภ
... 
 เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                      
                         ๙. สารักขาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ข
 จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัต
 สังฆาทิเสส 
      สตรีมีคูหม้ันวานภิก
 ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพ
 ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปน 



 ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี ้
 ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 
                         สารักขาจักร จบ. 
                        ๑๐. สปริทัณฑาจักร 
                           นิกเขปบท 
      สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 

องวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
าท่ีอยู 

ุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 

งเปนมูล 
องวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

นภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือ 

อเปนภรรยาสนิไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และเปน 
ะเปน 

นมูล หมวดท่ี ๑ 
ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 

ง 

องวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
ยูดวย 

 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีกฎหมายคุมคร
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรย
 เพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ัง 
 ภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของ 
 บุร
                          นิกเขปบท จบ. 
                          สปริทัณฑาจักร 
                   พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่
      [๔๘๒] สตรีมีกฎหมายคุมคร
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเป
 นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา ดิฉันจะข
 ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาสินไถ แล
 ภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยา 
 สินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... 
 เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ 
 มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                          สปริทัณฑาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป
      [๔๘๓] สตรีมีกฎหมายคุมครองวาน
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ขอ
 บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีกฎหมายคุมคร
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีอ
 ความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลง 



 เทริด ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยา 

ชั่วคราว ... เปน 
เปนภรรยาสนิไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และ 

. 

ุณเจาจงไปบอก 
คํา 

า 

ี่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยา 
นภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี ้ภิกษุ 

ส. 

น นักปราชญ 

ยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย และ 
ษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรบัคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ 

 ท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความ 
 เต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยา
 ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และ
 กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
                           มูลยอ ๑- 
                          สปริทัณฑาจักร 
               พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙ 
      [๔๘๔] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระค
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับ
 นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ 
 นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว 
 และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรย
 ช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปน 
 ภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาท
 ท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เป
 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
                ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปรทัิณฑาจักร 
                     มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ. 
      ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูลเปนต
 พึงทําตามแบบน้ีแล. 
                          สปริทัณฑาจักร 
                   พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล 
      [๔๘๕] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก 
 บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู 
 @๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว. 
 เพราะสมบัติ เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด เปนภรรยา 
 ท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรร
 เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุ
 สังฆาทิเสส. 
                        สปริทัณฑาจักร จบ. 
                      จักรเปยยาลท้ังมวญ จบ. 
                           ภิกษุรับคํา 



      [๔๘๖] ภิกษุรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ฏ 
าบัติ. 

ี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก ทุกรูปกลับมาบอก ตองอาบัติ 

ะคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอก 
ส 

ยจงไปบอก 

 
กิษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหน่ึงนําไปบอก แลวใหรูปหน่ึงกลับมาบอก ตองอาบัติ 

 ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษุ 

ั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษุ 
ิสังฆาทิเสส 
ั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษุ 

ก แตกลับมาบอกดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษุ 
ลับมาบอกนอกเรือ่ง ตองอาบัติ 

มาบอกเคลื่อนคลาด ตองอาบัติถุลลัจจัย 

      ภิกษุรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
                          ภิกษุไมรับคํา 
      ภิกษุไมรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุไมรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุไมรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติทุกก
      ภิกษุไมรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ไมตองอ
                        บุรุษส่ังภิกษุหลายรูป 
      [๔๘๗] บุรุษส่ังภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลาย 
 จงไปบอกสตรีผูมีช่ือน
 สังฆาทิเสส ทุกรูป 
      บุรุษส่ังภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพร
 สตรีผูมีช่ือนี้ ภกิษุทุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก ใหรูปหน่ึงกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
 ทุกรูป 
      บุรุษส่ังภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลา
 สตรีผูมีช่ือนี้ ภกิษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหน่ึงนําไปบอก ทุกรูป กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ทุกรูป 
      บุรุษส่ังภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอก
 สตรีผูมีช่ือนี้ ภ
 สังฆาทิเสส ทุกรูป 
                        บุรุษส่ังภิกษุรูปเดียว 
      บุรุษส่ังภิกษุรูปเดียวไววา
 รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บุรุษส่ังภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท
 รับคํา นําไปบอก แตใหภิกษุอันเตวาสิกกลบัมาบอก ตองอาบัต
      บุรุษส่ังภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท
 รับคํา ใหภิกษุอันเตวาสิกไปบอ
      บุรุษส่ังภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท
 รับคํา ใหภิกษุอันเตวาสิกไปบอก ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแลวก
 ถุลลัจจัยท้ังสองรูป. 
                 ภิกษุจัดการสําเร็จและบอกเคล่ือนคลาด 
      [๔๘๘] ภิกษุไปจัดการสําเร็จ กลับ



      ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      ภิกษุไปจัดการสําเร็จ กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ไมตองอาบัติ. 

จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

] เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสตรียายบาน เรื่องผูมิใชสตรี เรือ่งสตร ี

สตรีหลับ 
น่ึงสั่งภกิษุรูปหน่ึงไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระ- 

สแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 

จา 

พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส 

า ขอพระคุณเจา 
ไหน เขาตอบวา ยายไป 
ังหนอ จึงกราบทูล 

ะผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส 

หน่ึง สั่งภิกษุรปูหน่ึงไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
ัน้ไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบวา ไมใชสตรี 

เรื่องน้ัน 
ตองอาบัติ 

                          อนาปตติวาร 
      [๔๘๙] ภิกษุผูไปดวยกรณียกิจของสงฆกด็ี ของเจดียก็ดี ของภิกษุผูมีอาพาธก็ดี ๑ 
 ภิกษุวิกล
                            วินีตวัตถุ 
                           อุทานคาถา 
      [๔๙๐
 บัณเฑาะก เรื่องชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะใหคืนดี และเรื่องการชักสื่อในบัณเฑาะก. 
                            วินีตวัตถุ 
                          เรื่อง
      [๔๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนห
 *คุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนีไ้ปไหน เขาตอบวา 
 หลับขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเส
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 แตตองอาบัติทุกกฏ 
                          เรื่องสตรีตาย 
      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึงส่ังภิกษุรูปหน่ึงไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเ
 จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุนัน้ไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบไปวา 
 ตายเสียแลว ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง- 
 *กราบทูลเรื่องน้ันแด
 แตตองอาบัติทุกกฏ 
                        เรื่องสตรียายบาน 
      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึง สั่งภิกษุรปูหน่ึงไววา ขาแตพระคุณเจ
 จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุนัน้ไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไป
 แลวขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระม
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พร
 แตตองอาบัติทุกกฏ 
                         เรื่องผูมิใชสตร ี
      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคน
 จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุน
 ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แต



 ทุกกฏ 
                        เรื่องสตรีบัณเฑาะก 

ี 
 
ส 

าผูทะเลาะใหคืนดี 

ะมัง- 
ยา 

ัน พระพุทธเจาขา 
ขายังไมหยากัน. 

 

ส สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 

ีซึ่งมีเครื่องอุปกรณอนัตนขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง ใหญ 
 เธอตองมีการวิงวอน มกีารขอเขาอยูร่ําไปวา ทานท้ังหลาย 

จงใหสิ่ว 

ขาก็หนี สําคัญวาพวกภิกษุ. 
ยูในพระนครราชคฤห แลวออกเดินทาง 

ในรัฐ- 
 

      ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหน่ึง สั่งภิกษุรปูหน่ึงไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา 
 จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุนัน้ไปถามคนท้ังหลายวา สตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบวา เปนสตร
 บัณเฑาะกขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเส
 แตตองอาบัติทุกกฏ 
                เรื่องชักโยงสามีภรรย
      [๔๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหน่ึงทะเลาะกับสามี แลวไดไปยังเรอืนมารดา ภิกษุ 
 กุลุปกะไดชักโยงใหคืนดีกันแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกร
 *หนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เขาห
 กันแลวหรอื? 
      ภิ. เขายังไมไดหยาก
      ภ. ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะเ
                     เรื่องการชักสื่อในบัณเฑาะก 
      [๔๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึง ถงึการชักสื่อในบัณเฑาะกแลวเธอไดมีความ 
 รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค
 พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                    สังฆาทิเส
                        -------------- 
                      สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๖ 
                       เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬว ี
      [๔๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปน 
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ภิกษุท้ังหลายชาวรัฐอาฬว ี
 สรางกุฎ
 ไมมีกําหนด กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ
 จงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงใหจอบ 
 จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญาสามัญ จงใหดิน 
 ดังน้ีเปนตน ประชาชนท่ีถูกเบียดเบียนดวยการวิงวอนดวยการขอ พอเห็นภิกษุท้ังหลายแลว 
 หวาดบาง สะดุงบาง หนีไปเสียบาง เดินเลี่ยงไปเสียทางอื่นบาง เมินหนาเสียบาง ปดประตู 
 เสียบาง แมพบแมโคเ
      [๔๙๕] ครั้งน้ัน ทานพระมหากัสสปจําพรรษาอ
 มุงไปรัฐอาฬวี เท่ียวจาริกไปโดยลําดับถึงรัฐอาฬวีแลว ทราบวาทานพักอยูท่ีอัคคาฬวเจดีย
 *อาฬวีนั้น ครัน้เวลาเชา ทานพระมหากัสสปครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต



 ในรัฐอาฬวี ประชาชนเห็นทานพระมหากัสสปแลวหวาดบาง สะดุงบาง หลบหนีไปบาง เดิน- 
 *เลี่ยงไปทางอืน่บาง เมินหนาบาง ปดประตูบานบาง ครั้นทานพระมหากัสสปเท่ียวบิณฑบาตไปใน 

ตแลว เรียกภิกษุท้ังหลายมาถามวา ทานท้ังหลาย 
กษุสงฆครองชีพดวยการถอืบาตรแสวงหา 

าบิณฑบาตไดยาก ภิกษุสงฆจะครองชีพดวยการถือ 
ุเหลานั้น 

ยแลว 
ื่อเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงรัฐอาฬวีแลว 

ท่ีอัคคาฬวเจดียในรัฐอาฬวีนั้น จึงทานพระมหากัสสปเขาไปเฝา ถวาย 
ูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค 

ิกขาบท 
ใน 

งก็ 
นี สําคัญวาพวกภิกษุ ดังน้ี จริงหรือ? 

มี 

 

มเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และ 

 รัฐอาฬวี เวลาหลังอาหารกลบัจากบิณฑบา
 เมื่อกอนรัฐอาฬวีนี้มีอาหารบริบูรณ หาบิณฑบาตไดงาย ภิ
 ก็ทําไดงาย มาบัดนี้รัฐอาฬวีอตัคัดอาหาร ห
 บาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหรัฐอาฬวีนี้เปนดั่งน้ี จึงภิกษ
 กราบเรียนเรื่องน้ันใหทานพระมหากัสสปทราบแลว. 
      [๔๙๖] คราวน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรม
 เสด็จจาริกโดยหนทางอันจะไปสูรัฐอาฬวี เม
 ทราบวาพระองคประทับอยู
 บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบท
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติส
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬววีา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 
 ใหสรางกุฎี ซึ่งมีเครื่องอุปกรณท่ีตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง 
 ใหญไมมีกําหนด กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา 
 ทานท้ังหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง 
 จงใหจอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวลัย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงให 
 หญาสามัญ จงใหดิน ดังน้ีเปนตน ประชาชนท่ีถูกเบียดเบียนดวยการวิงวอน ดวยการขอ 
 พอเห็นภิกษุท้ังหลายเขา บางก็หวาด บางก็สะดุง บางก็หลบหนีไป บางก็เลี่ยงไปทางอื่น บา
 เมินหนา บางก็ปดประตูบาน แมพบแมโคก็หลบห
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดให 
 สรางกุฎีซึ่งมีเครื่องอุปกรณท่ีตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตน ใหญไม
 กําหนดเลา กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา ทาน 
 ท้ังหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงให
 จอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญา- 
 *สามัญ จงใหดิน ดั่งน้ีเปนตน ดูกรโมฆบุรษุท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว 
 โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอน่ันเปนไปเพ่ือความไ
 เพื่อความเปนอยางอื่น ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว 
      ครั้นพระผูมีพระภาค ทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวโีดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษ 
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 



 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
 อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 

 

 
ีผิว 

ง 

า เขามาหาขาพเจา ณ สถานท่ีนี้ ครั้นแลว 
ด 

ณี กะมณีกัณฐนาคราชวา ขอทานจงให 
กษุ 

ษี 
 

 
งคา 

 ก็ไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐ- 
ขาพเจาๆ ตองการแกวมณี ขณะนั้นมณีกัณฐนาคราชไดกลาว 

 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
 ความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 เรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวาดังน้ี:- 
                        เรื่องฤาษีสองพ่ีนอง 
      [๔๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีสองพ่ีนองเขาอาศัยแมน้ําคงคาสํานักอยู 
 ครั้งน้ัน มณีกัณฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง ครั้นแลววงดวยขนด ๗ รอบ
 แผพังพานใหญอยูบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง ม
 พรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น ฤาษีผูพี่เห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอ
 มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น จงึไดไตถามวา เหตุไรเธอจึงซูบผอม 
 เศราหมองมีผวิพรรณคล้ํา มีผวิเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น 
      น. ทานพ่ี มณีกัณฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงค
 วงขาพเจาดวยขนด ๗ รอบ แผพังพานใหญบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ขาพเจาจึงไ
 ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น 
      พ. ทานตองการไมใหนาคราชน้ันมาหรือ 
      น. ขาพเจาตองการไมใหนาคราชน้ันมา 
      พ. ทานเห็นนาคราชนั้นมีอะไรบาง 
      น. ขาพเจาเห็นมีแกวมณีประดับอยูท่ีคอ 
      พ. ถาเชนนั้น ทานจงขอแกวมณีกะนาคราชน้ันวา ทานจงใหแกวมณีแกขาพเจาๆ 
 ตองการแกวมณี 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้นมณีกัณฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง หยุดอยู 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ฤาษีผูนองไดกลาวขอแกวม
 แกวมณีแกขาพเจา ขาพเจาตองการแกวมณี จึงมณีกัณฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภิ
 ตองการแกวมณี แลวไดรีบกลับไป แมครั้งท่ีสอง มณีกัณฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤา
 ผูนองๆ เห็นมณีกัณฐนาคราชมาแตไกล ไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐนาคราชวา ขอทานจงให
 แกวมณีแกขาพเจาๆ ตองการแกวมณี จึงมณีกัณฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภิกษุตองการ
 แกวมณี แลวไดกลับแตท่ีไกลนั้นเทียว แมครั้งท่ีสามมณีกัณฐนาคราชกําลังจะข้ึนจากแมน้ําค
 ฤาษีผูนองไดเห็นมณีกัณฐนาคราชกําลังโผลข้ึนจากแมน้ําคงคา
 *นาคราชวา ขอทานจงใหแกวมณีแก
 ตอบฤาษี ผูนองดวยคาถา ความวาดังน้ี:- 
      ขาวนํ้า ท่ีดียิ่ง มากหลาย บังเกิดแกขาพเจา 
      เพราะเหตุแหงแกวมณีดวงนี้ 
      ขาพเจาจะใหแกวนั้นแกทานไมได ทานเปนคนขอจัด 
      ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว 



      ทานขอแกวกะขาพเจา ทําใหขาพเจาสะดุงกลัว 
      ดังคนหนุมถือดาบซ่ึงลับดีแลวบนหินลับ 
      ขาพเจาจักไมใหแกวนั้นแกทานๆ เปนคนขอจัด 
      ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว 
      ครั้งน้ันมณีกัณฐนาคราชไดหลีกไป พลางรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภิกษุตองการแกวมณี 

ิกษุท้ังหลาย ตอมาฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง 
พรั่งดวยเอ็นยิ่งกวาเกา เพราะไมไดเห็นนาคราชผูนาดูนั้น 

 มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลอืงข้ึนๆ มีตัวสะพรั่งดวย 
ีผิวเหลือง 

วยเอ็นยิง่กวาเกา ฤาษีผูนองตอบวา เพราะไมไดเห็นนาคราชผูนาดูนั้น จึงฤาษี 

นั้นมีหนองน้ําใหญ ครั้งน้ันนกฝูงใหญ กลางวันเท่ียว 
สณฑนั้นสํานักอยู ภิกษุนั้นราํคาญเพราะเสียงนกฝูง 

เราแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เราไดถามภิกษุนั้นวา 
มาดวยความลําบากนอยหรอื กน็ี่ 

พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาเดินทาง 
ีไพรสณฑใหญอยูแถบภูเขาหิมพานต ณ สถานท่ีไม 

างวัน นกฝูงใหญเท่ียวหาอาหารท่ีหนองน้ําน้ัน 
ระพุทธเจาถูกเสียงนกฝูงน้ันรบกวน จึงหนีมาจาก 

 ไดหลีกไปอยางนั้นแลว ไมกลบัมาอีก ดูกรภ
 มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะ
 ฤาษีผูพี่ไดเห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง
 เอ็นยิ่งกวาเกาจงึไดถามดูวา เพราะเหตุไรทานจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา ม
 ข้ึนๆ มีตัวสะพรั่งด
 ผูพี่ไดกลาวกะฤาษีผูนองดวยคาถา ความวาดังน้ี:- 
      บุคคลรูวาส่ิงใดเปนท่ีรักของเขา ไมควรขอส่ิงน้ัน 
      อน่ึง คนยอมเปนท่ีเกลียดชัง ก็เพราะขอจัด 
      นาคท่ีถูกพราหมณขอแกวมณี 
      จึงไมมาใหพราหมณนั้นเห็นอีกเลย. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย การวงิวอน การขอ ไมเปนท่ีพอใจของสัตวดิรัจฉานเหลาน้ันแลว 
 ก็จะปวยกลาวไปไยถึงหมูมนษุยเลา. 
                         เรื่องนกฝงูใหญ 
      [๔๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุรูปหน่ึงอยูในไพรสณฑแหงหน่ึง แถบ 
 ภูเขาหิมพานต ณ สถานท่ีไมหางไพรสณฑ
 หาอาหารท่ีหนองน้ําน้ัน เวลาเย็นเขาอาศัยไพร
 นั้น จึงเขาไปหาเรา ครั้นกราบไหว
 ดูกรภิกษุ ยังพอทนอยูหรือ ยังพอครองอยูหรอื เธอเดินทาง
 เธอมาจากไหนเลา 
      ภิกษุนั้นกราบทูลวา ยังพอทนอยู ยังพอครองอยู 
 มาดวยความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา ม
 หางไพรสณฑนั้นแล ๑- มีหนองน้ําใหญ ครั้นเวลากล
 เวลาเย็นก็เขาอาศัยไพรสณฑนั้นสํานักอยู ขาพ
 ไพรสณฑนั้น พระพุทธเจาขา 
      ร. ดูกรภิกษุ ก็เธอตองการจะไมใหนกฝูงน้ันมาหรือ? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาตองการไมใหนกฝูงน้ันมา พระพุทธเจาขา 
      ร. ดูกรภิกษุ ถาเชนนั้นเธอจงกลับไปท่ีไพรสณฑนั้น เขาอาศัยไพรสณฑนั้นแลว ใน 
 ปฐมยามแหงราตรี จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังน้ี แนนกผูเจริญท้ังหลาย นกท้ังหลายท่ีอาศัยอยู 
 ในไพรสณฑนี้มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกท้ังหลายจงใหขนแกเรานกละหน่ึงขน 



 ในมัชฌิมยามแหงราตรีก็จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังน้ี แนนกผูเจริญท้ังหลาย นกท้ังหลายท่ีอาศัยอยูใน 
ั้งหลายจงใหขนแกเรานกละหน่ึงขน 

ังน้ี แนนกผูเจริญท้ังหลาย นกท้ังหลายท่ีอาศัย 
 จงฟงเราๆ ตองการขน นกท้ังหลายจงใหขนแกเรานกละ 

ฑนั้น เขาอาศัยไพรสณฑนั้นแลว ในปฐมยามแหงราตร ี
าดังน้ี 

แหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้ง วาดังน้ี แนนกผูเจริญท้ังหลาย ... 
น ภิกษุตองการขนดังน้ี ไดหลีกไปจากไพรสณฑนั้น ไดหลีกไป 

ามวาดังน้ี:- 

อมไมเปนท่ีรักของผูขอ 

วย 

 

า 

ิเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวโีดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหง 

 ไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกท
 ในปจฉิมยามแหงราตรี ก็จงประกาศ ๓ ครั้ง วาด
 อยูในไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด
 หนึ่งขน จึงภิกษุรูปนั้นกลับไปท่ีไพรสณ
 ประกาศ ๓ ครั้งวาดังน้ี แนนกผูเจริญท้ังหลาย ... ในมัชฌิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้งว
 แนนกผูเจริญท้ังหลาย ... ในปจฉิมยาม
 ครั้นนกฝูงน้ันทราบวา ภิกษุขอข
 อยางนั้นเทียว ไมกลับมาอีก 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข้ึนช่ือวาการวิงวอน การขอ จักไมไดเปนท่ีพึงใจของพวกสัตวดิรจัฉาน 
 เหลานั้นแลว ก็จะปวยกลาวไปไยเลาถึงหมูสัตวท่ีเกิดมาเปนมนุษย. 
                        เรื่องรัฐบาลกุลบุตร 
      [๔๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว บิดาของรัฐบาลกุลบุตรไดกลาวถามรัฐบาล 
 กุลบุตรดวยคาถา คว
      แนะพอรัฐบาล เออก็คนเปนอันมากท่ีพากันมาขอเรา เราไมรูจัก ไฉนเจาไม 
 ขอเรา 
      รัฐบาลกุลบุตรไดกลาวตอบบิดาดวยคาถา ความวาดังน้ี:- 
      คนผูขอ ยอมไมเปนท่ีรักของผูถูกขอ 
      ฝายคนผูถูกขอ เมื่อไมให ก็ย
      เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมขอทาน 
      ขออยาใหขาพเจาเปนท่ีเกลียดชังของทานเลย 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย รัฐบาลกุลบุตรน้ันยังไดกลาวตอบอยางนี้กะบิดาของตนแลว ก็จะป
 กลาวไปไยเลาถึงคนอื่นตอคนอื่น. 
      [๕๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โภคสมบัติของคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมไดมาแลวก็ยังยาก 
 ท่ีจะตามรักษา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย เมื่อโภคสมบัตินั้นอันพวกคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมเขา 
 ไดมาแลวก็ยังยากท่ีจะตามรักษาอยางนี้ พวกเธอไดมีการวงิวอน มีการขอเขาบอยครั้ง หลายคราว
 แลววา ขอทานท้ังหลายจงใหคน จงใหแรงงาน จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน 
 จงใหผึ่ง จงใหจอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง 
 จงใหหญาสามัญ จงใหดิน ดังน้ีเปนตน การกระทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํ
 ของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงต
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 



