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                                        พระวินยัปฎก   
                                                เลม ๑   
                                มหาวภิังค ปฐมภาค   
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                                        เวรัญชกัณฑ   
                                เร่ืองเวรัญชพราหมณ   
        [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ ควงไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษ   
สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ   
ไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล   
ประทับอยู ณ บริเวณตนไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆ   
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป กแ็ลพระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลว   
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคองคนั้น ทรงเปนพระอรหันตแมเพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรูเองโดยชอบ   
แมเพราะเหตุนี้ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้ เสด็จไปดีแมเพราะเหตุนี้ ทรงทราบ   
โลกแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวาแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปน   
ศาสดาของเทพและมนุษยท้ังหลายแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพุทธะแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพระ   
ผูมีพระภาคแมเพราะเหตุนี้ พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด   
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณะพราหมณ เทพ   
และมนุษย ใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ   
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธ์ิ อนึ่ง การเห็นพระอรหนัตท้ังหลายเหน็   
ปานนั้น เปนความดี.    
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                                เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจา   
        [๒] หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณไดไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัยกับ   
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการทูลปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิงเปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง เวรัญชพราหมณนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค   
วา ทานพระโคดม ขาพเจาไดทราบมาวา พระสมณะโคดม ไมไหว ไมลุกรับพวกพราหมณผูแก   
ผูเฒา ผูใหญ ผูลวงกาล ผานวยัมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ขอท่ีขาพเจาทราบมานี้   
นั้นเปนเชนนัน้จริง อันการที่ทานพระโคดมไมไหว ไมลุกรับพวกพราหมณผูแก ผูเฒา ผูใหญ ผู   
ลวงกาล ผานวยัมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะนี้นั้น ไมสมควรเลย.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน   
หมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทพ และมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควรไหว ควร   
ลุกรับ หรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ เพราะวา ตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเช้ือเชิญ   
บุคคลใดดวยอาสนะ แมศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป.   
        ว. ทานพระโคดมมีปกติไมไยดี.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมมีปกติไมไยดี   
ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก เพราะความไยดีในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคต   
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีก   
ตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมมีปกติไมไยดี ดังนีช่ื้อวา   
กลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมไมมีสมบัติ.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมมีสมบัติ ดังนี้   
ช่ือวากลาวถูก เพราะสมบัติ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ เหลานั้น ตถาคตละไดแลว   
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปน   
ธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมมีสมบัติ ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก แต   
ไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมกลาวการไมทํา.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวการไมทํา   
ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการ   
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ไมทําส่ิงท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นีแ้ล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวการ   
ไมทํา ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมกลาวความขาดสูญ.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมกลาวความขาดสูญ   
ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวความขาดสูญแหง ราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความ   
ขาดสูญแหงสภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดม   
กลาวความขาดสูญ ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมชางรังเกียจ.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางรังเกียจ ดังนี้   
ช่ือวากลาวถูก เพราะเรารังเกยีจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพรอมแหง   
สภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางรังเกียจ   
ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมชางกาํจัด.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางกําจัด ดังนี ้  
ช่ือวากลาวถูก เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัด ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพ่ือกําจัดสภาพ   
ท่ีเปนบาปอกศุลหลายอยางนี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางกําจัด ดงันี้ ช่ือวา   
กลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมชางเผาผลาญ.   
        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางเผาผลาญ ดังนี้   
ช่ือวากลาวถูก เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วา   
เปนธรรมท่ีควรเผาผลาญ ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญ อันผูใดละไดแลว ตัดราก   
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา   
เรากลาวผูนั้นวาเปนคนชางเผาผลาญ พราหมณ ธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศล ซ่ึงควรเผาผลาญ   
ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง   
มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมชางเผาผลาญ   
ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
        ว. ทานพระโคดมไมผุดเกิด.    
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        ภ. มีอยูจริงๆ พราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมผุดเกิด ดังนี้   
ช่ือวากลาวถูก เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตดัราก   
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา   
เรากลาวผูนั้นวาเปนคนไมผุดเกิด พราหมณ การนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม ตถาคต   
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีก   
ตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะโคดมไมผุดเกิด ดังนี้ ช่ือวา   
กลาวถูก แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว.   
                                ทรงอุปมาดวยลูกไก   
        [๓] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไก   
เหลานั้น อันแมไกพึงกกดีแลว อบดีแลว ฟกดีแลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลาย   
กะเปาะฟอง ดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาไดโดยสวัสดกีอนกวาเขา ลูกไก   
ตัวนั้นควรเรียกวากระไร จะเรียกวาพี่หรือนอง.   
        ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพี่ เพราะมันแกกวาเขา.   
                                        ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓   
        ภ. เราก็เหมือนอยางนัน้แล พราหมณ เม่ือประชาชนผูตกอยูในอวิชชา เกดิในฟอง   
อันกะเปาะฟองหุมหอไว ผูเดียวเทานั้นในโลก ไดทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวได   
ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยีย่ม เราน้ันเปนผูเจริญท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุดของโลก   
เพราะความเพียรของเราท่ีปรารภแลวแล ไมยอหยอน สติดํารงม่ันไมฟนเฟอน กายสงบ ไม   
กระสับกระสาย จิตต้ังม่ัน มีอารมณเปนหนึ่ง.   
                                        ปฐมฌาน   
        เรานั้นแล สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม ไดบรรลุปฐมฌาน มีวิตก   
มีวิจาร มีปติและสุขซ่ึงเกิดแตวิเวกอยู.   