 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
 ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 

ื่อง 
ภิกษุท้ังหลายวา 

ัยอํานาจ 
น ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 

ื่อปองกันอาสวะอันจะเกิดใน 
นอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

ามต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ 

น้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 

หาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการ 

ิ่วก็ดี เถาวัลยก็ดี ไมไผก็ดี หญามุงกระตายก็ดี หญาปลอง 

ีนั้น พึงใหแผวถางพ้ืนท่ีท่ีจะสรางกุฎีนั้นเสียกอน แลวเขาไปหาสงฆหมผาอุตรา- 

 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา
 ความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเร
 นั้นแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสัง่กะ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศ
 ประโยช
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ ผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพ
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดใ
 ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อคว
 ตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบท
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐. ๖. อน่ึง ภิกษุผูจะสรางกุฎีอัน
 ขอเอาเอง พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎนีั้นดังน้ี โดยยาว ๑๒ คืบ 
 โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ ดวยคืบสุคต พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี ภิกษุ 
 เหลานั้นพึงแสดงท่ีอันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ หากภิกษุสรางกุฎีดวยอาการขอเอา 
 เอง ในท่ีอันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรอืไมนําภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี 
 หรือสรางใหลวงประมาณเปนสังฆาทิเสส. 
                     เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๐๑] ท่ีช่ือวา อาการขอเอาเอง คือ ขอเองซ่ึงคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี เกวียนก็ด ี
 มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี ส
 ก็ดี หญาสามัญก็ดี ดินก็ดี 
      ท่ีช่ือวา กุฎี ไดแก ท่ีอยูซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะ 
 ภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวท้ังภายในท้ังภายนอกก็ตาม 
      บทวา สราง คือทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม 
      บทวา อันหาเจาของมิได คือไมมีใครๆ อื่น ท่ีเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ 
 ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ 
      บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว 
      คําวา พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎีนัน้ดังน้ีโดยยาว ๑๒ คืบ 
 ดวยคืบสุคต นั้น คือ วัดนอกฝาผนัง 
      คําวา โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ นั้น คือ วัดรวมในฝาผนัง 
      [๕๐๒] คําวา พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี นั้น มีพระพุทธาธิบายไววาดังน้ี 
 ภิกษุผูจะสรางกุฎ



 *สงคเฉวียงเบา กราบเทาภิกษุท้ังหลาย ผูแกพรรษากวา แลวนั่นกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา 
กุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง ทาน 

อแมครั้งท่ีสาม 
มด ถาไม 

วหรอืไม เปน 

ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 

ภิกษุตรวจดูพื้นท่ี 
มิได 

รั่ง 
มมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎี 

าง 
สงฆใหตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสราง 

รวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี ้
ี้ ชอบแก 

ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมี 
กุฎีของภกิษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 

 ท่ีนั้นตรวจดพูื้นท่ีท่ีจะสราง 
ดรอบ 

ียงบา 

ฆใหแสดงพ้ืนท่ี 

เอง เธอขอสงฆใหแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางกุฎี ถาความพรอมพรัง่ของสงฆ 
ื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 

 ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสราง
 เจาขา ขาพเจาน้ันขอสงฆใหตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎี พึงขอแมครั้งท่ีสอง พึงข
 ถาสงฆท้ังหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีได ก็พึงไปตรวจดูดวยกันท้ังห
 อุตสาหะ ในหมูสงฆนั้น ภิกษุเหลาใดฉลาดสามารถจะรูไดวา เปนสถานมีผูจองไ
 สถานมีชานเดินไดรอบหรอืไม สงฆพึงขอสมมติภิกษุเหลานั้นไปแทนสงฆ 
                            วิธีสมมติ 
      ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาด
 ทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี 
                 กรรมวาจาขอสมมติให
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางกุฎีอนัหาเจาของ
 เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูพืน้ท่ีท่ีจะสรางกุฎี ถาความพรอมพ
 ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงส
 ของภิกษุมีช่ือน้ี นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสร
 กุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอ
 กุฎี สงฆสมมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ เพื่อต
 การสมมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือน
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
 ช่ือนี้ อันสงฆสมมติแลว เพื่อตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสราง
 จึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี ้
                          วิธีแสดงพ้ืนท่ี 
      [๕๐๓] ภิกษุท้ังหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลาน้ัน พึงไป ณ
 กุฎี พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานเดินไ
 หรือเปนสถานไมมีชานเดินไดรอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ท้ังไมมีชานเดินไดรอบ พึงบอกวา 
 อยาสรางลงในท่ีนี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไวท้ังมีชานเดินไดรอบ พึงแจงแกสงฆวา เปนสถาน 
 ไมมีผูจองไว ท้ังมีชานเดินไดรอบ ภิกษุผูจะสรางกุฎีนั้น พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตตราสงคเฉล
 กราบเทาภิกษุท้ังหลายผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา 
 ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเองดวยอาการขอเอาเอง ทานเจาขา ขาพเจา 
 นั้นขอสงฆใหแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางกุฎี พึงขอแมครั้งท่ีสอง พึงขอแมครั้งท่ีสาม ภิกษุผูฉลาดผู 
 สามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี 
                    กรรมวาจาขอสง
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะ 
 ตนเอง ดวยอาการขอเอา
 ถึงท่ีแลว สงฆพึงแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางกุฎีแกภิกษุมีช



 ขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง 
 เธอขอสงฆใหแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางกุฎี สงฆแสดงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางกุฎีแกภิกษุมีช่ือนี้ การแสดงพ้ืน 

ลา 
นสถานใกลตะแลงแกง เปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ 

ใกลท่ีสวน เปนสถานใกลท่ีหลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปน 

ปอง ไมเปนท่ีอาศัยของตะขาบ 
มเปนท่ีอาศัยของราชสีห ไมเปนท่ีอาศัยของ 

 
 

 เกวียนท่ีเขาเทียมวัวแลวตามปกติสามารถจะเวียน 
อบ. 

 ท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี ้ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงพูด พื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง 
 ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้. 
      [๕๐๔] ท่ีช่ือวา อันมีผูจองไว คือ เปนท่ีอาศัยของมด เปนท่ีอาศัยของปลวก เปนท่ี 
 อาศัยของหนู เปนท่ีอาศัยของงู เปนท่ีอาศัยของแมลงปอง เปนท่ีอาศัยของตะขาบ เปนท่ีอาศัย 
 ของชาง เปนท่ีอาศัยของมา เปนท่ีอาศัยของราชสีห เปนท่ีอาศัยของเสือโครง เปนท่ีอาศัยของ 
 เสือเหลือง เปนท่ีอาศัยของหมี เปนท่ีอาศัยของสุนัขปา ๑- เปนท่ีอาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเห
 เปนสถานใกลท่ีนา เปนสถานใกลท่ีไร เป
 เปนสถานใกลสุสาน เปนสถาน
 สถานใกลโรงมา เปนสถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย 
 เปนสถานใกลถนน เปนสถานใกลหนทางส่ีแยก เปนสถานใกลท่ีชุมนุมชน หรือเปนสถาน 
 ใกลทางท่ีเดินไปมา นี่ช่ือวาสถานอันมีผูจองไว 
      [๕๐๕] ท่ีช่ือวา อันหาชานรอบมิได คือเกวียนท่ีเขาเทียมวัวแลวตามปกติ ไมสามารถ 
 จะเวียนไปได บันไดหรือพะองไมสามารถจะทอดเวียนไปได โดยรอบ นี่ช่ือวา สถานอันหาชาน 
 รอบมิได 
 @๑. สุนัขปาในทะเลทราย, เสือดาวก็วา. 
      [๕๐๖] ท่ีช่ือวา อันไมมีผูจองไว คือ ไมเปนท่ีอาศัยของมด ไมเปนท่ีอาศัยของปลวก 
 ไมเปนท่ีอาศัยของหนู ไมเปนท่ีอาศัยของงู ไมเปนท่ีอาศัยของแมลง
 ไมเปนท่ีอาศัยของชาง ไมเปนท่ีอาศัยของมา ไ
 เสือโครง ไมเปนท่ีอาศัยของเสือเหลอืง ไมเปนท่ีอาศัยของหมี ไมเปนท่ีอาศัยของสุนัขปา ไม
 เปนท่ีอาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลท่ีนา ไมเปนสถานใกลท่ีไร ไมเปนสถาน
 ใกลตะแลงแกง ไมเปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกล 
 ท่ีสวน ไมเปนสถานใกลท่ีหลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปน 
 สถานใกลเรือนจํา ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน 
 ไมเปนสถานใกลหนทางส่ีแยก ไมเปนสถานใกลท่ีชุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางท่ีเดิน 
 ไปมา นี่ช่ือวา สถานอันไมมีผูจองไว. 
      [๕๐๗] ท่ีช่ือวา อันมีชานรอบ คือ
 ไปได บันไดหรือพะองก็สามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ช่ือวา สถานอนัมีชานร
      [๕๐๘] ท่ีช่ือวา อาการขอเอาเอง อธิบายวา ขอเอง ซึ่งคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี 
 เกวียนก็ดี มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่วก็ดี เปนตน 
      ท่ีช่ือวา กุฎี ไดแกท่ีอยูซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะ 
 ภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวท้ังภายในท้ังภายนอกก็ตาม 



      บทวา สราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม 
      สองพากยวา หรือไมนําภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี หรอืสรางใหลวงประมาณ 
 ความวา ไมขอใหสงฆแสดงสถานท่ีสรางกุฎีดวยญัตติทุติยกรรมวาจาก็ตาม สรางเองหรอืใชให 

สวนยาวหรือโดยสวนกวางก็ตาม ตองอาบัติ 
าบัติ 

ังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
ัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกวา 

ราะ 

 

มชีานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ 

อบ ตองอาบัติทุกกฏ 

ุกกฏ 

ุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

จองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ 

 เขาสรางใหเกินกําหนด แมเพียงเสนผมเดียว โดย
 ทุกกฏทุกประโยคที่ทํา ยังอิฐอีกกอนหน่ึงจะเสร็จตองอาบัติถุลลัจจยั กอนท่ีสุดเสร็จ ตองอ
 สังฆาทิเสส 
      บทวา ส
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยก
 สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายน้ันแล แมเพ
 เหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                           บทภาชนีย 
                      พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๐๙] ภิกษุผูสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๑ ตัว 
                        พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไม
 ๒ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานร
 ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติท
 ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                        สรางเกินประมาณ 
      [๕๑๐] ภิกษ
 กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผู



 อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 

นรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ประมาณ 
 

ิทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
แสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มชีานรอบ 

ุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชาน 

ุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ 

       พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ 
รอบ 

ตัว 

างกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 
 กับอาบัติ 

นท่ี 
าบัติสังฆาทิเสส 

 ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส 

                        สรางเทาประมาณ 
      ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมชีา
      ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ ไมม
      ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มชีานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                 พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกิน
      [๕๑๑] ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี
 ชานรอบ ตองอาบัต
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิได
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษ
 รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 
            
      [๕๑๒] ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชาน
 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ 
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
      ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไม 
 ตองอาบัติ. 
                 สั่งสรางกุฎี มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๑๓] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสร
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
 สังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้
 อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอ
 ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ



 ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 

มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
ับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอัน 

รางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 

ยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 

าสรางเกินประมาณ 
 

มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
ําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ 

 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
 

      สั่งสรางกุฎี เขาสรางเทาประมาณ 
 

ุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ 

าประมาณ 
ว 

 

างกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 

 อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
                   สั่งสรางกุฎี มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไม
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูร
 สงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันส
 อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชว
 อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                  สั่งสรางกุฎี เข
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
 มีผูจองไว ไม
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับค
 มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ 
 ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ
 ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 
            
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
 มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษ
 มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เท
 ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตั
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ
 ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
            สั่งสรางกุฎี มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสร
 อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับ
 อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 



      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ 

 ๑ ตัว กับอาบัติ 

อ ซึ่งมีพื้นท่ี 

 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 

ับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 

 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 

ห 

ยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง 
มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ 

ดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎี 
กับ 

ยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎ ี
รางกุฎี 

 ๑ ตัว 

ุฎี 
นรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 สังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธ
 อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 
              สั่งสรางกุฎี มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา
 อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มชีานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูร
 อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา
 อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงใ
      [๕๑๔] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไว 
 วา กุฎีนั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อ
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไม
 ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎ ี
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแส
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
 อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชว
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังส
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
 กับอาบัติสังฆาทิเสส
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎ ี
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางก
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชา
 ๑ ตัว. 



                   หลีกไป ไมไดสั่ง สงฆแสดงท่ีให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎ ี
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง 

ัว 

ั่งสราง 
ัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
กุฎีให 

าใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง 

มีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 
ตัว 

 
บ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ั้น 

ุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
ีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 

แกเธอ เทา 

 
 เทา 

 

 กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ต
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา 
 กุฎีนั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส
 กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีก
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสราง
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎ ี
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อย
 กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                หลีกไป ไมไดสั่ง เขาสรางเกินประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎ ี
 นั้นจงใหไดประมาณ อยาให
 เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมชีานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววากุฎีนั้น 
 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
 ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีน
 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน 
 ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษ
 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหม
 เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 
                หลีกไป ไมไดสั่ง เขาสรางเทาประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให
 ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น
 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ
 ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น



 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 

กุฎีนั้น 
รอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 

 

น 

จงใหมีชานรอบดวย ผูรับ 
งให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมชีาน 

งไว และจงใหมีชานรอบดวย 
ีชาน 

มาณ 

บ 
ระมาณ มีผูจองไว ไมม ี

อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย 
ณ มีผูจองไว มีชานรอบ 

ะมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ 

 เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา 
 จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชาน
 เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
          หลีกไป ไม ไดสั่ง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย
 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี 
 ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย 
 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชา
 รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และ
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสด
 รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจอ
 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ม
 รอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 
            หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา 
 กุฎีนั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอ
 ดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆแสดงให เทาป
 ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา 
 กุฎีนั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ 
 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมา
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย 
 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาปร



 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา 
 กุฎีนั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบ 

ให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว 

ใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังกุฎีให 

ง 

องอาบัติทุกกฏ 
 แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 

างกุฎีให 

สงฆแสดงให และอยาใหมีผูจองไวดวย ถาไมไปเอง หรอื 

 
สดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎี 

รือ 

สรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
างกุฎีใหแก 

ือ 
ื้นท่ีอันสงฆแสดงให ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติ 

แกเธอ 
 

 ดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆแสดง
 มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                 สรางผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๑๕] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา 
 กุฎีนั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา 
 สรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอ
 หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย 
 ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ต
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสร
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง 
 กุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรอื 
 พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอัน
 ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง 
 มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแ
 ใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง 
 หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง ห
 ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกัน
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสร
 เธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง 
 กุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หร
 พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพ
 ทุกกฏ. 
                  สรางผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา



 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรอืพึงสงทูตไปบอกวา 
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 

กเธอ 
ึ่ง 

แกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
แกเธอ 

มีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแก 

 

ว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ อยาให 
อไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 

ะ 
กฏ 

 ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ
 มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรอืพึงสงทูตไปบอกวา 
 ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีให
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีให 
 แกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรอืพึงสง 
 ทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรอืไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให อยาให
 เธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                 สั่งเทาประมาณ เขาสรางเกินประมาณ 
      [๕๑๖] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา 
 กุฎีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน
 ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ 
 มีผูจองไ
 มีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรื
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน 
 ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเราเกินประมาณ มีผู 
 จองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพงึสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ และอยาใหมี 
 ผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน 
 ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ 
 ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ แล
 และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุก
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 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 ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา 

าววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ 
ละ 

มาณ 
ว 
อืไม 

างกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ 
ถาไม 

มาณ 

 
 มีผู 

ูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
บอก 

 ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข
 มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว แ
 ใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประ
 มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ มีผูจองไ
 มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเองหร
 สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา 
 ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสร
 ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ 
 ไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบัคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประ
 ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
          สั่ง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาไมสรางตามสั่ง 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎี ใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ 
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
 ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
 จองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรอืพึงสงท
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไป
 ตองอาบัติทุกกฏ 
 
 
 
 
 



      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ 
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ 

 มีผูจองไว 

มมีผูจองไวและใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง 
รอบ 

ปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
ไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 

าส่ัง 

ห 

สงฆแสดงให เทาประมาณ เขาสรางตามส่ัง 
    ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง 
ีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง 
ุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบ 
าววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ 

าบัติทุกกฏ 
ิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 

ไม 

 ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
 มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตอง 
 เทาประมาณ และตองไมมีผูจองไวดวย ถาไมไปเองหรอืไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไ
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณไมมีผูจองไว ไมมีชาน
 ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ 
 ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไ
 ตองเทาประมาณ และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรอืไมสงทูต
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคํ
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ 
 ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ 
 ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงใ
 และตองเทาประมาณดวย ถาไมไปเองหรอืไมสงทูตไปอีก ตองอาบัติทุกกฏ. 
           สั่ง พื้นท่ีอัน
  
 ม
 ก
 ข
 ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรอืพึงสงทูตไปบอกวา ไมตองมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง 
 หรือไมสงทูตไปบอก ตองอ
      ภ
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ 
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภกิษุ 
 นั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว 
 มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเองหรอื
 สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ 
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ 



 ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว 

ั่งไววา 
านรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง 

ัติ 

า แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง 
เธอ ซึ่งมี 

ึ่ง 

งฆแสดงให 

อ 

 
งไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

อ 

งชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
ีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 

 ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรอืพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไม 
 สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ 
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ 
 ไมตองอาบัติ. 
                  ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๑๗] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส
 กุฎีนั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และใหมีช
 กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบ
 ทุกกฏ ๓ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มชีานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจ
 มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแก
 พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไว กุฎีนั้นตองมี 
 พื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ
 มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
                   ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันส
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจอ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จ
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และม
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 



                      ทําผิดคําส่ัง เกินประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และตองมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ 

ณ 
ทุกกฏ ๑ ตัว 

า 

า 

มาณ 

างกุฎีใหแกเธอ เทา 
งอาบัติ. 

ว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง 
บ ภิกษุผู 

สั่งไววา กุฎีนั้น 
ับคําส่ัง 
ษุ 

 มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน 
 ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน 
 ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตอง 
 เทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมา
 ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ
                      ทําผิดคําส่ัง เทาประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎี 
 นั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เท
 ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เท
 ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประ
 ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสร
 ประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตอ
             ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไ
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอ
 สราง ตองอาบัติทุกกฏ ๔ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตได
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิก



 ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง 
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ 

ั้น 
ั่ง 

องไว มีชานรอบ ภกิษุ 

สั่งไววา กุฎีนั้น 
ูรับ 

ําส่ัง 
ระมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง 

อง 
 ี

าบัติ. 
ดงให ทําคาง 

 

ัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
กเธอ 

 กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

 ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีน
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจ
 ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
              ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตได
 ตองมีพื้นท่ี อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผ
 คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุ 
 ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับค
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆแสดงให เทาป
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นต
 พื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎ
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง 
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา กุฎีนั้น 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง 
 สรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอนัสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอ
                   พื้นท่ีอันสงฆมิไดแส
      [๕๑๘] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรบัคําส่ังสราง
 กุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว 
 เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่ 
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม ตองอาบ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มชีานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎี 
 นั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้เสียแลว สรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรอืไมรือ้เสียแลว 
 สรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว



      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
เธอ 

ือ 

ีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 
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 ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
นั้น 

ม 

างกุฎีให 
ุ 

แกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 
ื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุ 

 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว 
 กลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หร
 ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับม
 กุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสยีแลว 
 สรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                     พื้นท่ีอันสง
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา 
 พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรือ้เส
 แลวสรางใหม ตองอาบัต
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแ
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น 
 แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม 
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับม
 พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรือ้ 
 เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ 
 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                       เกินประมาณ ทําคาง 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
 แกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎี
 แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางให
 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสร
 แกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไวเธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษ
 รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสยีแลวสรางใหม 
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีให
 เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม



 รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสยีแลวสรางใหม 

รอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแก 

สรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
ั้น 

 

เจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
ุ 

ื้อเสยีแลวสรางใหม ตองอาบัติ 

 

กเธอ 

หลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
ไว 

หลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
างไว 

ือ 

ุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
ให เกินประมาณ  ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทํา 

ภิกษุ 

 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชาน
 ภิกษุรูปอื่น หรอืพึงรือ้เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 
                       เทาประมาณ ทําคาง 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกัน
 แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีน
 แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพ
 แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไวเธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษ
 รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมร
 ทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
 แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม 
 ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแ
 เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
              พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ทําคาง 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลว
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงใหเกินประมาณ  มีผูจองไวไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคาง
 เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่ 
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลว
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงใหเกินประมาณ  มีผูจองไวมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําค
 เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่ หร
 ไมรื้อเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางก
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดง
 คางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรือ้เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแก
 รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 



      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ  ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว 

ืน่ 

จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
างไว 

สรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 

างใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือ 

ังฆาทิเสส 

อุืน่ ๑ 

พระฉันนะ ไดกลาวกะทานวา ขาแตทาน 

 เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 
                พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ทําคาง 
      ภิกษุสั่งวา 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําค
 เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่ 
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกัน
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอ
 กลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสียแลวสร
 ไมรื้อเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว 
 เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอืน่ 
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                        สรางคาง สรางตอ 
      [๕๑๙] กุฎีท่ีตนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติส
      กุฎีท่ีตนสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      กุฎีท่ีคนอื่นสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      กุฎีท่ีคนอื่นสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๒๐] ภิกษุสรางถ้ํา ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภิกษุสรางกุฎีหญา ๑ ภิกษุสรางกุฎีเพื่อภิกษ
 เวนอาคารอันเปนท่ีอยูเสีย ภิกษุสรางนอกจากน้ัน ๑ ไมตองอาบัติ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัม- 
 *มิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                       ---------------- 
                      สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๗ 
                         เรื่องพระฉันนะ 
      [๕๒๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจา ประทับอยู ณ วัดโฆสิตาราม 
 เขตพระนครโกสัมพี ครั้งน้ัน คฤหบดีอุปฏฐากของทาน



 ผูเจริญ ขอพระคุณเจาโปรดตรวจดูสถานท่ีสรางวิหาร กระผม
ผวถาง

น ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา 
า ไฉน พระ

 ซึ่ง
ันบูชาเลา 

สายพระศากยบุตร เบียดเบียนอินทรียชนิดหนึ่ง
ษ ติเตียน โพน- 
ามละอาย มี

ความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ยอมเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ซึ่งชาวบาน 

 พากันบูชาเลา แลว

ับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 

 จริง พระพุทธเจาขา 
ุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 

มณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใหโคนตนไม อันเปน 
นบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา เพราะมนุษย 
ุรุษ การกระทําของเธอน้ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

 การกระทํา 

น
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบําร
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณ
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา คว
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระท
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังห
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรั

จักใหสรางวิหารถวายพระคุณเจา จึงทานพระฉันนะใหแ
สถานท่ีสรางวหิาร ใหโคนตนไมอันเปนเจดียตนหน่ึง  
ซึ่งชาวบา
คนท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาว
สมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย
ชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พาก
พระสมณะเช้ือ
ซึ่งมีชีพ ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกเหลาน้ัน เพงโท
 *ทะนาอยู บรรดาผูท่ีมีความมักนอย สันโดษ มีคว

ไฉน ทานพระฉันนะจึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย
 ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค 

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท                     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคร
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอใหเขาโคน 
 ตนไมอันเปนเจดีย ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา จริงหรอื? 
      ทานพระฉันนะทูลรับวา
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบ
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของส
 เจดีย ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวช
 มีความสําคัญในตนไมวามีชีพ ดูกรโมฆบ
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท
 ของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทา พระฉันนะ โดยอเนกปริยายดังน้ีแลวตรัสโทษแหง 

ุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
แหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
ามกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 
ําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน 
ลายวา 

 เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
บวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 



 บุคคลผูเกออยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ อนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

งท่ีอันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ 

ปูนไวท้ังภายในท้ังภายนอกก็ตาม 

วเขาไปหาสงฆหมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบ 
สราง 
 

 

มีชานรอบ หรือเปนสถานไมมีชานรอบ สงฆพึงขอภิกษุเหลานั้นแลว 

หสงฆทราบ 

ื่อนี้ผูนี้เปนผูใครจะสรางวหิารใหญ อันมี 
ตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร ถาความพรอมพรัง่ของสงฆ 

 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑. ๗. อนึ่ง ภิกษุจะใหสรางวิหารใหญ อนัมีเจาของเฉพาะตนเอง พึงนํา 
 ภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี ภิกษุเหลานั้นพึงแสด
 หากภิกษุใหสรางวิหารใหญ ในท่ีอันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภิกษุ 
 ท้ังหลายไป เพื่อแสดงท่ี เปนสังฆาทิเสส. 
                        เรื่องพระฉันนะ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๒๒] วิหารท่ีช่ือวา ใหญ ทานวามีเจาของ 
      ท่ีช่ือวา วิหาร ไดแกท่ีอยู ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว 
 เฉพาะภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบ
      บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม 
      บทวา อันมีเจาของ คือ มีใคร ใครคนอื่น ท่ีเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถก็ตาม 
 บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ 
      บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว 
      [๕๒๓] คําวา พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี นั้น ความวาภิกษุจะสรางวิหารน้ัน 
 ตองใหแผวถางสถานท่ีจะสรางวิหารเสียกอน แล
 เทาภิกษุผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระโหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะ
 วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน ขอสงฆใหตรวจดูสถานท่ีจะสราง
 วิหาร ดังน้ี พึงขอแมครั้งท่ีสอง พึงขอแมครั้งท่ีสาม ถาสงฆท้ังปวงสามารถจะตรวจดูสถานท่ีจะ 
 สรางวิหารได สงฆท้ังหมดพึงตรวจดู ถาสงฆท้ังปวงไมสามารถจะตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหารได
 ภิกษุเหลาใดในสงฆหมูนั้น เปนผูฉลาด สามารถจะรูไดวาเปนสถานมีผูจองไว หรอืเปนสถาน 
 ไมมีผูจองไว เปนสถาน
 สมมติ 
                            วิธีสมมติ 
      ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือภิกษุรูปหน่ึง ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใ
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี 
             กรรมวาจาสมมติภิกษุผูตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช
 เจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆให



 ถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี ้และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหารของ 
าพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้เปนผูใครจะสรางวหิาร 

ิภิกษุ 
ีช่ือนี้ การสมมติภิกษุ 

วิหารของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด 
ี้ 

ดูสถานท่ีจะสรางวิหาร ของภกิษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงน่ิง 

สราง 

งขอแมครั้งท่ีสอง พึงขอแมครั้งท่ีสาม ภิกษุรูปหน่ึงผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให 
มวาจาวาดังน้ี:- 

า ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวหิารใหญ อันมี 
าร ถาความพรอมพรัง่ของสงฆ 

งฆจงฟง 

ท่ี 

 

 

ี่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา เปนสถานใกลท่ีนา เปน 
านใกลท่ีทรมานนักโทษ เปนสถานใกลสุสาน 

า เปน 

 ภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงข
 ใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร สงฆสมมต
 ท้ังหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ เพ่ือตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหารของภิกษุม
 ท้ังหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ เพ่ือตรวจดูสถานท่ีจะสราง
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภกิษุท้ังหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือน
 อันสงฆสมมติแลว เพื่อตรวจ
 ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
                   วิธีขอสงฆแสดงสถานท่ีสรางวิหาร 
      [๕๒๔] ภิกษุท้ังหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลาน้ัน พึงไป ณ ท่ีนั้น ตรวจดูสถานท่ี 
 จะสรางวิหาร พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ 
 หรือเปนสถานไมมีชานรอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ท้ังเปนสถานไมมีชานรอบ พึงบอกวาอยา 
 สรางลงในท่ีนี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไว ท้ังมีชานรอบ พึงแจงแกสงฆวา เปนสถานไมมีผูจอง 
 ไว ท้ังมีชานรอบภิกษุผูจะสรางวิหารน้ัน พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทา 
 ภิกษุท้ังหลายผูแกพรรษา แลวนั่งกระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะ
 วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจาน้ันขอสงฆใหแสดงสถานท่ีจะสราง 
 วิหาร พึ
 สงฆทราบดวยญัตติทุติยกรร
                 กรรมวาจาแสดงสถานท่ีจะสรางวิหาร 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจ
 เจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหแสดงสถานท่ีจะสรางวิห
 ถึงท่ีแลว สงฆพึงแสดงสถานท่ีจะสรางวิหารแกภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอส
 ขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ 
 ใหแสดงสถานท่ีจะสรางวิหาร สงฆแสดงสถานท่ีจะสรางวิหารของภิกษุมีช่ือนี้ การแสดงสถาน
 จะสรางวิหารของภิกษุมีช่ือนี ้ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงพูด สถานท่ีจะสรางวิหารของภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
 จึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
      [๕๒๕] ท่ีช่ือวา อันมีผูจองไว คือเปนท่ีอาศัยของมด เปนท่ีอาศัยของปลวก เปนท่ี 
 อาศัยของหนู เปนท่ีอาศัยของงู เปนท่ีอาศัยของแมลงปอง เปนท่ีอาศัยของตะขาบ เปนท่ีอาศัย
 ของชาง เปนท่ีอาศัยของมา เปนท่ีอาศัยของเสือโครง เปนท่ีอาศัยของเสือเหลือง เปนท่ีอาศัย 
 ของหมี เปนท่ีอาศัยของสุนัขปา เปนท
 สถานใกลท่ีไร เปนสถานใกลตะแลงแกง เปนสถ
 เปนสถานใกลท่ีสวน เปนสถานใกลท่ีหลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปนสถานใกลโรงม
 สถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย เปนสถานใกลถนน เปน 



 สถานใกลหนทางส่ีแยก เปนสถานใกลท่ีชุมนุมชน หรือเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี่ช่ือวา 
 สถานอันมีผูจองไว 
      [๕๒๖] ท่ีช่ือวา อันหาชานรอบมิได คือ เกวียนท่ีเขาเทียมวัวแลวตามปกติ ไม 
 สามารถจะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็ไมสามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ช่ือวาสถาน 
 อันหาชานรอบมิได 
      [๕๒๗] ท่ีช่ือวา อันไมมีผูจองไว คือ ไมเปนท่ีอาศัยของมด ไมเปนท่ีอาศัยของปลวก 
 ไมเปนท่ีอาศัยของหนู ไมเปนท่ีอาศัยของงู ไมเปนท่ีอาศัยของแมลงปอง ไมเปนท่ีอาศัยของ 

า ไมเปนท่ีอาศัยของเสือโครง ไมเปนท่ีอาศัย 
ว- 

ํา 

าน 

ยนท่ีเขาเทียมวัวแลวตามปกติ สามารถ 
มชีานรอบ 

 

 ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
จึงตรัส 

สเรียกวา สังฆาทิเสส. 

 ตะขาบ ไมเปนท่ีอาศัยของชาง ไมเปนท่ีอาศัยของม
 ของเสือเหลอืง ไมเปนท่ีอาศัยของหมี ไมเปนท่ีอาศัยของสุนัขปา ไมเปนท่ีอาศัยของสัต
 *ดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลท่ีนา ไมเปนสถานใกลท่ีไร ไมเปนสถานใกลตะแลงแกง 
 ไมเปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกลท่ีสวน ไมเปน 
 สถานใกลท่ีหลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปนสถานใกลเรือนจ
 ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน ไมเปนสถานใกล 
 หนทางส่ีแยก ไมเปนสถานใกลท่ีชุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี้ช่ือวาสถ
 อันไมมีผูจองไว 
      [๕๒๘] ท่ีช่ือวา อันมีชานรอบ คือ เกวี
 จะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็สามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ช่ือวาสถานอัน
      [๕๒๙] วิหารท่ีช่ือวา ใหญ นั้น ทานวามีเจาของ 
      ท่ีช่ือวา วิหาร ไดแกท่ีอยู ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว 
 เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือซ่ึงโบกฉาบปูนไวท้ังภายในท้ังภายนอกก็ตาม 
      บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม 
      พากยวา หรือไมนําภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี นั้น คือ ไมใหสงฆแสดงสถานท่ี 
 จะสรางวิหาร ดวยญัตติทุติยกรรมวาจากอนแลว ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ
 ในประโยคท่ีทํา ยังอิฐอีกกอนหนึ่งจะเสร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย พอเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      บทวา สังฆาทิเสส
 ใหมานัด เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
 เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายน้ันแล 
 แมเพราะเหตุนี้ จึงตรั
                           บทภาชนีย 
                 สรางวิหาร มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๓๐] ภิกษุสรางวิหาร ซึง่มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 



      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๑ ตัว. 

๑ ตัว 
 ตองอาบัติ 

 

องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
วิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นท่ี 

ัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส 

า ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นท่ี 

ให 

 ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
ท่ี 

ูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
 ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมี 

วยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น 

ุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่ง 
ําส่ัง 

                   สรางวิหาร มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มชีานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
 ทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสรางวหิาร ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
                  สั่งสราง มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๓๑] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ 
 มีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นท่ี 
 อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ต
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสราง
 อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบ
 ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจ
 อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 
                    สั่งสราง มีพื้นท่ีอันสงฆแสดง
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ี 
 อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
 อันสงฆแสดงให มีผ
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา
 พื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงช
 ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                 หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      [๕๓๒] ภิกษ
 ไววา วิหารน้ัน ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับค



 สรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ 

 
งฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให 

บัติ 

 

 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

วา วหิาร 
งไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร 

ัว 

บดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร 

สั่งไววา วหิาร 
ร 

ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
วหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วหิาร 

รให 

องไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให 

ื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง 
วา 
ป 
 

ไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 

 ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วหิาร
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันส
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอา
 สังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วหิาร
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร 
 ใหแกเธอ
 กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไว
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอ
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ต
                 หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอ
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมได
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหา
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แล
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหา
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ต
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
              หลีกไป สั่ง เขาสราง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๓๓] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไว 
 วา วิหารน้ันตองมีพ
 วิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาว
 เขาสรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไ
 เอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
 หากไมไปเอง หรือไมสงทูต
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 



 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางวิหาร 

มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพงึ 
 

 

ษุนั้นพงึ 
เอง 

 

บ ภิกษุนั้นพึงไปเอง 
เธอไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก 

มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรอื 
ปบอก 

ให 

 มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไป 

 

มไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 

 ใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว 
 สงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให และตองไมมีผูจองไวดวย หากไมไปเอง หรอืไม
 สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา 
 สรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิก
 ไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให และมีชานรอบดวย หากไมไป
 หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา 
 สรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอ
 หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให หาก
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
               หลีกไป สั่ง เขาสราง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง 
 วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไม
 พึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมผีูจองไว และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง หรอืไมสงทูตไ
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภกิษุนั้นทราบขาววา เขาสรางวหิารให 
 แกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให
 บอกวา ตองไมมีผูจองไว หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง 
 วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ 
 พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ หากไ



      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให 
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
              ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๓๔] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่ง 
 ไววา วิหารน้ันตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง 

ีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง 

ให 

วยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
รให 

รางวิหารให 

แก 

ววา วหิาร 
รอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร 

สดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให 
 

 สรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ม
 ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงช
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหา
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังส
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๑ ตัว 
                ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิารน้ัน 
 ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวหิารให
 เธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไ
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชาน
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 
 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแ
 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
 ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดสั่งไววา วหิาร 



 นั้นตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให 

เธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว 
ภิกษุ 

ีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ 
รางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอื่น 

ไว 
 พึงใหวิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรอืพึงรือ้เสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุ 

 เธอ 
วิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอื่น 

 ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา 
อไม 

งสรางวหิาร 
 มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา 

รือไมรื้อ 

อ 
อื่น 

 แกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 
                   ทําคาง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให 
      [๕๓๕] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ัง 
 สรางวิหารใหแก
 เธอกลับมา พึงใหวิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรอืพึงรือ้เสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแก
 รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวหิาร 
 ใหแกเธอ ซึ่งม
 กลับมา พึงใหวิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวส
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวหิาร 
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมชีานรอบ หากเขาสรางคาง
 เธอกลับมา
 รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวหิาร 
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว
 กลับมา พึงให
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                     ทําคาง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวหิารให 
 แกเธอ
 พึงใหวิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสยีแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรื
 รื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ั
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว
 พึงใหวิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสยีแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอื่น ห
 เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวหิาร 
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธ
 กลับมา พึงใหวิหารน้ันแกภิกษุรูปอื่น หรือพงึรื้อเสยีแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูป
 หรือไมรือ้เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวหิาร 
 ใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ. 



                        สรางคาง สรางตอ 
      [๕๓๖] วิหารท่ีตนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      วิหารท่ีตนสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      วิหารท่ีคนอื่นสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      วิหารท่ีคนอื่นสรางคางไว ภิกษุใหแกคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๓๗] ภิกษุสรางถ้ํา ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภิกษุสรางกุฎีหญา ๑ ภิกษุสรางวิหารเพ่ือภิกษุ 
 อื่น ๑ เวนอาคารเปนท่ีอยูเสีย ภิกษุสรางนอกจากน้ัน ๑ ไมตองอาบัติ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ 

จาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อัน 
ุตรมี 
รล ุ

บัติ 
ณี- 

มตองกลับสั่งสมอีก เราควรทําการชวยเหลอื 
งต้ังเสนา 

ูมีพระภาค 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา 

า 
งใดอยาง 

ะพุทธเจา 
ีก 

เหลืออะไรหนอแกสงฆ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาคิดตกลงใจ 
ถนา 

ีละ ทัพพะ ถาเชนนั้น เธอจงแตงต้ังเสนาสนะและ 

องแดพระผูมีพระภาควา อยางนัน้พระพุทธเจาขา 

 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                      สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๘ 
                       เรื่องพระทัพพมัลลบุตร 
      [๕๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน ทานพระทัพพมัลลบ
 อายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งสาวกจะพึงบร
 ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับท้ังหมด อนึ่ง ทานไมมีกรณียกิจ อะไรท่ียิ่งข้ึนไป หรือกรณียกจิท่ี 
 ทานทําเสร็จแลวก็ไมตองกลบัสั่งสมอีก 
      [๕๓๙] ครั้งน้ัน ทานพระทัพพมัลลบุตร ไปในท่ีสังกัด หลีกเรนอยู ไดมีความ 
 ปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา เรามีอายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต คุณสม
 อยางใดอยางหนึ่งซ่ึงสาวกจะพึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา เราไมมีกร
 *ยกิจอะไรท่ียิง่ข้ึนไป หรือกรณียกิจท่ีทําเสร็จแลวก็ไ
 อะไรหนอแกสงฆ ลําดับนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรไดคิดตกลงใจวา ผิฉะนั้น เราควรแต
 สนะและแจกอาหารแกสงฆ ครั้นทานออกจากท่ีเรนในเวลาเย็นแลว เขาไปเฝาพระผ
 ถึงท่ีประทับ ครั้นถวายบังคม นั่ง ณ
 ขาพระพุทธเจาไปในท่ีสงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบลน้ี ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้ว
 ขาพระพุทธเจามีอายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตแลว คุณสมบัติอยา
 หนึ่งซ่ึงสาวกจะพึงบรรลุ ขาพระพุทธเจาไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา ขาพร
 ไมมีกรณียกิจอะไรท่ียิ่งข้ึนไป หรือกรณียกจิท่ีขาพระพุทธเจาทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับสั่งสมอ
 ขาพระพุทธเจาควรทําการชวย
 วามิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาควรแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ ขาพระพุทธเจาปราร
 จะแตงต้ังเสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ด
 แจกอาหารแกสงฆเถิด 
      ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลรับสน



               สมมติภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร 
 

 

างน้ี เบ้ืองตนพึงขอใหทัพพะรับ ครั้นแลว 
 

 

ิธรรม ทานก็แตงต้ังเสนาสนะ 
ิกษุเหลาใด 

ต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหน่ึง ดวยประสงควา พวกเธอจัก 
า- 

เหลาน้ีจักอยูดวยความยินดีแมนี้ ภิกษุ 
ะแม 

ัพพมัลลบุตรดังน้ีก็มี ภิกษุเหลานั้นเขาไป 
ลวพูดอยางน้ีวา พระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวก 

กระผมจะ 
ตงต้ัง 

ชฌกูฏ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีเหวสําหรับ 
งต้ัง 
หพวก 
ขา 

      [๕๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติ
 ทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร 
                            วิธีสมมติ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอย
 ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:-
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติ 
 ทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร นี่เปนญัตติ ทานเจาขา 
 ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจก 
 อาหาร การสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ทานพระทัพพมัลลบุตร
 อันสงฆสมมติใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหารแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงน่ิง 
 ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
      [๕๔๑] ก็แล ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติแลวยอมแตงต้ังเสนาสนะรวมไว 
 เปนพวกๆ สําหรับหมูภิกษุผูสม่ําเสมอกัน คือ ภิกษุเหลาใดเปนผูทรงพระสูตร ทานก็แตงต้ัง 
 เสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหน่ึง ดวยประสงควาพวกเธอจักซักซอมพระสูตรกัน ภิกษุ 
 เหลาใดเปนผูทรงวินัย ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหน่ึง ดวยประสงควา 
 พวกเธอจักวินจิฉัยพระวินัยกนั ภิกษุเหลาใดเปนผูทรงพระอภ
 รวมภิกษุเหลาน้ันไวแหงหน่ึง ดวยประสงควา พวกเธอจักสนทนาพระอภิธรรมกัน ภ
 เปนผูไดฌาน ทานก็แตง
 ไมรบกวนกัน ภิกษุเหลาใดชอบกลับดิรัจฉานกถา ยังมีการบํารุงรางกายอยูมาก ทานก็แตงต้ังเสน
 *สนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหน่ึงดวย ประสงควา ทาน
 เหลาใดมาในเวลาคํ่าคืน ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงต้ังเสนาสน
 สําหรับภิกษุเหลานั้นโดยแสงสวางนั้นนั่นแล ภิกษุท้ังหลายยอมแกลงมาแมในเวลาคํ่าคืน ดวย 
 ประสงควาพวกเราจักไดชมอทิธิปาฏิหาริยของทานพระท
 หาทานพระทัพพมัลลบุตรแ
 กระผม ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา ทานปรารถนาจะอยูท่ีไหน 
 แตงต้ังให ณ ท่ีไหน ภิกษุเหลานั้นแกลงอางท่ีไกลๆ วาพระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแ
 เสนาสนะใหพวกกระผม ท่ีภูเขาคิ
 ท้ิงโจร ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีกาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ขอทานจงแต
 เสนาสนะใหพวกกระผมท่ีถ้ําสัตตบรรณคูหาขางภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใ
 กระผมท่ีเงี้ยมเขาสัปปโสณฑิกะใกลสีตวัน ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีซอกเ



 โคมฏะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีซอกเขาตินทุกะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะ 
าน 

มท่ี 
มัลลบุตรจึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มีองคุลี 

ัลลบุตร 
 

ต 
 

น 

า 
ะ 

ี้ ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ 
เจาคะ 

 

 ใหพวกกระผมท่ีซอกเขากโปตะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมที่ตโปทาราม ขอท
 จงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผ
 มัททกุจฉิมฤคทายวัน ทานพระทัพพ
 สองแสงสวางเดินนําหนาภิกษุเหลานั้นไป แมภิกษุเหลานั้นก็เดินตามหลังทานพระทัพพม
 ไปโดยแสงสวางนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงต้ังเสนาสนะสําหรับภิกษุเหลานั้น โดยช้ีแจง
 อยางนี้วา นี่เตียง นี่ต่ัง นั่นฟูก นี่หมอน นี่ท่ีถายอุจจาระ นี่ท่ีถายปสสาวะ นี่น้ําฉัน นี่น้ําใช 
 นี่ไมเทา นี่ระเบียบกติกาสงฆ ควรเขาเวลานี้ ควรออกเวลานี ้ครั้นแตงต้ังเสร็จแลว กลับมาสู 
 พระเวฬุวันวิหารตามเดิม. 
                  เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
      [๕๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เปนพระบวชใหม และ 
 มีบุญนอย เสนาสนะของสงฆชนิดเลวและอาหารอยางเลว ยอมตกถึงแกเธอท้ังสอง ครั้งน้ัน 
 ชาวบานในพระนครราชคฤหชอบถวาย เนยใสบาง น้ํามันบาง แกงท่ีมีรสดีๆ บาง ซึ่งจัดปรุง 
 เฉพาะพระเถระท้ังหลาย สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอยางธรรมดาตามแ
 จะหาได เปนชนิดปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ เวลาหลังอาหาร เธอท้ังสองกลบัจากบิณฑบาตแลว
 เท่ียวถามพวกภิกษุผูเถระวา ในโรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบางขอรบั ในโรงฉันของพวก 
 ทานมีอาหารอะไรบางขอรับ พระเถระบางพวกบอกอยางนีว้า พวกเรามีเนยใส น้ํามัน แกงท่ีมี 
 รสอรอยๆ ขอรับ สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดอยางนี้วา พวกกระผมไมมีอะไรเลย 
 ขอรับ มีแตอาหารอยางธรรมดาตามแตท่ีจะหาได เปนชนิดปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ. 
      [๕๔๓] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารท่ีดี ถวายภตัตาหารวันละ ๔ ท่ีแกสงฆ 
 เปนนิจภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยาอังคาสอยูใกลๆ ในโรงฉัน คนอื่นๆ ยอมถามดวยขาวสุก 
 กับขาว น้ํามัน แกงท่ีมีรสอรอย คราวน้ัน ภัตตุเทสก ไดถวายภัตตาหารของคหบดีผูชอบ 
 ถวายอาหารท่ีดี แกพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุงข้ึน ขณะน้ันทานคหบดีไปสู 
 อารามดวยกรณียะบางอยาง แลวเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตรถึงท่ีสํานัก ครั้นนมัสการทาน 
 ทัพพมัลลบุตรแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ทานพระทัพพมัลลบุตรยังทานคหบดีผูนั่งแลว ให 
 เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นแลวทานคหบดีไดเรียนถาม 
 ทานวา ภัตตาหารเพ่ือจะฉันในวันพรุงน้ีท่ีเรอืนของเกลากระผม พระคุณเจาจัดถวายแกภิกษุรูปไห
 ขอรับ 
      ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาจัดใหแกพระเมตติยะกับพระภุมมชกะแลว จะ 
      ขณะนั้น ทานคหบดีไดมีความนอยใจวา ไฉนภิกษุผูลามกจักฉันภัตตาหารในเรือนเราเล
 แลวไปเรือนส่ังหญิงคนใชไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวท่ีซุมประตู แลวองัคาสภิกษุผูจ
 มาฉันภัตตาหารในวันพรุงน
      หญิงคนใชรับคําของทานคหบดีวา อยางนั้น 
      ครั้งน้ัน พระเมตติยะและพระภุมมชกะกลาวแกกันวา คุณเม่ือวานนี้ ทานภัตตุเทสก



 จัดภัตตาหารในเรือนทานกัลยาณถัตติกคหบดีใหพวกเรา พรุงน้ีทานคหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจัก 

นั่ง 

ในสํานักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตร ยุยงในสํานักคหบดีเปน 
 

อก 

ิยะและพระภุมมชกะถึงสํานัก 

ิได 
 

ีเมตติยาถามวา ดิฉันผิดอยางไรตอพระคุณเจาๆ ไมทักทายปราศรัยกับดิฉัน เพื่อ 

ูกพระทัพพมัลลบุตร 

ลืออยางไร เจาคะ 

 ดิฉันสามารถจะชวยเหลอืไดดวยวิธีไหน 

 อังคาสเราอยูใกลๆ คนอื่นๆ จักถามดวยขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงท่ีมีรสอรอยๆ ดวย 
 ความดีใจน้ัน แล ตกกลางคืนเธอท้ังสองน้ันจําวัดหลับไมเต็มต่ืน ครั้นเวลาเชา พระเมตติยะ 
 และพระภุมมชกะ ครองอันตรวาสกแลว ถอืบาตรและจีวรเดินเขาไปยังนิเวศนของกัลยาณภัตติก 
 คหบดี 
      หญิงใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กําลังเดินมาแตไกล ครั้นแลวจึงปู 
 อาสนะถวายท่ีซุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง เจาคะ 
      จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะนึกวา ภัตตาหารจะยังไมเสร็จเปนแน เขาจึงใหเรา
 พักท่ีซุมประตูกอน 
      ขณะนั้นหญิงคนใชนําอาหารปลายขาว ซึ่งมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวายกลาวอาราธนา 
 วานิมนตฉันเถิด เจาคะ 
      พ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับฉันนิจภตั จะ 
      ญ. ดิฉันทราบแลวเจาคะวา พระคุณเจาเปนพระรับฉันนิจภัต แตเมื่อวานนี้เอง ทาน 
 คหบดีไดสั่งดิฉันไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวท่ีซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉัน 
 ภัตตาหารในวันพรุงน้ี ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ ดังน้ี นิมนตฉันเถิด เจาคะ 
      จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันวา อาวุโส เมื่อวานนี้เอง ทานคหบดีไป 
 สูอาราม
 แนนอนทีเดียว เพราะความเสียใจน้ันแล เธอท้ังสองรูปนั้นฉนัไมไดดังใจนึก ครั้นกลับจาก
 บิณฑบาตถึงอารามในเวลาหลังอาหาร เก็บบาตรและจีวรแลว นั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิอยูภายน
 ซุมประตูอาราม นิ่งอั้น เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมพูดจา. 
                        เรื่องภิกษุณีเมตติยา 
      [๕๔๔] ครั้งน้ันแล ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตต
 ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีวา ดิฉันไหว เจาคะ 
      เมื่อนางกลาวอยางนั้นแลว พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย นางจึง 
 กลาววาดิฉันไหว เจาคะ เปนครั้งท่ีสอง แมครั้งท่ีสอง พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็ม
 ทักทายปราศรัย นางจึงไดกลาวอีกเปนครั้งท่ีสามวา ดิฉันไหวเจาคะ แมครั้งท่ีสาม พระเมตติยะ
 และพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย 
      ภิกษุณ
 ประสงคอะไร? 
      ภิกษุท้ังสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถ
 เบียดเบียนอยู เธอยังเพิกเฉยได 
      เม. ดิฉันจะชวยเห
      ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนี้แหละพระผูมีพระภาคตองใหพระทัพพมัลลบุตรสึก 
      เม. ดิฉันจะทําอยางไร



      ภิ. มาเถิด นองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงกราบทูล 
ตราย 

ธเจาขา. 
วน 

ทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได 

อบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ 

มัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ- 

าคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ 
างภกิษุณีนี้กลาวหา 

- 

นั้น 

ิกษุณีเมตติยาสึก 
 ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลล- 

 อยางนี้วา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจญัไร ไมมีอัน
 บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอนัตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดน้ีกลับมามีลมแรงข้ึน หมอมฉัน 
 ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษรายคลายนํ้าถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา 
      ภิกษุณีเมตติยา รับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ วาตกลงเจาคะ แลวเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรขางหนึ่งกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้ 
 กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงข้ึน หมอมฉันถูก 
 พระคุณเจา ทัพพมัลลบุตร ประทุษราย คลายนํ้าถูกไฟเผา พระพุท
                      ประชุมสงฆทรงสอบส
      [๕๔๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
 หรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภกิษุณีนี้กลาวหา 
      ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระ- 
 *พุทธเจาเปนฉันใด 
      แมครั้งท่ีสองแล พระผูมีพระภาคทรงส
 เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภกิษุณีนี้กลาวหา 
      ทานพระทัพพ
 *เจาเปนฉันใด 
      แมครั้งท่ีสามแล พระผูมีพระภ
 เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังน
      ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ
 *เจาเปนฉันใด 
      ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอทําก็จงบอกวาทํา ถาเธอ 
 ไมไดทํา ก็จงบอกวาไมไดทํา 
      ท. พระพุทธเจาขา ต้ังแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝนก็ยังไมรูจักเสพเมถุน 
 ธรรม จะกลาวไยถึงเม่ือตอนต่ืนอยูเลา 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุ
 แล พวกเธอจงใหภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษุเหลานี้ รับสั่งดังน้ีแลว 
 พระองคเสด็จลุกข้ึนจากท่ีประทับ เขาพระวิหาร 
      หลังจากน้ัน ภิกษุท้ังหลายไดใหภิกษุณีเมตติยาสึก จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
 ไดแถลงเรื่องน้ีกะภิกษุท้ังหลายวา อาวโุสท้ังหลาย ขอทานท้ังหลาย อยาใหภ
 เลย นางไมผิดอะไร พวกกระผมแคนเคือง
 *บุตร เคลื่อนจากพรหมจรรย จึงไดใหนางใสไคล 



      ภิกษุท้ังหลายกลาววา อาวโุสท้ังหลาย ก็นีพ่วกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรม 
 มีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดหรือ 
      ภิกษุสองรปูนั้นสารภาพวา อยางนั้น ขอรบั 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครสิกขา ตางพากัน 

พ- 
ราบทูลเน้ือความนั้นแดพระผูมีพระภาค 

ะผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
าย 

 อันหามูลมิได จริงหรือ 

าคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได 
 ไม 

มชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใส 
ื่อมใส 

วกท่ีเลื่อมใสแลว 

ความ 
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน 

าร 
 

ิสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
ื่อ 

งภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบัง 
นอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

ด แลภิกษุยนัอิงโทสะอยู เปน 

 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดโจททานพระทัพ
 *มัลลบุตรดวยธรรมมโีทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดเลา แลวก
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พร
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุท้ังหล
 ขาววา พวกเธอโจททัพพมัลลบุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก
      ภิกษุสองรปูนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภ
 โจททัพพมัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิไดเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน
 เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุ
 แลว โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอน่ันเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเล
 และเพ่ือความเปนอยางอื่น ของชนบางพ
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ โดยเอนกปริยาย ดังน้ี 
 แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก 
 เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน 
 คนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส ก
 ไมสะสม การปรารภความเพยีร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน
 ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัต
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพ
 ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํราญแห
 เกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดใ
 ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ 
 สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒. ๘. อน่ึง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมช่ืน ตามกําจัด ซึ่งภิกษุ 
 ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได ดวยหมายวา แมไฉนเราจะยังเธอให 
 เคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ครั้นสมัยอื่นแตนั้นอันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม 
 ถือเอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้น เปนเรื่องหามูลมิไ



 สังฆาทิเสส. 
                 เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๔๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ 

 เพราะอรรถวา เปนผู 

ั้น 

นมีใจไมแชมช่ืน เพราะความโกรธน้ัน เพราะโทสะ 

ท 

กําจัด ไดแกโจทเอง หรือสัง่ใหโจท 
จรรยนี้ได ความวา ใหเคลื่อน 

ธรรม ใหเคลื่อนจากศีลขันธ ใหเคลื่อนจากคุณคือตบะ 
าม 

เรื่องน้ันก็ตาม 

 อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 อน่ึง ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ พระอรรถวา เปนเอหภิิกษุ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ
 เจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ 
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันกําเรบิ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลาน
 ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอปุสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะนี้ 
 ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี 
      บทวา ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น 
      บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ 
      บทวา ไมแชมช่ืน คือ เปนค
 นั้น เพราะความไมถูกใจน้ัน และเพราะความไมพอใจน้ัน 
      ท่ีช่ือวา อันหามูลมิได คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ 
      บทวา ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรม ท้ัง ๔ สิกขาบท สิกขาบ
 ใด สิกขาบทหน่ึง 
      บทวา ตาม
      พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหม
 จากภิกษุภาพ ใหเคลื่อนจากสมณ
      [๕๔๗] คําวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น ความวา เมื่อขณะคราวครูหนึ่งท่ีภิกษุผูถูกต
 กําจัดนั้น ผานไปแลว 
      บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม คือ ภิกษุเปนผูถูกตามกําจัดดวยเรือ่งใด มีคน 
 เช่ือในเพราะ
      บทวา ไมถือเอาตามก็ตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง 
      [๕๔๘] ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือววิาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ 
 อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑ 
      [๕๔๙] คําวา แลภิกษุยันอิงโทสะอยู ความวา ภิกษุกลาวปฏิญาณวา ขาพเจาพูด 



 เปลาๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพูดแลว 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น  
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใช
บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัส เรียกวา สงัฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส 
เปนการขนานนาม คือ เปนช่ือของอาบัตินิกาย นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น  

รรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น 
ายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

ยิน โจทวาไดยิน 
ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปน 

็ดี ปวารณาก็ดี 

ียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ 
สถ 

ี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

 
าชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 

ั

รรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น และ 
ช้ือสายพระศากยบุตร 

ิเสส ทุกๆ 

พเจาไดเห็น 
ูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 

 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวา กรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 

จึงตรัสเรยีกวา สังฆาทิเสส. 
บทภาชนีย 

ไมเห็น โจทวาไดเห็น 
      [๕๕๐] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธ
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือส
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
                       ไมได
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
                     ไมรังเกียจ โจทวารังเกียจ 
      ภิกษุผูโจทกไมไดรังเก
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบ
 ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ด
                          โจทกไมเห็น 
      [๕๕๑] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาได
 เห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติส
 คําพูด 

งฆาทิเสส ทุกๆ 

      ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธ
 รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเ
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาท
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขา
 ไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผ

รณาก็ดี สังฆ

                          โจทกไมไดยิน 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และ 



 รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

ายพระศากยบุตร 
มมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

ยบุตร 
รมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 

านเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
ๆ 

 
าราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 

มก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

 
ูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

 
าก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และ 
 ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือส
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไ
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน รังเกียจ 
 และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศาก
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกร
 คําพูด. 
                         โจทกไมรังเกียจ 
      ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และ 
 ไดเห็น 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และ 
 ไดยิน ท
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดเหน็
 และไดยิน ทานเปนผูตองป
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรร
 คําพูด. 
                           โจทกเห็น 
      [๕๕๒] ภิกษุผูโจทก ไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน
 ทานเปนผ
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ทาน 
 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
 ปวารณ
      ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยินและ 
 รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ  คําพูด. 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                โจทกไดยิน 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 

บัทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

 
ก็ดี 

ณา 
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน 
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                         โจทกเห็น สงสัย 
      [๕๕๓] ภิกษุผูโจทกไดเหน็ภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีไดเห็น 
 คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน ทาน 

 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมก
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทาน 
 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และไดเห็น
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถ
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
                          โจทกรังเกียจ 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวาร



 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

    ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีไดเห็น คือเห็น 
วกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและรังเกียจ ทานเปน 

ูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

    ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีไดเห็น คือเห็น 
ว กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ 
านเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                      โจทกไดยิน สงสัย 

า ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีไดยนิ คือไดยิน 

ยิน 

ี ปวารณา 

 
านไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

ียจ คือ 
าน 

 คําพูด 
 

 ปวารณาก็ดี 
ี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

 ปวารณาก
  
 แล
 ผ
 ก
  
 แล
 ท
 ปวารณาก
  
      ภิกษุผูโจทกไดยินว
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และรังเกียจ ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีไดยนิ คือได
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และไดเห็น ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ด
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีไดยนิ คือไดยิน 
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน รังเกียจและไดเห็น
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ท
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                       โจทกรังเกียจ สงสัย 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีรังเก
 รังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดเห็น ท
 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดยนิ ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีรังเกียจ คือ 
 รังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดเห็นและ 



 ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

ระศากยบุตร 

มเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

ยบุตร อุโบสถก็ดี 

ื้อสายพระศากยบุตร 
 คําพูด 

เห็น 

 

ดเห็น 

ส 

ังฆาทิเสส ทุกๆ 

 คําพูด. 
                  โจทกไมเห็น สั่งใหโจทกวาไดเหน็ 
      [๕๕๔] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจา 
 ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพ
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด. 
                   โจทกไมไดยิน สั่งใหโจทกวาไดยนิ 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน 
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไ
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                 โจทกไมรังเกียจ สั่งใหโจทวารังเกียจ 
      ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ 
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศาก
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                      โจทกไมเห็น สั่งใหโจท 
      [๕๕๕] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจา 
 ไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
      ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได
 ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไ
 ไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ 
 ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเส
 ทุกๆ คําพูด. 
                      โจทกไมไดยิน สั่งใหโจท 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน 
 ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติส
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน 



 ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน 

      โจทกไมไดรังเกียจ สั่งใหโจท 
ธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได 

ะศากย 

ธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได 
 

ิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได 

ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

ังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
ราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน 

กยบุตร 

          โจทกไดยิน สั่งใหโจท 
 

 ไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
              
      ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิก
 รังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพร
 บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิก
 รังเกียจ ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากย
 บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราช
 รังเกียจ ไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                      โจทกไดเห็น สั่งใหโจท 
      [๕๕๖] ภิกษุผูโจทกไดเหน็ภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจา 
 ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถ
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ 
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 ปวารณาก็ดี ส
      ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปา
 ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศา
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด. 
             
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ



 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

ุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทาน 
ก็ดี 

าชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
วมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

งปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

ี 
ังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

ิน 
็ดี 

สัย สั่งใหโจท 
าลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีเห็น คือ 

น 
า 

ุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีเห็น คือเห็นแลว 

ว 

ถก็ดี 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 

จท 

 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษ
 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถ
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ 
 ไดเห็น ทานเปนผูตองปาร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีร
 คําพูด 
                      โจทกรังเกียจ สั่งใหโจท 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น 
 ทานเปนผูตอ
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทาน 
 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ด
 ปวารณาก็ดี ส
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวาขาพเจาไดเห็น ไดย
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
                     โจทกเห็น สง
      [๕๕๗] ภิกษุผูโจทกไดเหน็ภิกษุผูกํ
 เห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวาขาพเจาไดเห็น ไดยิน ทานเป
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณ
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษ
 กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดรังเกียจ ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีเห็น คือเห็นแล
 กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ไดรังเกียจ 
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบส
 ปวารณา
                    โจทกไดยิน สงสัย สั่งใหโ
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีไดยนิ คือไดยิน 



 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรงัเกียจ ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 

 
ูตอง 
าก็ดี 

นดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดยิน ไดเห็น ไดรังเกียจ 
นสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 

ังเกียจ 
น 
ณา 

ี ปวารณาก็ดี 
าบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

 คําพูด. 

ก 

งยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 

 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีไดยนิ คือไดยินแลว
 กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดยิน ไดเห็น ทานเปนผ
 ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณ
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีไดยนิ คือไดยิน 
 แลวกําห
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเป
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                   โจทกรังเกียจ สงสัย สั่งใหโจท 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีรังเกียจ คือร
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเป
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวาร
 ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมไดรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ 
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดยิน ทานเปน 
 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ด
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอ
      ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ 
 แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ไดยิน 
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
                        ความเห็น ๔ อยาง 
      [๕๕๘] จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ๑ 
      จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑ 
      จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑ 
      จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ๑. 
      [๕๕๙] ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจท
 เห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคลื่อน ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึ
 ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 
 ผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย 
 ในเพราะโอมสวาท ๑- 
 @๑ โอมสวาท คือคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ. 
      ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 

ท. 
ิ์ ถาภิกษุผูโจทก 
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า เปน 
ทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 

ิ 
 

า เปน 
แลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอม 

ูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทก 
ดา ตองอาบัติทุกกฏ 

น 

อยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 
 

 ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวา
      [๕๖๐] ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึง ยอมเปนผูบริสุทธ
 เห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกก
      ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา 
 เปนผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นว
 ผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจ
 ปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท 
      ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 
 ผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอม- 
 *สวาท. 
      [๕๖๑] ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทก 
 เห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอหมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 
 ผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัต
      ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน
 ผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
 ปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท 
      ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นว
 ผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอน
 สวาท. 
      [๕๖๒] ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผ
 เห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะ
 กับอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เป
 ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ภิกษุไมตองปาราชิกธรรม
 ผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย
 ในเพราะโอมสวาท 



      ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน 
 ผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท. 

ิวาร 
มีความเห็นวาเปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑ ภิกษุจําเลย 

 ๑ 

ุมมชกะ 
เห็นแพะผูกับแพะเมียกําลังสมจรกัน ครั้นแลวไดพูดอยางน้ีวา 

 
 แตบัดนี้พวกกระผมไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภิกษุณี เมตติยาดวยตนเอง 

าแลว 
วย 

พระทัพพมัลลบุตร 

ับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
รือ 

ระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ พระองคยอมทรงทราบวา 

ะ 
เปนผูทํากรรมอยางท่ีภกิษุเหลานี้กลาวหา 

บุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ พระองคยอมทรงทราบวา 

                          อนาปตต
      [๕๖๓] ภิกษุจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ ภิกษุโจทก
 เปนผูไมบริสุทธิ์ ภิกษุโจทกมีความเห็นวาเปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ
 ไมตองอาบัติแล. 
                         สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                         ----------- 
                      สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๙ 
                  เรื่องพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ 
      [๕๖๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน 
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ัน พระเมตติยะและพระภ
 กําลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดแล
 อาวุโส ผิฉะนัน้ พวกเราจะสมมติแพะผูนี้เปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนี้เปนภิกษุณี 
 เมตติยา จักกลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ครั้งกอน พวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตร
 ดวยไดยิน
 เธอท้ังสองไดสมมติแพะผูนั้นเปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนั้นเปนภิกษุณีเมตติย
 จึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา อาวโุสท้ังหลาย เมือ่กอนพวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตรด
 ไดยิน แตบัดนี้ พวกกระผมไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิด ในภิกษุณีเมตติยาดวยตนเอง 
 ภิกษุท้ังหลายกลาวอยางนีว้า อาวุโส ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอยางนี้ ทาน
 จักไมทํากรรมเชนกลาวมาน้ี แลวกราบทูลเนื้อความน้ันแดพระผูมีพระภาค 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคร
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวาดูกรทัพพะ เธอยังระลึกไดห
 วา เปนผูทํากรรมอยางท่ีภิกษุเหลาน้ีกลาวหา 
      ทานพ
 ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด 
      แมครั้งท่ีสองแล พระผูมีพระภาคไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพ
 เธอยังระลึกไดหรือวา 
      ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ พระองคยอมทรงทราบวา 
 ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด 
      แมครั้งท่ีสามแล พระผูมีพระภาคไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ 
 เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมอยางท่ีภกิษุเหลานี้กลาวหา 
      ทานพระทัพพมัลล



 ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด 
      ภ. ดูกรทัพพะ คนฉลาดยอมไมแกขอกลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา จงบอกวาทํา ถาเธอ 
 ไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา 
      ท. ต้ังแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝนก็ยังไมรูจกัเสพเมถุนธรรม จะกลาวไย 
 ถึงเม่ือต่ืนอยู พระพุทธเจาขา 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายถาเชนนั้น พวก 

ั่งเทาน้ีแลวเสด็จลุกจากท่ีประทับ เขาพระวิหาร จึงภิกษุ 
นพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ เมื่อเธอท้ังสองถกูสอบสวน ไดแจง 

านถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณ 
ถึง 

 แลวตามกําจัด 
งปาราชิกจริงหรือ 

นใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดพระทัพพมัลล- 
มเปนไป 

ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว 

ะผูมีพระภาคทรงติเตียนพระ- 
 ความ 

คนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน 
ัด 

มเพียรโดยอเนกปริยายแลวทรง 
ิกษุ 

 เธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้ ครั้นรับส
 เหลานั้นไดทําการสอบสว
 เรื่องน้ีแกภิกษุท้ังหลายแลว 
      ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโสท้ังหลาย ก็พวกท
 อันเปนเรื่องอืน่ใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษ
 ปาราชิกหรือ 
      พระเมตติยะและพระภุมมชกะรับวา จริงอยางนั้น ขอรับ 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจผูใครตอสิกขา 
 ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดถือเอาเอก 
 เทศบางแหง แหงอธิการณอันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร 
 ดวยธรรมอันมโีทษถึงปาราชิกเลา  แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ขาววา พวกเธอถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรือ่งอื่นใหเปนเพยีงเลศ
 พระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึ
      ภิกษุสองรปูนั้นทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถอื 
 เอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่
 *บุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกเลา ดูกรโฆษบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ันไ
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
 โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
 และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว ครัน้พร
 *เมตติยะ และพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก
 เปนคนบํารุงยาก ความเปน
 ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความข
 เกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภควา
 กระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภ



 ท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 

ื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ 
เกิด 

อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม- 
รรม ๑ 

ยหมายวา แมไฉนเราจักยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ครั้น- 
็ตาม แตอธิกรณนั้น 

ูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
างใด 

งผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ช่ือวา 

 

ุ 

 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพ
 ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบัง
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะ
 *เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธ
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓. ๙. อน่ึง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมช่ืน ถือเอาเอกเทศบางแหง 
 แหงอธิกรณอนัเปนเรื่องอื่น ใหเปนเพียงเลศ ตามกําจัดซึ่งภิกษุ ดวยธรรมอนัมีโทษ 
 ถึงปาราชิก ดว
 *สมัยอื่นแตนัน้ อันผูใดผูหนึง่ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก
 เปนเรื่องอื่นแท เอกเทศบางแหง เธอถอืเอาพอเปนเลศ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู 
 เปนสังฆาทิเสส. 
                 เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๖๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผ
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอย
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทร
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภ
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน
 ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอม 
 เพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษ
 ท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกําเริบ ควรแกฐานะน้ี ช่ือวา 
 ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้ 
      บทวา ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น 
      บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ 
      บทวา ไมแชมช่ืน คือ เปนคนมีใจไมชุมช่ืน เพราะความโกรธน้ัน เพราะโทสะนั้น 
 เพราะความไมถูกใจน้ัน และเพราะความไมพอใจน้ัน 
      [๕๖๖] บทวา แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่น คือ เปนสวนอื่นแหงอาบัติ หรือเปน 



 สวนอื่นแหงอธิกรณ 

นสวนอื่นแหงอธิกรณ 

ียวกันแหงวิวาทาธิกรณ 

- 

คคหปารา- 
ริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ 

วิคคหปาราชิกาบัติ อุตตริมนุสสธรรม 
าชิกาบัติ 

ถุนธรรม 

 

ันแหงกิจจาธิกรณ 
ดียวกันแหงอธิกรณ. 

วงศ ๑ เลศคือลักษณะ ๑ 

      [๕๖๗] อธิกรณเปนสวนอืน่แหงอธิกรณ อยางไร 
      ๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ 
      ๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ และวิวาทาธิกรณ 
      ๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงกิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ และอนุวาทาธิกรณ 
      ๔. กิจจาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ 
      อยางนี้ อธกิรณช่ือวาเป
      [๕๖๘] อธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงอธิกรณ อยางไร 
      ๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนเด
      ๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงอนุวาทาธิกรณ 
      ๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณก็มี เปนสวนอื่นแหงอาปตตา
 *ธิกรณก็มี 
      อาปตตาธิกรณเปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร 
      เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ มนุสสวิ
 *ชิกาบัติ และอุตต
      อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงมนุสส
 ปาราชิกาบัติ และเมถุนธรรมปาร
      มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เม
 ปาราชิกาบัติ และอทินนาทานปาราชิกาบัติ 
      อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อทินนาทาน
 ปาราชิกาบัติ และมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ 
      อยางนี้ อาปตตาธิกรณช่ือวาเปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ 
      ก็อาปตตาธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร 
      เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ 
      อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกนัแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ 
      มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกนัแหงมนุสสวคิคหปาราชิกาบัติ 
      อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ 
      อยางนี้ อาปตตาธิกรณช่ือวาเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ 
      ๔. กิจจาธิกรณเปนสวนเดียวก
      อยางนี้ อธกิรณช่ือวาเปนสวนเ
                         เลศ ๑๐ อยาง 
      [๕๖๙] ท่ีช่ือวาเลศ ในคําวา ถือเอาเอกเทศบางแหง ... เปนเพียงเลศ นั้น อธิบายวา 
 เลศมี ๑๐ อยาง ไดแก เลศคือชาติ ๑ เลศคือช่ือ ๑ เลศคือ
 เลศคืออาบัติ ๑ เลศคือบาตร ๑ เลศคือจีวร ๑ เลศคืออุปชฌายะ ๑ เลศคืออาจารย ๑ 



 เลศคือเสนาสนะ ๑. 
                       อธิบายเลศ ๑๐ อยาง 
      [๕๗๐] ท่ีช่ือวา เลศคือชาติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได เห็นภิกษุผูกษัตริย 
 ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภกิษุผูกษัตริยรูปอื่นโจทวา ภิกษุผูกษัตริย ขาพเจาไดเห็นทานเปน 

ปวารณาก็ดี 

าราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูพราหมณ 
ูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน 

ารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม 

 
ผูแพศย ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน 

ี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 

ราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูศูทรรูปอื่นแลว 
น 

ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 

ิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นพระพุทธรักขิต 
นทาน 

านไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ทิเสส ทุกๆ คําพูด 
ั้นเห็นพระธรรมรักขิตรูป 

 ทานไมเปนสมณะ 
ีรวมกับทาน ดังน้ี 

 
รรม ทานไมเปนสมณะ 

าก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี 

 นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได เห็นภิกษุผูวงศ 
มะ ขาพเจา 

ากยบุตร อุโบสถ 
าพูด 

 ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูพราหมณ ตองป
 รูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูพราหมณ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผ
 สมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปว
 กับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุแพศย ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูแพศยรูปอื่นแลว
 โจทวา ภิกษุ
 เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ด
 สังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูศูทร ตองปา
 โจทวา ภิกษุผูศูทร ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเป
 เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
 สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      [๕๗๑] ท่ีช่ือวา เลศคือช่ือ นั้น อธิบายวา ภ
 ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระพุทธรักขิตรูปอื่นแลวโจทวา พระพุทธรักขิต ขาพเจาไดเห็
 เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ท
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆา
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นพระธรรมรักขิต ตองปาราชิกธรรม คร
 อื่นแลวโจทวา พระธรรมรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
 ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมม
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็น พระสังฆรักขิต ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระสังฆรักขิตรปู
 อื่นแลวโจทวา พระสังฆรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธ
 ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณ
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      [๕๗๒] ท่ีช่ือวา เลศคือวงศ
 โคตมะ ตองปาราชิกธรรม ครัน้เห็นภิกษุผูวงศโคตมะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศโคต
 ไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศ
 ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คํ



      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศโมคคัลลานะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูวงศ- 
ษุผูวงศโมคคัลลานะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม 

มกด็ี 

ูตองปาราชิกธรรม 
ี 

าพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม 
 

็นภกิษุผูสูงรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูสูง ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง 
ี 

านเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
ิสังฆาทิเสส 

า 
ช้ือสาย 

เสส 

นผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน 
ติ 

วา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน 
มีรวมกับทาน 

โลหะ 

 *โมคคัลลานะรูปอื่นแลวโจทวา ภิก
 ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรร
 ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศกัจจายนะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูวงศ- 
 *กัจจายนะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศกัจจายนะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผ
 ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ด
 ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูวงศ- 
 *วาสิฏฐะรูปอื่นแลวโจทวา ภกิษุผูวงศวาสิฏฐะ ข
 เปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม
 กับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      [๕๗๓] ท่ีช่ือวา เลศคือลักษณะ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจษกเปนผูไดเห็นภิกษุผูสูง 
 ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห
 ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ด
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ ทุกคําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูตํ่า ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูตํ่ารูปอื่นแลวโจทวา 
 ภิกษุผูตํ่า ขาพเจาไดเห็นท
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัต
 ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูดํา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูดาํรูปอื่นแลวโจทว
 ภิกษุผูดํา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเ
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิ
 ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูขาว ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูขาวรูปอื่นแลว 
 โจทวา ภิกษุผูขาว ขาพเจาไดเห็นทานเป
 เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบั
 สังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      [๕๗๔] ท่ีช่ือวา เลศคืออาบัติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูตองลห-ุ 
 *กาบัติ ถาโจทเธอดวยปาราชิกธรรม
 สมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม
 ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด. 
      [๕๗๕] ท่ีช่ือวา เลศคือบาตร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตร 
 โลหะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูใชบาตรโลหะแลวโจทวา ภกิษุผูใชบาตร



 ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 

 
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิก- 

กรรม 

าไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม 
กด็ี 

บาตรดินธรรมดา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง 
ณาก็ดี 

า ภิกษุผูทรงผาบังสุกุล 
ุตร 
 

หบดีแลวโจทวา ภิกษุผูทรงผาของคหบดี ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม 

ของพระอุปชฌายะผูมีช่ือนี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูสัทธิวิหาริกรูปอื่นของ 
ดเห็น 

ออาจารย นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภกิษุผูอัน- 
พระอาจารย 

อาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด. 

ี 

 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรดินเหนียว ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรปูอื่น
 ผูใชบาตรดินเหนียวแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรดินเหนียว 
 *ธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆ
 ก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรเคลือบ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่น 
 ผูใชบาตรเคลือบแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรเคลือบ ขาพเจ
 ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรม
 ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรดินธรรมดา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุ 
 รูปอื่นผูใชบาตรดินธรรมดาแลวโจทวา ภิกษุผูใช
 ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวาร
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      [๕๗๖] ท่ีช่ือวา เลศคือจีวร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูทรงผา- 
 *บังสุกุล ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรปูอื่นผูทรงผาบังสุกุลแลวโจทว
 ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบ
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด
      ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภิกษุผูทรงผาของคหบดี ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรปูอื่น 
 ผูทรงผาของค
 ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
 ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด. 
      [๕๗๗] ท่ีช่ือวา เลศคืออุปชฌายะ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุ 
 ผูสัทธิวิหาริก
 พระอุปชฌายะผูมีช่ือนี้แลวโจทวา ภิกษุผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีช่ือนี้ ขาพเจาไ
 ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
 ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด. 
      [๕๗๘] ท่ีช่ือวา เลศคื
 เตวาสิกของพระอาจารยผูมีช่ือนี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเหน็ภิกษุผูอันเตวาสิกรูปอื่นของ
 ผูมีช่ือนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอันเตวาสิกของพระอาจารยผูมีช่ือนี้ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง 
 ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
 สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตอง
      [๕๗๙] ท่ีช่ือวา เลศคือเสนาสนะ อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูอยูใน 
 เสนาสนะของคหบดีผูมีช่ือนี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูอยูในเสนาสนะของคหบด



 ผูมีช่ือนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอยูในเสนาสนะของคหบดีผูมีช่ือนี้ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิก 
็ด ี

 
 

 
ูด 

า 

 ธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก
 ไมมีรวมกับทาน ดังน้ี ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด. 
      [๕๘๐] บทวา ดวยธรรมอนัมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรมท้ัง ๔ สิกขาบท 
 ใดสิกขาบทหน่ึง 
      บทวา ตามกําจัด ไดแก โจทเอง หรือสัง่ใหโจท 
      พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ความวา ใหเคลื่อน 
 จากภิกษุภาพ ใหเคลื่อนจากสมณธรรม ใหเคลื่อนจากศีลขันธ ใหเคลื่อนจากคุณคือตบะ 
      [๕๘๑] คําวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น ความวา เมื่อ ขณะ คราว ครูหนึ่ง ท่ีภิกษุผูถูกตาม 
 กําจัดนั้นผานไปแลว 
      บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเช่ือในเรื่องท่ีเปนเหตุใหเขาตามกําจัดนั้น 
      บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง 
      [๕๘๒] ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ 
 อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑ 
      [๕๘๓] บทวา เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ คือ ถือเอาเลศ ๑๐ อยาง 
 นั้น อยางใดอยางหน่ึง 
      [๕๘๔] บทวา แลภิกษุยันองิโทสะอยู ความวา ภิกษุกลาวปฏิญาณวา ขาพเจาพูด 
 เปลาๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพูดแลว 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา 
 สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายน้ันแล แมเพราะ 
 เหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                           บทภาชนีย 
              เอเกกมูลจักร โจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      [๕๘๕] ภิกษุผูโจทก เห็นภกิษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส 
 วาเปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวาเปน 
 อาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ- 
 *ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
 เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพ
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว
 เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 



 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา 

ื้อสาย 
สถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 

องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
วา 

ระ- 
ั้นยอม 

ิ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
น 

า ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ- 
ยอม 

เปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 

เห็นภกิษุผูตองอาบัติถุลลัจจยั มีความเห็นในอาบัติถุลลัจจยัวา 
ื้อสายพระ- 

มีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม 

 
ี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 

 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
เห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ 

กยบุตร 

อาบัติ 
 

า เปนอาบัติ 
กยบุตร 

ื่น 

 เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช
 พระศากยบุตร อุโบ
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ต
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส
 เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพ
 *ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณน
 เปนสวนอื่นแหงอาบัต
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา เป
 อาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกว
 *ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
 เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอา
                     โจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย 
      [๕๘๖] ภิกษุผูโจทก 
 เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช
 *ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม
 เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ 
 ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ด
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความ
 ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศา
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน
 ทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน 
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยว
 ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศา
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอ



 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติ 

ากยบุตร 

 
 

บุตร 

ีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ 
บุตร 

วา เปน 

บัติปาจิตตียวา เปน 

บัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ- 
ุตร 

 สังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศ
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด. 
                     โจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ
 ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากย
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตต
 ทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากย
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย
 อาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอา
 อาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอา
 *ถุลลัจจยั ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบ
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปน 
 สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
                   โจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา เปน 
 อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 



 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

ทิเสส ทุกๆ คําพูด 
สนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา 
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มีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
บุตร 

      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา 
 เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆา
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเท
 เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสา
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน 
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใ
 เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสา
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใ
 เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใ
 เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือส
 *ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นย
 เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
                      โจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติทุก
 ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบ
 ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหง
 อาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนส
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แต
 สังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากย
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน 
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   

 ถุลลัจจัย  ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
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ทุกๆ คําพูด 

 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุ
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพ
                     โจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิต วาเปนอาบัติ 
 ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน 
 อื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
 อาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ 
 ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวาเปน 
 อาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ 
 ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
ัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 

ุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 
อมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

    ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
ัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 

ุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้อธิกรณนัน้ 
อมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

    ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
ะศากยบุตร 

น
กับทาน แมอยางนี้

 

มเปนเช้ือสาย 
รรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 

 

าย 
 แมอยางนี้ อธิกรณ

 คําพูด 

น
างนี้ 

เสส 

อสาย 

 อาบ
 พระศากยบ
 ย
  
 อาบ
 พระศากยบ
 ย
  
 อาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวนอื่น 
 แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      พึงทําอาบัติหนึ่งๆ ใหเปนมูลแลวผูกเปนจักร. 
                   สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      [๕๘๗] ภิกษุผูโจทก เห็นภกิษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส 

  วา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเป
  เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม

 อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
 ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา 
 เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไ
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆก
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา 
 เปนอาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือส

  พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา 

  เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเป
 เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอย
 อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิ
 ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา 

นเช้ื เปนอาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเป



 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
ๆ 

สวา 
 

ุกๆ 

 
ทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 

เอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

ูด 
ัติ 

 
อื่น 

 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเส
 เปนอาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
 เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ 
 อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ท
 คําพูด. 
                   สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย 
      [๕๘๘] ภิกษุผูโจทก เห็นภกิษุผูตองอาบัติถุลลัจจยั มีความเห็นในอาบัติถุลลัจจยัวา 
 เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับ
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือ
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน 
 อาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน 
 อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพ
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบ
 ทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน
 แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน 
 อาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยวา เปน 
 อาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 



 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
                   สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ 
 ปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย วาเปน 
ื้อสาย 

ูด 

ุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
ณ 

ุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
ณ 

ย 

ัน้ 
ด. 

     สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ 
นอาบัติ 

ย 

      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แต
 อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพ
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน 
 อาบัติท
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกร
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน 
 อาบัติท
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกร
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน 
 อาบัติสังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสา
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติปาจิตตียวา เปน 
 อาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณน
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพู
             
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะ เป
 อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสา



 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 
ด 

ุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา 
ชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 

ๆ 

นเช้ือ 

วา 
 

 ทุกๆ 

วา 
ย 

าเปน 

บัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพู
      ภิกษ
 เปนอาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปารา
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา 
 เปนอาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเป
 สายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะ
 เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
 เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ 
 อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะ
 เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสา
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว
 อาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด. 
                    สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติทุกกฏ 
 ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
 อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ยอมเปนสวน 
 อื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอา
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 ทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ- 



 *ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น 
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 

ุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 

ย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
ัน้ 
 

ยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้อธิกรณนัน้ 

ิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 

ิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
รมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนัน้ 

นเช้ือสาย 
 

      ภิกษ
 ถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน 
 อื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 ปาจิตตี
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณน
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
      ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศาก
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด. 
                    สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต 
       ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปนอาบัติ 
 ทุพภาส
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
 อาบัติสังฆาท
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกร
 ยอมเปนสวนอืน่แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
 อาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเป
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 



 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
 อาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 

ื้อสาย 

 ทุกๆ 

ๆ 

ิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ี่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันพระเทวทัตตเขาไปหา 
 

โส 
ณโคดมมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ไฉน เราจักทํา สังฆเภท จักรเภท แกพระสมณ- 

 

 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
 อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
 คําพูด 
      ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปน 
 อาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ 
 นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก
 คําพูด. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๘๙] ภิกษุผูสําคัญเปนอยางนั้นโจทเองก็ดี สั่งใหผูอื่นโจทก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
 ภิกษุอาท
                    สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๙ จบ 
                         ----------- 
                     สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                        เรื่องพระเทวทัตต 
      [๕๙๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวหิาร อันเปน 
 สถานท
 พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต ครั้นแลวได
 กลาวคําน้ี กะพระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตตวา 
 มาเถิด อาวุโสท้ังหลาย พวกเราจักกระทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดม 
      เมื่อพระเทวทัตตกลาวอยางน้ีแลว พระโกกาลิกะไดกลาวคําน้ีกะพระเทวทัตตวา อาวุ
 พระสม
 *โคดมไดเลา 
                         วัตถุ ๕ ประการ 
      พระเทวทัตตกลาววา มาเถิด อาวุโสท้ังหลาย พวกเราจักเขาเฝาพระสมณโคดม ทูลขอ 
 วัตถุ ๕ ประการวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย



 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ 

ุ 
 

ิณฑบาตตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุท้ังหลาย 
าย 

คดม 
 

สท้ังหลาย พวกเราสามารถท่ีจะกระทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมได เพราะ 

ี 
 

เกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย 
ริญ วัตถุ ๕ ประการน้ี เปนไปเพ่ือความมักนอย ความสันโดษ 

อเนก 
ุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภกิษุท้ังหลายควรอยูปา 

ตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุท้ังหลายควรเท่ียวบิณฑบาต 
รนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุท้ังหลายควรถือผาบังสุกุล 

ูกตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุท้ังหลายควรอยูโคนไม 
ง โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุท้ังหลายไมควรฉันปลา 

 

ิสุทธ์ิดวยอาการ 

รน้ี แลวพรอมดวยบริษัท ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทํา 
อมดวยบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤห โฆษณาใหประชาชนเช่ือถือ 

 
 

 เพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการน้ี เปนไปเพ่ือความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ 
 เพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษ
 ท้ังหลายควรอยูปาตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถกูตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุท้ังหลาย
 ควรเท่ียวบ
 ควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุท้ังหล
 ควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุใดเขาอาศัยท่ีมุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุท้ังหลายไม 
 ควรฉันปลาและเน้ือตลอดชีวติ ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น พระสมณโ
 จักไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ พวกเราท้ังน้ันจักโฆษณาใหชุมชนเช่ือถือดวย วัตถุ ๕ ประการ
 นี้ อาวุโ
 วัตถุ ๕ ประการน้ีแล เพราะคนท้ังหลายเลื่อมใสในลูขปฏิบัติ 
      [๕๙๑] ครั้งน้ัน พระเทวทัตตพรอมดวยบรษัิทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมพีระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูม
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ
 ความขัด
 อเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจ
 ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย
 ปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพ
 ตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูก
 ตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีกา
 ตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถ
 ตลอดชีวิต ภิกษุใดเขาอาศัยท่ีมุงบั
 และเน้ือตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเน้ือ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น 
      พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย เทวทัตต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงอยูปา ภิกษุใด 
 ปรารถนา ก็จงอยูบาน ภิกษุใดปรารถนา ก็จงเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีการ
 นิมนต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงถือผาบังสุกุล ภกิษุใดปรารถนา ก็จงยินดีผาคหบดี ดูกรเทวทัตต 
 เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเทาน้ัน  เราอนุญาตปลาและเน้ือท่ีบร
 ๓ อยาง คือ ๑. ไมไดเห็น ๒. ไมไดยิน ๓. ไมไดรังเกียจ 
      [๕๙๒] ครั้งน้ัน พระเทวทัตตราเริงยินดีเปนอยางยิ่งวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต 
 วัตถุ ๕ ประกา
 ประทักษิณหลีกไป ตอมา เธอพร
 ดวยวัตถุ ๕ ประการวา อาวุโสท้ังหลาย เราเขาเฝาพระสมณโคดมทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา
 ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสรญิคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแต 

ชีวิต 

 

าริเพื่อความมักมาก 
 

ม 

ิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน 
 

 พระองคผูเจรญิ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพ่ือความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา 
 ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุท้ังหลายควรอยูปาตลอดชีวิต 
 ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถกูตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุท้ังหลายควรเท่ียวบิณฑบาตตลอด
 ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุท้ังหลายควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวติ 
 ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุท้ังหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุใด
 อาศัยท่ีมุงบัง โทษพึงถูกตองภกิษุนั้น ๕. ภิกษุท้ังหลายไมควรฉันปลาและเน้ือตลอดชีวิต ภิกษุ 
 ใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น พระสมณโคดมไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการน้ี 
 พวกเราเทาน้ัน สมาทานประพฤติวัตถุ ๕ ประการน้ีอยู 

๕๙๓] บรรดาประชาชนชาวพระนครราชคฤหนั้น จําพวกท่ีไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส       [
 มีความรูทราม พากันกลาวนี้วา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูกําจัด 
 มีความประพฤติขัดเกลา สวนพระสมณโคดม เปนผูมีความมักมาก ดํ
      สวนประชาชนจําพวกท่ีมีศรัทธาเลื่อมใสเปนบัณฑิต มีความรูสูง ตางพากันเพงโทษ
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหา
 ในพุทธจักร ของพระผูมีพระภาคเลา 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน 
 ผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอส
 โพนทะนาวา ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามใน
 พุทธจักรเลา แลวกราบทูลเนื้อความน้ันแดพระผูมีพระภาค 

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท                     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเทวทัตตวา ดูกรเทวทัตต ขาววา เธอตะเกียก 



 ตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร จริงหรือ? 
    พระเทวทัตตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
    พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
สม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดตะเกียก 

 เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักรเลา 
    ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
ื่อมใส หรือเพ่ือความเสื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน 
นไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น ของชนบาง 

ี่เลื่อมใสแลว 
    ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระเทวทัตต โดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหง 

นคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
ม 

ารภ 

 
ม ๑ 

ยู ขอทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวา 

ีย สละไดอยางนี้ นั่นเปน 

  
  
 ไม
 ตะกาย
  
 เล
 เป
 พวกท
  
 ความเป
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ควา
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปร
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน ท่ีเหมาะสมแก 
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง
 ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรร
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆผูพรอมเพรยีงหรือ 
 ถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุแตกกัน ยกยองยันอยู ภิกษุนั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว 
 อยางนี้วา ทานอยาไดตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรอือยาไดถือเอา 
 อธิกรณอันเปนเหตุแตกกันยกยองยันอ
 สงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกัน มีอุเทศเดียวกันยอมอยูผาสุก 
 แลภิกษุนั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางน้ี ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุนั้น 
 อันภิกษุท้ังหลาย พึงสวดสมนภุาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมน้ันเสีย หาก 
 เธอถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมน้ันเส
 การดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส. 
                      เรื่องพระเทวทัตต จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 



      [๕๙๔] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
  มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ 

ใด. 

รถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลาย 

เปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ 
 อัน 

 

ั้น ไดแกภิกษุผูทําลายสงฆ. 

ั้นพึงวากลาวภิกษุผูทําลายสงฆรูปน้ันวา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย 
องยันอยู ขอทาน 

เทศ 
สีย 

วไมวา 
ลวพึงวากลาว 

ณอันเปน 
น 

ะไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย 

 

 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
 อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ท่ีช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวาภิกษุ เพราะอร
 แลว ช่ือวา ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวาเปนเอหิภิกษุ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอปุสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรยีงกัน อุปสมบทใหดวย 
 ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      สงฆท่ีช่ือวา ผูพรอมเพรียง คือมีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน, 
      คําวา ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลาย 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 ภิกษุน
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุเหลาใดไดเห็น 
 ภิกษุเหลาใดไดยิน ภิกษุเหลาน
 เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถอืเอาอธิกรณอนัเปนเหตุแตกกัน ยกย
 จงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกัน มีอุ
 เดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงวากลาวแมครั้งท่ีสอง พึงวากลาวแมครั้งท่ีสาม หากเธอสละเ
 ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลายทราบแล
 กลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุนั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แ
 วา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถอืเอาอธิกร
 เหตุแตกกันยกยองยันอยู ขอทานจงพรอมเพรยีงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกั
 ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอเุทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก ดังน้ี พึงวากลาวแมครั้งท่ีสอง 
 พึงวากลาวแมครั้งท่ีสาม หากเธอสละเสีย สล
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         วิธีสวดสมนุภาสน



      [๕๙๖] ภิกษุนั้นอันสงฆพงึสวดสมนุภาสน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสวดสมน-ุ 
 วาดังน้ี:- 

ย 

ให 
ทาน 

มีช่ือนี้ เพื่อให 

ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆผูพรอมเพรยีง เธอไมสละเรื่องน้ัน สงฆสวด 
ใหสละเรื่องน้ัน การสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อให 
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด 

เรื่องน้ัน ชอบแกสงฆ 

 

นธรรม ภกิษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติ 

 *ภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
                      กรรมวาจาสวดสมนุภาสน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีช่ือนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลา
 สงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องน้ัน ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง 
 สวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีช่ือนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพ่ือ 
 ทําลายสงฆผูพรอมเพรยีง เธอไมสละเรื่องน้ัน สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อ
 สละเรื่องน้ัน การสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสยี ชอบแก
 ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมี 
 ช่ือนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องน้ัน สงฆสวด- 
 *สมนุภาสนภกิษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ัน การสวดสมนุภาสนภิกษุผู
 สละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ 
 ผูมีช่ือนี้ผูนี้ 
 สมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อ
 สละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกทาน
 ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ภิกษุผูมีช่ือนี้ สงฆสวดสมนุภาสนแลว เพือ่ใหสละ
 เหตุนั้น จึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี. 
      [๕๙๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะบัญญัติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจา 
 สองครั้ง ยอมระงับ. 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส 
 เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายน้ันแล
 แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                            บทภาชนีย 
      [๕๙๘] กรรมเป
 สังฆาทิเสส. 



      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ. 

จริต ๑ ภิกษุ 

 
ตะกาย 

ะเทวทัตตพูดไมถูก 
ัย ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหาม 

. 
ระ- 

ละความเห็นชอบ 
วทัตตทราบความพอใจ และความเห็นชอบของพวกเราจึงกลาว คําน้ันยอม 

อาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางพา 
ภิกษุท้ังหลายจึงไดประพฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตต 

ูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 

ราะ 
รงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา มีพวกภิกษุประพฤติ 

ของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุ 
ฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตตผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆเลา 

ชนท่ียังไมเลื่อมใส 
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ัน 

      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัยวา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๙๙] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกล
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                     สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๑ 
                  เรื่องภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตต 
      [๖๐๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวหิาร อันเปน
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน พระเทวทัตตตะเกียก
 เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร ภิกษุท้ังหลายพูดอยางนีว้า พร
 ธรรม พูดไมถกูวิน
 ในพุทธจักรเลา. 
      เมื่อภิกษุท้ังหลายพูดอยางน้ีแลว พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกะติสสกะ พระขัณฑเทวี
 บุตร และพระสมุททัตต ไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายอยาไดพดูอยางนั้น พ
 *เทวทัตตพูดถูกธรรม พูดถูกวนิัย ก็พระเทวทัตตกลาวคลอยตามความพอใจแ
 ของพวกเรา พระเท
 ควรแมแกพวกเรา. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละ
 กันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 ผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆเลา แลวกราบท
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพ
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวท
 ตามผูพูดสนับสนุนเทวทัตตผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจ
 โมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดประพ
 การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุม
 หรือเพื่อความ



 นั่นเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวก 

นุนพระเทวทัตต โดย 
ก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคน 

งความเปนคนเลี้ยงงาย 
อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส 

รแกเรื่องน้ัน 
งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 

ัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
าดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 

นท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
เลื่อมใส ๑ 

ัญญัติ 

งพวกขาพเจาจึงกลาว คําท่ีเธอกลาวนั่น ยอมควรแมแกพวก 

ฆ 
วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยู 

รมน้ันเสีย- 
ยไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส. 

 ท่ีเลื่อมใสแลว. 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพวกภิกษุผูประพฤติตามผูพูดสนับส
 อเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยา
 มักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแห
 ความเปนคนบํารุงงาย ความมักน
 การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมคว
 ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ั
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบ
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเป
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถอืตาม 
 พระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ี ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบ
      ๑๕. ๑๑. อนึ่ง มีภิกษุผูประพฤติตาม ผูพูดเขากันของภิกษุนั้นแล ๑ รูปบาง 
 ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง เธอท้ังหลายกลาวอยางน้ีวา ขอทานท้ังหลายอยาไดกลาวคํา 
 อะไรๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมดวย ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยัดวย ภกิษุนั่น 
 ถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกขาพเจากลาวดวย เธอทราบความพอใจ 
 และความชอบใจขอ
 ขาพเจา ภิกษุเหลาน้ัน อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานท้ังหลาย อยาได 
 กลาวอยางนั้น ภิกษุนั่นหาใชผูกลาวถูกธรรมไมดวย ภิกษุนั่นหาใชผูกลาวถูกวินัยไม 
 ดวย ความทําลายสงฆอยาไดชอบแมแกพวกทาน ขอพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสง
 เพราะวาสงฆผูพรอมเพรยีงกัน ปรองดองกัน ไม
 ผาสุก แลภิกษุเหลานั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยงัยกยองอยูอยางน้ันเทียว 
 ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงสวดสมนภุาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรม 
 นั้นเสีย หากเธอท้ังหลายถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกร
 *สละไดอยางน้ีนั่นเปนการดี หากเธอท้ังหลา
                เรื่องภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตต จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๐๑] บทวา อนึ่ง ... ของภิกษุนั้นแล คือภิกษุผูทําลายสงฆนั้น. 
      บทวา มีภิกษุท้ังหลาย คือมีภิกษุเหลาอื่น 
      บทวา ผูประพฤติตาม ความวา ภิกษุผูทําลายสงฆเห็นอยางไร ชอบอยางไร พอใจ 



 อยางไร แมภิกษุเหลานั้นก็เห็นอยางนั้น ชอบอยางนั้น พอใจอยางนั้น. 
      บทวา ผูพูดเขากัน คือผูดํารงอยูในพวกในฝายของภิกษุนัน้. 

 

ากภิกษุเหลานั้นสละเสียได สละไดอยางนี้นั่น เปนการดี หากภิกษุเหลานั้นไมสละ 
ุเหลานั้นอนัภิกษุ 

กลางสงฆ แลวพึงวากลาววาพวกทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุนั่น 
ใจแมแกพวกทาน 

องกันไมวิวาทกัน 
ุเหลานั้น 
ฏ. 

สงฆ 
ตุตถกรรมวาจา 

ื่องน้ันเสีย 

จา ภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนี้ดวย 
ียกตะกายเพ่ือ 

สวดสมนภุาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือ 

      คําวา ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ความวา มีภิกษุ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูป 
 บาง ภิกษุเหลานั้น พึงกลาวอยางนี้วา พวกทานอยาไดกลาวคําอะไรๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่น 
 กลาวถูกธรรมดวย ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยัดวย แลภิกษุนั่นกลาวคลอยตามความพอใจและความเห็น 
 ชอบของพวกขาพเจา เธอทราบความพอใจและความเห็นชอบของพวกขาพเจาจึงกลาว คําท่ีเธอ 
 กลาวน้ัน ยอมควรแมแกพวกขาพเจา. 
      [๖๐๒] บทวา ภิกษุเหลานัน้ ไดแกภิกษุผูประพฤติตามเหลาน้ัน. 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุเหลาใดเห็นอยู ภิกษุ 
 เหลาใดไดยินอยู ภิกษุเหลานัน้ควรวากลาวภกิษุผูประพฤติตามเหลาน้ันวา พวกทานอยาไดกลาว
 อยางนั้น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมก็หาไม ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยัก็หาไม ความทําลายสงฆอยาได 
 ชอบใจแมแกพวกทาน ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน 
 ปรองดองกัน  ไมวิวาทกันมีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมครั้งท่ีสอง พึงกลาวแม 
 ครั้งท่ีสาม ห
 เสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลายทราบแลว ไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษ
 ท้ังหลายพึงคุมตัวมาแมสูทาม
 กลาวถูกธรรมก็หาไม ภิกษุนั่นกลาวถูกวินยัก็หาไม ความทําลายสงฆอยาไดพอ
 ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรยีงกัน ปรองด
 มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมครั้งท่ีสอง พึงกลาวแมครั้งท่ีสาม หากภิกษ
 สละเสียได สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากภิกษุเหลานั้น ไมสละเสียตองอาบัติทุกก
                         วิธีสวดสมนุภาสน 
      [๖๐๓] ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล
 พึงสวดสมนุภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจ
 วาดังน้ี:- 
                      กรรมวาจาสวดสมนุภาสน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนี้ดวย 
 เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุผูมีช่ือนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพ่ือ 
 ทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเรื่องน้ัน ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึท่ีแลว 
 สงฆพึงสวดสมนุภาสน ภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนีด้วย เพื่อใหสละเร
 นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเ
 เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุผูมีช่ือนี้ ซึ่งเปนผูตะเก
 ทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเรื่องน้ัน สงฆ
 นี้ดวย ผูมีช่ือนีด้วย เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย การสวดสมนุภาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือ 



 นี้ดวย ผูมีช่ือนีน้ี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน 

วย ผูมีช่ือนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ชอบ 
ูด. 

 
สนคราวหน่ึงตอภิกษุ ๒ รูป ๓ รูปได ไมควรสวดสมนุภาสน 

ียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
 เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย 

ิเสส 

ธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ 
 ท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนีด้วย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุ 
 ผูมีช่ือนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ ภิกษุเหลานัน้ยังไมสละเรื่องน้ัน 
 สงฆสวดสมนภุาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนี้ดวยเพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย การ 
 สวดสมนุภาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือนี้ด
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพ
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ 
 ท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนีด้วย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุ 
 ผูมีช่ือนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ ภิกษุเหลานัน้ยังไมสละเรื่องน้ัน 
 สงฆสวดสมนภุาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย 
 การสวดสมนุภาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือน้ีดวย ผูมีช่ือนี้ดวย สงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเรื่องน้ัน 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี.้ 
      [๖๐๔] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ 
      จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจยัเพราะกรรมวาจาสอง
 ครั้ง ยอมระงับ สงฆพึงสวดสมนุภา
 ในคราวหน่ึงยิ่งกวาน้ัน 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เร
 จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส
 นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๐๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาท
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      กรรมเปน
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 



      [๖๐๖] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุผูม-ี 
วทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ต 
 ภิกษุท้ังหลายกลาว 

 
รวากลาว 
รมก็ของเรา 

กุลกัน 
ลมาจาก 

สําคัญวาเราเปน 
งเรา 

 มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา 
 ทานพระฉันนะ อันภิกษุท้ังหลาย วากลาวอยู 
าวไมได แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี 

ภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
ษุท้ังหลาย 

ุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
มณะ ใชไมได  ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภิกษุ 

ษุ การ 
มเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่มใสยิ่ง 

สของชุมชน 
ว 

ดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหง 
สันโดษ 

ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 *จิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเ
                   สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ. 
                          ---------- 
                     สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๒ 
                         เรื่องพระฉันนะ 
      [๖๐๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม เข
 พระนครโกสัมพี ครั้งน้ัน ทานพระฉันนะ ประพฤติมารยาทอันไมสมควร
 ตักเตือนอยางน้ีวา ดูกรฉันนะ ทานอยาไดกระทําอยางนี้ ประพฤติดังน้ีไมควร
      พระฉันนะกลาวตอบวา ดูกรทานท้ังหลาย พวกทานสําคัญวาเราเปนผูท่ีทานคว
 กระนั้นหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา พระธร
 พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว พวกทานตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ตางส
 บวชรวมกันอยู ดุจลมกลาพัดหญาไม และใบไมแหงใหอยูรวมกัน หรอืดุจแมน้ําท่ีไห
 ภูเขา พัดจอกสาหรายและแหนใหอยูรวมกันฉะน้ัน ดูกรทานท้ังหลาย พวกทาน
 ผูท่ีทานควรวากลาวกระนั้นหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ขอ
 พระธรรมก็ของเรา พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ
 ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
 ถูกทางธรรม จงึไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากล
 พระภาค. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระ
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธออันภิก
 วากลาวอยูถูกทางธรรม ไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมไดจรงิหรอื? 
      พระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของส
 ท้ังหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม จึงไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ดูกรโมฆบุร
 กระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไ
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใ
 ท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแล
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะโ
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน 



 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 
ื่องน้ัน 

า 
ะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 

ีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล 
ุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอนัจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ 

ื่อ 
ะ 

กษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี ้

ดวยวากลาวซ่ึงกันและกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ แลภิกษุ 
งอยูอยางน้ันเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุ 

 

 ความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเร
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายว
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพรา
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาด
 ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษ
 เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพ
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพร
 วินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู 
 ถูกทางธรรม ในสิกขาบทท้ังหลายอันเนือ่งในอุเทศ ทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาว 
 ไมได ดวยกลาวโตวา พวกทานอยาไดกลาวอะไรตอเรา เปนคําดีก็ตาม เปนคําช่ัว 
 ก็ตาม แมเราก็จักไมกลาวอะไรๆ ตอพวกทานเหมือนกัน เปนคําดีก็ตาม เปนคําช่ัวก็ตาม 
 ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย ภิกษุนั้นอันภิ
 วา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาว 
 ไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุท้ังหลายโดยชอบธรรม แมภิกษุท้ังหลายก็จักวากลาว 
 ทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคน้ัน เจริญแลวดวยอาการ 
 อยางนี้ คือ
 นั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางน้ี ยังยกยอ
 ท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวด 
 สมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมน้ันเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี 
 หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส. 
                       เรื่องพระฉันนะ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๐๘] คําวา อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก ความวา เปนผูวาไดโดยยาก 
 ประกอบดวยธรรมท้ังหลายอนัเปนเครื่องกระทําความเปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุสาสนี 
 โดยเบ้ืองขวา 
      คําวา ในสิกขาบทท้ังหลายอันเนื่องในอุเทศ ไดแกสิกขาบทอันนับเนื่องใน 
 พระปาติโมกข 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ 
      ท่ีช่ือวา ถูกทางธรรม คือสิกขาบทใดอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว สิกขาบทน้ัน 
 ช่ือวาถูกทางธรรม ภิกษุนั้นผูอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู โดยถูกทางธรรมน้ัน ยอมทําตนใหเปน



 ผูอันใครๆ วากลาวไมได ดวยกลาวโตวาพวกทานอยาไดกลาวอะไรๆ ตอเรา เปนคําดีก็ตาม 
 เปนคําช่ัวก็ตาม แมเราก็จักไมกลาวคําอะไรๆ ตอพวกทาน เปนคําดีก็ตาม เปนคําช่ัวก็ตาม 
 ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย 
      [๖๐๙] บทวา ภิกษุนั้น ไดแกภิกษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากน้ัน 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวาภิกษุเหลาใดเห็นอยู ไดยินอยู 
 ภิกษุเหลานั้นควรวากลาวภิกษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากน้ันวา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ 
 วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวาไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุท้ังหลายโดยชอบธรรม 
 แมภิกษุท้ังหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคน้ันเจริญแลว 
 ดวยอาการอยางนี้คือ ดวยวากลาวซ่ึงกันและกัน ดวยเตือนกนัและกันใหออกจากอาบัติ ควรวา 

ั่นเปนการดี 
ิทุกกฏ ภิกษุท้ังหลายไดยินแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ 

ทําตนใหเปนผู 
ท้ังหลาย 

งพระผูมีพระภาค 
กจาก 
ี ้

 
รมวาจา 

 วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องน้ัน 
 สงฆพึงสวดสมนุภาสนภิกษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละ 

ภิกษุมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสยี การสวดสมนุภาสนภิกษุมีช่ือน้ี 
ูใด 

 
 ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ 

 กลาวแมครั้งท่ีสอง ควรวากลาวแมครั้งท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางน้ี น
 หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัต
 นั้นอันภิกษุท้ังหลาย พึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลวพึงวากลาววา ทานอยาได
 อันใครๆ วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาวไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุ
 โดยชอบธรรม แมภิกษุท้ังหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทขอ
 นั้นเจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือ ดวยวากลาวซ่ึงกันและกัน ดวยเตือนกนัและกันใหออ
 อาบัติ ควรวากลาวแมครั้งท่ีสอง ควรวากลาวแมครั้งท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางน
 นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         วิธีสวดสมนุภาสน 
      [๖๑๐] ภิกษุนั้น อันสงฆพึงสวดสมนุภาสน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสวด
 สมนุภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกร
 วาดังน้ี:- 
                      กรรมวาจาสวดสมนุภาสน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ อันภิกษุท้ังหลายวากลาว 
 อยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึท่ีแลว
 เรื่องน้ัน นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ อันภิกษุท้ังหลายวากลาว 
 อยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องน้ัน 
 สงฆสวดสมนภุาสน
 เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผ
 ทานผูนั้นพึงพูด.
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง ทานเจาขา
 ผูมีช่ือนี้ผูนี้ อนัภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ 
 วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องน้ัน สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุมีช่ือนี้ เพื่อให 



 สละเรื่องน้ัน การสวดสมนุภาสนภิกษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ 

ูอันใครๆ วากลาว 

ขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย 
วา สังฆาทิเสส. 

นธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
เปนธรรม ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

ตติวาร 
 ๑ ภิกษุ 

ทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๓ 

งอนาถ 
สุกะ เปน 

 มีช่ือน้ี อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผ
 ไมได ภิกษุนั้นไมสละเรื่องน้ัน สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุมช่ืีอน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ัน 
 การสวดสมนุภาสนภิกษุมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสยี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ภิกษุมีช่ือนี้อันสงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี. 
      [๖๑๑] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ 
      จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจยัเพราะกรรมวาจาสอง- 
 *ครั้ง ยอมระงับ 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
 จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการ
 นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียก
                           บทภาชนีย 
      [๖๑๒] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      กรรมเป
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไม
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาป
      [๖๑๓] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุวิกลจริต
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ. 
                          ---------- 
                     สังฆา
                เรื่องภิกษุพวกพระอสัสชิและพระปุนัพพสุกะ 
      [๖๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามขอ
 บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพ



 เจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี ช่ัวชา ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ 
ใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง 

ัยตอกานเองบาง 
ผูอื่น 

าง 
ใหผูอื่น 

บาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชให 
 นําไปเอง 

บาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด 
พวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง 
ื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภแหงสกุล 

ียวกันบาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง 
าง 

ียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา 
ไม 

นรํา 
าง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํา 

ับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิง 
 

าง เลน- 
นหวง 

บไมบาง เลนไถนอยๆ 
ายดวยไมไบบาง เลนรถนอยๆ บาง 

หัดข่ีชางบาง 
ธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่ง 

ัน 
นเตนรําแลว พูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจง 

พฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง 
ล ภกิษุรูปหน่ึงจําพรรษาในแควนกาสี เดินทางไปพระนคร- 

กิฏาคีรีแลว ครั้นเวลาเชาภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือ 
ินไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน 

 ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดนํ้าเองบาง ใช
 ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาล
 ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชให
 ทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบ
 ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใช
 ทําบาง ภิกษุพวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไป
 ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ
 บาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเอง
 นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไม
 ซึ่งดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพื่อกุลสตร ีเพ
 เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้น ฉันอาหารในภาชนะอันเด
 นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง นอนบนเตียงอนัเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบ
 นอนคลุมผาหมผืนเด
 กุลกุมารี สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอก
 ของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับ 
 หญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอ
 บาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบ
 กับหญิงขับรองบาง ฟอนรําก
 ประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง
 ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบ
 *หมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโย
 บาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใ
 บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทร
 เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง 
 หัดข่ีมาบาง หัดข่ีรถบาง หัดยิง
 ผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยก
 บาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถา
 ฟอนรํา ณ ท่ีนี้ ดังน้ีบาง ใหการคํานับบาง ประ
      [๖๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแ
 *สาวัตถีเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ถึงชนบท
 บาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการเด
 คูแขน นาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณดวยอิริยาบถ 
      คนท้ังหลายเห็นภิกษุรูปนัน้แลว พูดอยางน้ีวา ภิกษุรูปนี้เปนใคร ดูคลายคนไมคอยมี 



 กําลัง เหมือนคนออนแอ เหมอืนคนมีหนาสยิ้ว ใครเลาจักถวายบิณฑะแกทานผูเขาไปเท่ียว 
 บิณฑบาตรูปนี้ สวนพระผูเปนเจาเหลาพระอสัสชิ และพระปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูออน- 
 *โยน พูดไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอนมักพูดวา มาเถิด มาดีแลว มีหนาไมสยิ้ว มีหนาช่ืนบาน 

 

 

 

ูดอกหรอื 

 
ิฏาคีรี พระพุทธเจาขา ครั้นเวลาเชา 

พุทธเจาขา 

 มักพูดกอน ใครๆ ก็ตองถวายบิณฑะแกทานเหลาน้ัน 
      อุบาสกคนหน่ึง ไดแลเห็นภิกษุรูปนั้นกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี ครั้นแลว
 จึงเขาไปหาภิกษุนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นวา พระคุณเจาไดบิณฑะบางไหม ขอรับ 
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ 
      อุบาสกกลาวอาราธนาวา นมินตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําภิกษุนั้นไปเรือน นิมนต 
 ใหฉันแลว ถามวา พระคุณเจาจักไปท่ีไหน ขอรับ 
      ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค 
      อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวย 
 เศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนีด้วยขอรับวา พระพุทธเจาขา 
 วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี 
 เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานด่ังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง 
 ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดนํ้าเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง 
 รอยกรองดอกไมเอง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํา 
 มาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบาน 
 ยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ 
 ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธ- 
 *เจาขา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคพึงสงภิกษุท้ังหลายไปสูชนบท
 กิฏาคีรี เพื่อวัดชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงต้ังม่ันอยู. 
      ภิกษุนั้นรับคําของอุบาสกน้ันแลว หลีกไปโดยหนทางอันจะไปสูพระนครสาวัตถี ถึง 
 พระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีโดยลําดับ เขาเฝาพระผูมี 
 พระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
                          พุทธประเพณี 
      [๖๑๖] อันการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย
 นั่นเปนพุทธประเพณี 
                      พระพุทธเจาทรงปราศรัย 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกรภกิษุ เธอยังพอทนอย
 ยังพอครองอยูดอกหรอื เธอเดนิทางมาเหน่ือยนอยหรอื ก็นี่เธอมาจากไหนเลา? 
      ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได ยังพอครองอยูไดพระพุทธเจาขา และ 
 ขาพระพุทธเจาเดินทางมาลําบากเล็กนอย ขาพระพุทธเจาจําพรรษาในแควนกาสีแลว เมื่อจะมายัง
 พระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคไดผานชนบทก
 ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี พระ



 อุบาสกคนหน่ึง ไดเห็นขาพระพุทธเจากําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี ครั้นแลวไดเขาไป 
 

รับ ขาพระพุทธเจาตอบวา จักไปพระนคร 
 

างน้ีวา 
ุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่น 

ผูอื่นรดบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ 
เลื่อมใสแลว แมทานประจํา 

ุเลวทราม 
 

ลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม 
าง 
เองบาง 

ีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี ้
ทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว 

วา จริง พระพุทธเจาขา. 

 

 

 หาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาถามวา ทานไดบิณฑะบางไหมขอรับ ขาพระพุทธเจา
 ตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ เขาพูดวา นิมนตไปเรือนผมเถดิ ขอรับ แลวนําขาพระพุทธเจา 
 ไปเรือน ใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปท่ีไหน ขอ
 สาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคจะ เขาพูดวา ทานขอรับ ถาเชนนั้นขอทานจงกราบถวายบังคม
 พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอย
 พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษ
 ในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติอนาจารเห็นปานด่ังนี้ คือ ปลูกตนไม 
 ดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดนํ้าเองบาง ใชให
 บาง เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไม
 ของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษ
 อยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภิกษุท้ังหลาย
 ไปสูชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงต้ังม่ันอยู ดังน้ี ขาพระพุทธเจามาจากชนบท 
 กิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจาขา. 
                       ทรงสอบถามภกิษุสงฆ 
      [๖๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุพวก 
 พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติ- 
 *อนาจารเห็นปานด่ังน้ี คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดนํ้าเองบาง ใชใหผูอื่น 
 รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง 
 ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามา
 ชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบ
 ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอก
 ใชใหผูอื่นทําบาง ... ประพฤติอนาจารตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบานยังม
 เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แม
 ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง ดังน้ี จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับ
                      พระพุทธเจาทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร  ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ัน จึงไดประพฤติอนาจารเหน็ปานด่ังนี้ คือ 
 ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดนํ้าเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง 
 ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง
 ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชให 



 ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง 
 ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง 

ง 

าง 

 
ระโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนราํ 

ระโคมบาง ประโคมกับหญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิง 
 

 

ื่อความเลื่อมใส 
ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การ 

ปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือ 

 
พระ- 

. 

 พวกเธอนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบา
 ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่น 
 นําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง 
 ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมแผง สําหรับ 
 ประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกมุารี เพื่อสะใภแหงสกุล เพื่อกลุทาสี พวกเธอ 
 ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบ
 นอนบนเตียงอนัเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง นอนคลุมผาหมผืนเดียวกนับาง 
 นอนรวมเครือ่งลาด และคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภแหงสกุล 
 กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง 
 ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิง 
 ฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง
 ขับรองกับหญิงขับรองบาง ป
 กับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงป
 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 หัดข่ีชางบาง หัดข่ีมาบาง หัดข่ีรถบาง 
 หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง 
 วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถาน 
 เตนรํา แลวพูดกับหญิงฟอนราํ อยางนี้วา นองหญิงเธอจงฟอนรํา ณ ท่ีนี้ดั่งน้ีบาง ใหการคํานับบาง
 ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บางเลา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใส
 กระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไ
 ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                      รับส่ังใหปพพาชนียกรรม 
      [๖๑๘] ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดย 
 อเนกปริยายดังน้ีแลว ทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวา ไปเถิด
 สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวก
 *อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกนั้นเปนสัทธิวิหาริกของเธอ



      พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจา 
 จะทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวก พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีไดดวย วิธีไร 
 เพราะภิกษุพวกนั้น ดุราย หยาบคาย 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถาเชนนั้น พวกเธอจงไปพรอม 
 ดวยภิกษุหลายๆ รูป. 
      พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทูลรับสนองพระผูมีพระภาควา อยางน้ัน พระพุทธ- 
 *เจาขา. 
                       วิธีทําปพพาชนียกรรม 
      [๖๑๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลวิธปีพพาชนียกรรมพึงทําอยางนี้ 
 พึงโจทภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะกอน ครั้นแลวพึงใหพวกเธอใหการ ครั้นแลว 

า 

 
ยู 

นผู 

เขา 

ุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
 

ุล มีความประพฤติเลวทราม ความ 
เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอัน 

 

กิฏาคีรี 

 พึงยกอาบัติข้ึน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจ
 วาดังน้ี:- 
                    กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจาภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลาน้ี เปนผู 
 ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็น 
 อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอนัภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย 
 เขาไดยินอยูดวย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ
 อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอ
 ในชนบทกิฏาคีรี นี่เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลาน้ีเป
 ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็น 
 อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอนัภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย 
 ไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี 
 วา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรม 
 แกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพส
 *ปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระ- 
 *อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสก
 ประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลาน้ี เขาได
 ภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแก
 ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
 *ปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
 *ปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบท



 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระ- 
 *อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ 

ี้ 
เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ- 

มพึง 
บทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท 

ะปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรีชอบแกทานผูใด 

เจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
รและพระโมคคัลลานะเปนประมุขไดไปสู 

ท 

ัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี 

ระผูมีพระภาค รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน 
ย ขาววา 

บ ไม 
วา 
 

 เลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันภิกษุเหลาน
 ประทุษรายแลว เขาได
 *อัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไ
 อยูในชน
 กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพร
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท 
 กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงน่ิง ขาพ
      [๖๒๐] ลําดับนั้น ภิกษุสงฆมีพระสารีบุต
 ชนบทกิฏาคีรีแลว ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบ
 กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี 
      ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว 
 ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิง่ ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษ 
 การกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวย 
 ความหลง ลําเอียงดวยความกล
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา 
 ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูก 
 สงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิง่ ไมประพฤติแกตัว ไมขอ 
 ขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอยีง 
 ดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอยีงดวยความกลวั หลีกไปเสียกม็ี สึกเสียก็มี 
 เลาแลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      [๖๒๑] ลําดับนั้น พ
 เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลา
 ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอ
 หายเยอหยิง่ ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความ
 ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
 หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ? 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 



 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวก 
ยเยอยิ่ง 

ามเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย 

ุท้ังหลายวา 

 
 ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ี 

ระ 

ระพฤติเลวทรามของเธอ เขาได 
ันเธอประทุษรายแลว เขาไดเห็น 

ัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถงึความกลัวดวย 
ะอาบัติ เชนเดียวกัน ภิกษุนั้นอัน 

 ภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ัน ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ ไมหา
 ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย ยงัดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา 
 ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว 
 หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเลา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การ 
 กระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และ 
 เพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดยอเนก 
 ปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก 
 ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี คว
 ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนา 
 เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปรยิายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา 
 ท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพ
 สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุเขาไปอาศัยบานก็ดี นิคมก็ดี แหงใดแหงหน่ึงอยู เปน 
 ผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความป
 เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอ
 อยูดวย เขาไดยินอยูดวย ภิกษุนั้นอันภิกษุท้ังหลาย พึงวากลาวอยางนีว้า ทาน 
 เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของทาน 
 เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันทานประทุษรายแลว เขาได 
 เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสน้ี ทานอยาอยูในท่ีนี้ 
 และภิกษุนั้นอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางน้ี พึงวากลาวภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา 
 พวกภิกษุถึงความพอใจดวย ถงึความข
 ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพรา
 ภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางน้ีวา ทานอยาไดกลาวอยางนัน้ ภิกษุท้ังหลาย หาไดถึง 



 ความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หาไดถึงความกลัวไม 
 ทานเองแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม 
 ของทาน เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันทานประทุษราย 
 แลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสน้ี ทานอยาอยู 
 ในท่ีนี้ และภิกษุนั้นอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางน้ี ยังยกยองอยูอยางน้ันเทียว 

. 

 

เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใดอยูเฉพาะหนา 

นเธอประทุษรายแลว คือ ชนท้ังหลายเมื่อกอนมี 
ิกษุนั้นกลับเปนคน 

ู 

สกุล มีความ 
อยูดวย และ 

ปเสีย 
าภิกษุ 
ดวย 

 ภิกษุนั้นอันภิกษุท้ังหลาย พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย 
 หากเธอถูกสวดสมนุภาสากวาจะครบสามจบอยู สละกรรมน้ันเสีย สละไดอยางนี้ นั่น 
 เปนการดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส. 
              เรื่องภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จบ
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๒๒] คําวา อนึ่งภิกษุ ... บานก็ดี นิคมก็ดี แหงใดแหงหน่ึง ความวา บานก็ดี 
 นิคมก็ดี นครก็ดี ช่ือวา บานและนิคม. 
      บทวา เขาไปอาศัย ... อยู คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัย 
 ของภิกษุไข เปนปจจัยเกี่ยวเนือ่งอยูในท่ีนั้น. 
      ท่ีช่ือวา สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร 
      บทวา เปนผูประทุษรายสกุล คือ ประจบสกุลดวยดอกไมก็ดี ผลไมก็ดี แปงก็ดี 
 ดินก็ดี ไมสีฟนก็ดี ไมไผก็ดี การแพทยก็ดี การส่ือสารก็ด ี
      บทวา มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง 
 รดนํ้าเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง
 ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง. 
      [๖๒๓] บทวา เขาไดเห็นอยูดวย 
 ชนเหลาน้ัน ช่ือวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลบัหลัง ชนเหลาน้ันช่ือวาไดยินอยู. 
      บทวา และสกุลท้ังหลาย อั
 ศรัทธา อาศัยภิกษุนั้นกลับเปนคนไมมีศรัทธา เมื่อกอนเปนคนเลื่อมใสอาศัยภ
 ไมเลื่อมใส 
      บทวา เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใดอยูเฉพาะหนา 
 ชนเหลาน้ัน ช่ือวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลบัหลัง ชนเหลาน้ัน ช่ือวาไดยินอย
      [๖๒๔] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูประทุษรายสกุลรูปนั้น 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุพวกท่ีไดเห็นได 
 ยินเหลาน้ัน พึงวากลาวภิกษุผูประทุษรายสกุลรูปนั้นวา ทานแล เปนผูประทุษราย
 ประพฤติเลวทราม  ความประพฤติเลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยิน
 สกุลท้ังหลาย อันทานประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไ
 จากอาวาสน้ี ทานอยาอยูในท่ีนี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ พึงว
 เหลานั้นอยางน้ีวา ภิกษุท้ังหลาย ถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลง



 ถึงความกลัวดวย ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเชนเดียวกัน 
      [๖๒๕] บทวา ภิกษุนั้น ไดแกภิกษุผูทํากรรมรูปนั้น 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษุเหลาอืน่ อธิบายวา ภิกษุเหลาใดไดเห็น ภิกษุ 
 เหลาใดไดยิน ภิกษุเหลานั้น พึงวากลาวภิกษุผูทํากรรมรูปนั้นวา ทานอยาไดกลาวอยางน้ัน ภิกษุ 

ะหาไดถึง 
ทราม 

ลว 
ปเสียจากอาวาสน้ี ทานอยาอยูในท่ีนี้ พึงวา 

ีย สละไดอยางน้ี นั่นเปนการดี 
 ภิกษุท้ังหลายไดยินแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ 

าไดกลาวอยาง 
ม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หา 

พฤติ 
ยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันทานประทุษรายแลว 

ี้ พึงวา 
ี 

ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย ญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 

ลว ใสความ 

วามกลัว เธอยังไมสละเรื่องน้ัน ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึท่ีแลว สงฆพึงสวด 

ลว ใส 
หลง ลําเอียงดวยความกลัว 

ารสวด 

 

 ท้ังหลายหาไดถึงความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม แล
 ความกลัวไม ทานแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลว
 ของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลาย อันทานประทุษรายแ
 เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลกีไ
 กลาว แมครั้งท่ีสอง พึงวากลาวแมครั้งท่ีสาม หากเธอสละเส
 หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ
 ภิกษุนั้น อันภกิษุท้ังหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลวพึงวากลาววา ทานอย
 นั้น ภิกษุท้ังหลาย หาไดถึงความพอใจไ
 ไดถึงความกลัวไม ทานแลเปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประ
 เลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาได
 เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลกีไปเสียจากอาวาสน้ี ทานอยาอยูในท่ีน
 กลาวแมครั้งท่ีสอง พึงวากลาวแมครั้งท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางน้ี นั่นเปนการด
 หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         วิธีสวดสมนุภาส 
      [๖๒๖] ภิกษุนั้นอันสงฆพงึสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสวดสม 
 นุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด 
 ดังน้ี:- 
                      กรรมวาจาสวดสมนุภาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแ
 ภิกษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอยีงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง 
 ลําเอียงดวยค
 สมนุภาส ภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสยี นี่เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแ
 ความภิกษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความ
 เธอยังไมสละเรื่องน้ัน สงฆสวดมมนุภาสภิกษุผูนี้ช่ือนี้ เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ก
 สมนุภาสภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสยี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี ้
 ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวย
 ความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรือ่งน้ัน สงฆสวด 



 สมนุภาสภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ัน การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเรื่อง 
กทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 

ี ้

 เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย 
ียกวา สังฆาทิเสส. 

เปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 

 ธรรม คือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทขาพเจายกข้ึนแสดง 
บสามจบ 

ั้น 
 

 นั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแ
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูน
 ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวย 
 ความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรือ่งน้ัน สงฆสวด 
 สมนุภาสภิกษุผูมีช่ือน้ี เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสยี การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละ 
 เรื่องน้ันเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ภิกษุผูมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละเรื่องน้ันเสีย ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี. 
      [๖๒๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ 
      จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย 
      จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจยัเพราะกรรมวาจาสอง 
 ครั้ง ยอมระงับ 
      บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทาน้ันใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติ 
 เดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึง 
 ตรัสเรียกวา สงัฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส
 นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเร
                           บทภาชนีย 
      [๖๒๘] กรรมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      กรรม
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรม
      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 สิกขาบทท่ี ๑๓ จบ. 
                            บทสรุป 
      [๖๓๐] ทานผูมีอายุท้ังหลาย
 แลว เกาสิกขาบทใหตองอาบัติเมื่อแรกทํา สี่สิกขาบทใหตองอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสคร
 ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสสิกขาบทใดสิกขาบทหน่ึงแลว รูอยู แตปกปดไวสิ้นวันเทาใด ภิกษุน
 ตองอยูปรวิาสดวยความไมปรารถนา สิ้นวันเทาน้ัน ภิกษุอยูปริวาสแลว ตองประพฤติวัตรเพื่อ



 มานัตสําหรับภิกษุเพิ่มข้ึนอีก ๖ ราตรี ภิกษุประพฤติมานัตแลว ภิกษุสงฆ ๒๐ รูปอยูในสีมาใด 
ุนั้นเขาหมู 

ั้น 

 
ติ 

 ๑ เคลาคลึงกาย ๑ วาจาช่ัวหยาบ ๑ บําเรอกามของ 
บัติปาราชิกไมมีมูล ๑ โจทอางเลศบางอยาง ๑ 

 ๑ วายาก ๑ ประทุษรายสกุล ๑ ดังน้ีแล. 

 อนึ่ง ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบทเหลาน้ีแล มาสูอุเทศ. 

 
ทายีเปนพระประจําสกุลในพระนครสาวัตถี 

ัยนั้น สาวนอยแหงสกุลอุปฏฐากของทานพระอุทายี เปนสตรีท่ี 

และจีวรเขาไปหาสกุลนั้น 

กุลโนนแลว เจาขา 
 จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสกุลน้ัน 

งอยูในหอง เจาขา 
กําบัง 

มาตา เปนสตรีมีบุตรมาก มีนัดดามาก 
ีโรค ซึ่งโลกสมมติวาเปนมิ่งมงคล พวกชาวบานเชิญนางไปให 

 พึงเรียกภิกษุนัน้เขาหมูในสีมาน้ัน ถาภิกษุสงฆ ๒๐ รูป หยอนแมรูปหน่ึง พึงเรียกภิกษ
 ภิกษุนั้นก็ไมเปนอันสงฆเรียกเขาหมูแลว และภิกษุเหลานั้นควรถูกตําหน ินี้เปนสามีจิในกรรมน
      ขาพเจาขอถามทานท้ังหลายในอาบัติสังฆาทิเสสเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ 
 แลวหรือ ขาพเจาขอถาม แมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถาม
 แมครั้งท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรอื ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในอาบั
 สังฆาทิเสสเหลาน้ี เหตุนั้น จึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                         เตรสภัณฑ จบ. 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
 สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปลอยสุกกะ
 ตน ๑ ชักสื่อ ๑ ทํากุฎี ๑ ทําวิหาร ๑ โจทดวยอา
 ทําลายสงฆ ๑ ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั่นแหละ
                           อนิยตกัณฑ 
      ทานท้ังหลาย
                        อนิยต สิกขาบทท่ี ๑ 
                เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา 
      [๖๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
 บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันทานพระอุ
 เขาไปหาสกุลเปนอันมาก สม
 มารดาบิดายกใหแกหนุมนอยของสกุลหนึ่ง 
      ครั้นเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอันตรวาสกแลว ถือบาตร
 ครั้นแลวจึงไตถามพวกชาวบานวา สาวนอยผูมีช่ือนี้อยูไหน 
      พวกชาวบานตอบอยางนี้วา พวกขาพเจาไดยกใหแกหนุมนอยของส
      แมสกุลน้ันแล ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุทายี
 ครั้นแลวจึงถามพวกชาวบานวา สตรีผูมีช่ือนี ้อยูไหน? 
      พวกชาวบานตอบวา นางน่ั
      จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสาวนอยนั้น ครั้นแลวสําเรจ็การน่ังในท่ีลับคือในอาสนะ
 ซึ่งพอจะทําการไดกับสาวนอยน้ัน หนึ่งตอหน่ึง เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา. 
      [๖๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล นางวิสาขา มิคาร
 มีบุตรไมมีโรค มีนัดดาไมม
 รับประทานอาหารกอนในงานบําเพ็ญกุศล งานมงคล งานมหรสพ ครั้งน้ัน นางวิสาขา 
 มิคารมาตา ไดถูกเชิญไปสูสกุลนั้น นางไดเห็นพระอุทายี นั่งในท่ีลับคือในอาสนะกําบัง ซึ่ง 
 พอจะทําการไดกับหญิงสาวน้ัน หนึ่งตอหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะทานพระอุทายีวา ขาแต 
 พระคุณเจา การท่ีพระคุณเจาสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับ 



 มาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ ไมควร แมพระคุณเจาจะไมตองการดวยธรรมนั้น 
 ก็จริง ถึงอยางน้ัน พวกชาวบานผูท่ีไมเลื่อมใส จะบอกใหเช่ือไดโดยยาก 
      ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้ ก็มิไดเช่ือฟง 
      เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตา กลับไปแลว ไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา 
 ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดสําเร็จการน่ังในท่ีลับ คือ 
 ในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเน้ือความนั้น 

ัติสิกขาบท 

ิง พระพุทธเจาขา 
ธอน้ัน ไมเหมาะ 

ชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงได 
ําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา 

ุทายีโดยอเนกปริยาย ดังน้ีแลว ตรัสโทษแหง 
 

งาย ความเปนคนบํารุงงาย 

มาะสม 
า 

ัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 

ันจะบังเกิด 
ท่ียังไม 

 แดพระผูมีพระภาค 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญ
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการน่ัง 
 ในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่ง จริงหรือ? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จร
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเ
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใ
 สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะท
 การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ 
 เลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของเธอน้ัน เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส 
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอ
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยง
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลวทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเห
 แกเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายว
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญ
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ 
 ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอ
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง 



 พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได เห็นภิกษุกันมาตุคาม 
 นั้นนั่นแลว พูดข้ึนดวยธรรม ๓ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวย 

าจิตตีย 

าบทวิภังค 
ูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 

างใด 

ะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 

รถวา 
 

ง 

ิกษุ ท่ีทรง 

จะเสพเมถุนธรรมได 
ใกล 

ั่งใกล หรือนอนใกลก็ดี นั่งท้ังสองคน หรือนอนท้ังสองคน 

 สังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการน่ัง พึงถกูปรับดวยธรรม 
 ๓ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือ ดวยปาราชิกบาง ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยป
 บาง อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้น กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับ 
 ดวยธรรมนั้น ธรรมน้ีช่ือ อนยิต. 
                  เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา จบ. 
                          สิกข
      [๖๓๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผ
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอย
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพรา
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอร
 เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรีย
 กันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ 
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว 
 ดิรัจฉานตัวเมยี โดยท่ีสุด แมเด็กหญิงท่ีเกิดในวันนั้น ไมตองพูดถึงสตรีผูใหญ 
      บทวา กับ คือ รวมกัน 
      คําวา รูปเดียว ... ผูเดียว ไดแกภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑ 
      ท่ีช่ือวา ในท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑ 
      ท่ีลับตา ไดแกท่ีซึ่งเม่ือภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักค้ิว หรือชูศีรษะ ไมมีใครสามารถ 
 จะแลเห็นได 
      ท่ีลับหู ไดแก ท่ีซึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําท่ีพูดตามปกติได 
      อาสนะท่ีช่ือวา กําบัง คือเปนอาสนะท่ีเขากําบังดวยฝา บานประตู เสื่อลําแพน 
 มานบัง ตนไม เสา หรือฉาง อยางใดอยางหน่ึง 
      บทวา พอจะทําการได คือ อาจเพื่อ
      คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เมื่อมาตุคามน่ังแลว ภิกษุนั่งใกลหรือนอน
 ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามน
 ก็ดี 



      [๖๓๔] อุบาสิกาท่ีช่ือวา มีวาจาท่ีเช่ือได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล ผูตรัสรูธรรม 
 ผูเขาใจศาสนาดี 
      ท่ีช่ือวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึงพระธรรมเปนสรณะ 

เชนนั้น พึงพูดข้ึนดวยธรรม ๓ ประการ อยางใด 
ก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่ง 

 อยางใดอยางหน่ึง คือดวยปาราชิกบาง 
น 

ั่ง 

นีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ. 

เมถุนธรรม 
ญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ 

เจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม 
ไดเสพเมถุนธรรมเลย ดงัน้ี พึงปรับเพราะ 

ั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมใน 
าก ดังน้ี พึงปรับ 

ระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมใน 
ายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ. 

 
ายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งน้ัน พึงปรับตามอาบัติ 

 ผูถึงพระสงฆเปนสรณะ 
      บทวา เห็น คือ พบ 
      [๖๓๕] อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได
 อยางหน่ึง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวยสังฆาทิเสส
 การน่ัง พึงถูกปรับดวยธรรม ๓ ประการ
 ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้
 กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรมน้ัน. 
                          ปฏิญญาตกรณะ 
                     เห็นนั่งกําลังเสพเมถุนธรรม 
      [๖๓๖] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังเสพเมถุนธรรม 
 ในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งน้ัน พึงปรับตามอาบัติ 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังเสพเมถนุธรรมในมาตุคาม 
 ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้าขาพเจาน่ังจริง แตไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังน้ี พึงปรับเพราะการน
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังเสพเมถนุธรรมในมาตุคาม 
 ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับเพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังเสพเมถนุธรรมในมาตุคาม 
 ถาภิกษุนั้นกลาวอยาง
                    เห็นนอนกําลังเสพเมถุนธรรม 
      [๖๓๗] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพ
 ในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิ
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณ
 ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจานอนจรงิ แตไม
 การนอน 
      หากอุบาสิกาน
 มาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางน้ีวา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจาน่ังอยูตางห
 เพราะการนั่ง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพ
 มาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางน้ีวา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจ
                 เห็นน่ังกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
      [๖๓๘] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึง
 ดวยก



      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
ุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาน่ังจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย 

อยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับ 

วยกาย 
ี้ ไมพึงปรับ. 

ระคุณเจานอนกําลังถงึความเคลาคลึง 
ิญาณการนอนนั้น พึงปรบัตามอาบัติ 

ห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
 

. 

ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับ คือ 
าะ 

งหาก ดังน้ี พึงปรับเพราะการนอน 
นะ 

ืนอยู 
พึงปรับ. 

 ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับ 

นท่ีลับ คือใน 

 กับมาตุคาม ถาภิกษ
 ดังน้ี พึงปรับเพราะการน่ัง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึน
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้น
 เพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึงด
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน
                เห็นนอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
      [๖๓๙] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพ
 ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏ
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเ
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย
 ดังน้ี พึงปรับเพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจาน่ังอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับ 
 เพราะการนั่ง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
 กับมาตุคาม ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ
                          เห็นนั่งในท่ีลับ 
      [๖๔๐] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา 
 ในอาสนะกําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการน่ังน้ัน พึงปรบัเพร
 การน่ัง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับ คือนั่งในอาสนะ 
 กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภกิษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจา 
 นอนอยูตา
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับ คือในอาส
 กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภกิษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจาย
 ตางหาก ดังน้ี ไม
                         เห็นนอนในท่ีลับ 
      [๖๔๑] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับ คือ 
 ในอาสนะกําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว
 เพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนใ



 อาสนะกําบัง พอจะกระทําไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน 

ยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับ คือในอาสนะ 
า 

 อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนปาราชิกก็ได เปนสังฆาทิเสส 

ิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 

ารน่ัง 

ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 

นิยต สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 

ิสาขา มิคารมาตา 
ง 

การสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะการทําไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่ง 

อหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะทานพระอุทายี 

า มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้ ก็มิไดเช่ือฟง 

ทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดสําเร็จการน่ังในท่ีลับ 

 ขาพเจาน่ังอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับเพราะการน่ัง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอ
 กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภกิษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจ
 ยืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ. 
      [๖๔๒] บทวา
 ก็ได เปนปาจิตตียก็ได. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๔๓] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏ
      ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
      ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการน่ัง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะก
      ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ 
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไม
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการน่ัง 
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ. 
                      อ
                          ---------- 
                        อนิยต สิกขาบทท่ี ๒ 
               เรื่องพระอุทายี กับนางว
      [๖๔๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามขอ
 อานาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี ครั้งน้ัน ทานพระอุทายีดําริวา พระผูมีพระภาค 
 ทรงหาม
 จึงสําเร็จการนัง่ในท่ีลับ กับสาวนอยคนน้ันแล หนึ่งตอหนึ่ง เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา 
      แมครั้งท่ีสองแล นางวิสาขา มิคารมาตา ก็ไดถูกเชิญไปสูสกุลน้ัน นางไดเห็นทาน 
 พระอุทายีนั่งในท่ีลับ กับสาวนอยนั้นแล หนึง่ต
 วา ขาแตพระคุณเจา การท่ีพระคุณเจาน่ังในท่ีลับ กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ 
 ไมควร พระคุณเจาแมไมตองการ ดวยธรรมน้ันก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบานผูท่ีไมเลื่อมใส 
 จะบอกใหเช่ือไดโดยยาก 
      ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาข
      เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตากลับไปแลว ไดแจงน้ันแกภิกษุท้ังหลาย 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา 
 ตางก็พากันเพงโ
 กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเน้ือความนั้นแดพระผูมีพระภาค 



                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 

น 

ระพุทธเจาขา 
 ไมเหมาะ 

องสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดสําเรจ็ 
ึ่งตอหนึ่งเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

ี่แท การ 
เพ่ือความเปน 

ว ตรัสโทษแหง 
นไมสันโดษ 

ุงงาย ความ 
ารปรารภ 

ี่เหมาะแกเรื่องนั้น 
ลายวา 

ะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 

ีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
 

มนั้นนั่นแลว พูดข้ึนดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยาง 
วย 

ียบาง อีก 
 

 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการน่ังใ
 ท่ีลับกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึง่ จริงหรือ? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พ
      พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจข
 การน่ังในท่ีลับกับมาตุคามหน
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท
 กระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และ
 อยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย ดังน้ีแล
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนค
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบําร
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม ก
 ความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน ท
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังห
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพรา
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูม
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอวัยวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙. ๒. อนึ่ง สถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว หาเปนท่ีพอจะทําการ 
 ไดไม แตเปนท่ีพอจะพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบไดอยู แลภิกษุใดรูปเดียว 
 สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับดวยมาตุคามผูเดียว ในอาสนะมีรูปอยางนั้น อุบาสิกามีวาจา 
 ท่ีเช่ือไดเห็นภิกษุกับมาตุคา
 หนึ่ง คือดวยสงัฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการน่ัง พึงถูกปรับด
 ธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือดวยสงัฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตต
 อยางหน่ึง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้นกลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรม
 นั้น แมธรรมน้ีก็ช่ือ อนิยต. 
                  เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา จบ. 



                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๔๕] คําวา อนึ่งสถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว อธิบายวา อาสนะเปน 
 ท่ีเปดเผย คือ เปนสถานท่ีมิไดกําบังดวยฝา บานประตู เสื่อลําแพน มานบัง ตนไม เสา 
 หรือฉาง อยางใดอยางหน่ึง 
      บทวา หาเปนท่ีพอจะทําการไดไม คือ ไมอาจเสพเมถุนธรรมได 

าะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 

ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุท่ีสงฆ 
ิกษุ ท่ีทรง 

ยาบ 

แก ภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑ 
ุ หรอื 

คนก็ดี 
าใจ 

ตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึงพระธรรมเปนสรณะ ผูถึง 

      คําวา แตเปนท่ีพอจะพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบไดอยู คือ อาจจะพูด 
 เคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบได 
      [๖๔๖] บทวา แล ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตามนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา แล ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพร
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน 
 ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงกัน 
 อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ 
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะน้ี ช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี 
      บทวา ในอาสนะมีรูปอยางนั้น คือ ในอาสนะเห็นปานน้ัน 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว 
 ดิรัจฉานตัวเมยี เปนสตรีผูรูเดยีงสา สามารถซาบซึ้งถึงถอยคํา เปนสุภาษิต ทุรภาษิต วาจาช่ัวห
 และสุภาพ 
      บทวา กับ คือ รวมกัน 
      คําวา รูปเดียว ... ผูเดียว ได
      ท่ีช่ือวา ในท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑ ท่ีลับตา ไดแกสถานท่ีซึ่งเม่ือภิกษ
 มาตุคาม ขยิบตา ยักค้ิว หรือชูศีรษะไมมีใครสามารถจะแลเห็นได 
      ท่ีลับหู ไดแก สถานท่ีซึ่งไมมีใครสามารถไดยินถอยคําท่ีพูดตามปกติได 
      คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เมื่อมาตุคามน่ังแลว ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล 
 ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกลก็ดี นั่งท้ังสองคน หรือนอนท้ังสอง
      [๖๔๗] อุบาสิกาท่ีช่ือวา มีวาจาท่ีเช่ือได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล ผูตรัสรูธรรม ผูเข
 ศาสนาดี 
      ท่ีช่ือวา อุบาสิกา ไดแก ส
 พระสงฆเปนสรณะ 



      บทวา เห็น คือพบ 
      [๖๔๘] อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดเชนนั้น พึงพูดข้ึนดวยธรรม ๒ ประการ 
 อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการน่ัง 
 พึงถูกปรับดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือ ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวย 

รรมใด ภิกษุนั้น 

ึงดวยกาย 
ี้ 

 

นกําลังเคลาคลึง 
านอนกําลังถึงความเคลาคลึง 

ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังน้ี 

เจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
ึงปรับ 

คลาคลึงดวยกาย 
ไมพึงปรับ. 

ม 
ั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งน้ัน พึงปรับตามอาบัติ 

ุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาน่ังจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบ 

 ปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่งอุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้น กลาวดวยธ
 พึงถูกปรับดวยธรรมนั้น. 
                          ปฏิญญาตกรณะ 
                       เห็นนั่งกําลังเคลาคลึง 
      [๖๔๙] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึง 
 ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งน้ัน พึงปรับตามอาบัติ 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคล
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาน่ังจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังน
 พึงปรับเพราะการน่ัง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับ
 เพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจาน่ังกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ 
                      เห็นนอ
      [๖๕๐] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจ
 ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรบัตามอาบัติ 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย 
 กับมาตุคาม 
 พึงปรับเพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณ
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจาน่ังอยูตางหาก ดังน้ี พ
 เพราะการนั่ง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเ
 กับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี 
                       ไดยินนั่งกําลังพูดเคาะ 
      [๖๕๑] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจาน่ังกําลังพูดเคาะมาตุคา
 ดวยวาจาช
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจาน่ังกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย 
 วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษ



 ดังน้ี พึงปรับเพราะการน่ัง 
าตุคามดวยวาจา 

พึงปรับ 

ยวาจา 
ยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ. 

คาะ 
างนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะ 

ูดเคาะมาตุคามดวย 
ช่ัว 

ึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย 
รับ 

ั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย 

 เห็นนอนในท่ีลับ 

ิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับกับมาตุคาม 
ะ 

 

      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจาน่ังกําลังพูดเคาะม
 ช่ัวหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังน้ี 
 เพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจาน่ังกําลังพูดเคาะมาตุคามดว
 ช่ัวหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอ
                      ไดยินนอนกําลังพูดเ
      [๖๕๒] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอย
 มาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพ
 วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจานอนจรงิ แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจา
 หยาบ ดังน้ี พึงปรับเพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข
 วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจาน่ังอยูตางหาก ดังน้ี พึงป
 เพราะการนั่ง 
      หากอุบาสิกาน
 วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอนขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี 
 ไมพึงปรับ. 
                          เห็นนั่งในท่ีลับ 
      [๖๕๓] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับกับ 
 มาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการน่ังนั้น พึงปรับเพราะการน่ัง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับกับมาตุคาม 
 ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางน้ีวา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับเพราะ 
 การนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับกับมาตุคาม 
 ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางน้ีวา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ. 
                        
      [๖๕๔] หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับกับ 
 มาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนน้ัน พึงปรับเพราะการนอน 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ด
 ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางน้ีวา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจาน่ังอยูตางหาก ดังน้ี พึงปรับเพรา
 การน่ัง 
      หากอุบาสิกาน้ันพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับกับมาตุคาม
 ผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางน้ีวา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังน้ี ไมพึงปรับ. 



      [๖๕๕] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสทาวถึงสิกขาบทกอน 

ฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 

นั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ 

อนิยต สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 

ทานท้ังหลายในธรรม คือ อนยิต ๒ สิกขาบทเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ 
แม 

ม คืออนิยต 
หลาน้ี เหตุนั้น จึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 

อนิยตกัณฑ จบ. 

นนั้น แตหาเปนท่ี 

      บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนสังฆาทิเสสก็ได เปนปาจิตตียก็ได. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๕๖] ภิกษุป
      ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
      ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการน่ัง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการน่ัง 
      ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการ
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการน่ัง 
      ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ. 

บทสรุป 
      [๖๕๗] ทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมคืออนยิต ๒ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล 
 ขาพเจาขอถาม
 แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรอื ขาพเจาขอถาม
 ครั้งท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในธรร
 ๒ สิกขาบทเ

หัวขอประจําเรือ่ง 
      อนิยต ๒ สิกขาบท คือ นั่งในท่ีลับพอจะทําการได ๑ แลนั่งในท่ีเช
 พอจะทําการไดไม ๑ พระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูคงท่ี ทรงบัญญัติไวดีแลว ดั่งน้ีแล. 
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