                                        ทุติยฌาน   
        เราไดบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก   
ไมมีวิจาร เพราะวิตก วจิาร สงบไป มีปติและสุขซ่ึงเกิดแตสมาธิอยู.    
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                                        ตติยฌาน   
        เรามีอุเบกขาอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป   
ไดบรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสุขอยู ดังนี้ อยู.   
                                        จตุตถฌาน   
        เราไดบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส โทมนัส   
กอนๆ มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.   
                                บุพเพนวิาสานุสสติญาณ   
        เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลสออน ควร   
แกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรานั้น   
ยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก คือระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง   
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง   
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัลป   
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเราไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตร   
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีง   
เทานั้น คร้ันจตุิจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพโนนนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น   
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด   
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพโนนนั้นแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน   
อันมาก พรอมท้ังอุเทส พรอมท้ังอาการ ดวยประการฉะน้ี พราหมณ วิชชาท่ีหนึ่งน่ีแล เรา   
ไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืด   
เรากําจัดไดแลว แสงสวางเกดิแกเราแลว เหมือนท่ีเกดิแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียร   
เผากิเลส สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกคร้ังท่ีหนึ่งของเราน้ีแล ไดเปนเหมือนการ   
ทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไกฉะนั้น.   
                                        จุตูปปาตญาณ   
        เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลสออน ควร   
แกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่อญาณเคร่ืองรูจุติและอุปบัติ    
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ของสัตวท้ังหลาย เราน้ันยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี   
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว   
ผูเขาถึงตามกรรมวา หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต   
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยู   
เหลานั้น เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือวาหมูสัตวผูเกิด   
เปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน   
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานัน้ เบ้ืองหนาแตแตก   
กายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต   
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอม   
รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมดวยประการดังนี้ พราหมณ วิชชาท่ีสองนี้แล เราไดบรรลุแลว   
ในมัชฌิมยามแหงราตรี อวชิชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกดิแกเราแลว ความมืดเรากําจดัไดแลว   
แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไป   
แลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกคร้ังท่ีสองของเราน้ีแล ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกะเปาะ   
ฟองแหงลูกไก ฉะนัน้.   
                                        อาสวักขยญาณ   
        เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน ควร   
แกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เราน้ันไดรูชัด   
ตามเปนจริงวา นี้ทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกดิทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ความ   
ดับทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัตใิหถึงความดับทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้   
อาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกดิอาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ความดับอาสวะ ไดรู   
ชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดบัอาสวะ เม่ือเรานั้นรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตได   
หลุดพนแลวแมจากกามาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากภวาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากอวิชชาสวะ   
เม่ือจิตหลุดพนแลว ไดมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา ชาติส้ินแลว   
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พราหมณ   
วิชชาท่ีสามน้ีแล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชา เรากาํจัดไดแลว วิชชาเกิด   
แกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกดิแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท   
มีความเพยีรเผากิเลสสงจิตไปแลวอยู ฉะนัน้ ความชําแรกออกคร้ังท่ีสามของเราน้ีแล ไดเปน   
เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น.   
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                                เวรัญชพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก   
        [๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค   
วา ทานพระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐท่ีสุด ขาแตทานพระโคดม   
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ภาษติของพระองคไพเราะนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย   
อเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจกัเห็นรูปดังนี้ ขาพเจานีข้อถึงทานพระโคดม   
พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ   
ตลอดชีวิต จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป และขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยู   
จําพรรษา ท่ีเมืองเวรัญชาของขาพเจาเถิด.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยพระอาการดษุณี คร้ันเวรัญชพราหมณทราบการรับ   
อาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ไดลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ   
หลีกไป.   
                                        เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย   
        [๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชา มีภิกษาหารนอย ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง   
มีกระดูกคนตายขาวเกล่ือน ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษสุงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการ   
ถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย คร้ังนั้นพวกพอคามาชาวอุตราปถะ มีมาประมาณ ๕๐๐ ตัว ได   
เขาพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาไดตกแตงขาวแดงสําหรับภิกษุรูปละแลงไวท่ี   
คอกมา เวลาเชาภิกษุท้ังหลายครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา   
เม่ือไมไดบิณฑบาต จึงเท่ียวไปบิณฑบาตท่ีคอกมา รับขาวแดงรูปละแลง นําไปสูอารามแลวลงครก   
โขลกฉัน สวนทานพระอานนทบดขาวแดงแลงหนึ่งท่ีศิลา แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคเสวยพระกระยาหารท่ีบดถวายนัน้อยู ไดทรงสดับเสียงครกแลว.   
                                พระพุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยูยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถามส่ิง   
ท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ส่ิงท่ีไมประกอบดวย    
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ประโยชน พระองคทรงกําจดัดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงสอบถาม   
ภิกษุท้ังหลายดวยอาการสองอยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จกัทรงบัญญัติสิกขาบทแก   
พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท นัน่เสียงครกหรือหนอ   
จึงทานพระอานนทกราบทูลเนื้อความนัน้ใหทรงทราบ พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญวา ดีละ   
ดีละ อานนท พวกเธอเปนสัตบุรุษ ชนะวิเศษแลว พวกเพื่อนพรหมจารีช้ันหลังจักดหูม่ินขาว   
สาลีและขาวสุกอันระคนดวยเนื้อ.   
                                พระมหาโมคคัลลานะเปลงสีหนาท   
        [๖] คร้ังน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนีเ้มืองเวรัญชา   
มีภิกษาหารนอย ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกล่ือน ตองมีสลากซ้ือ   
อาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย พระพุทธเจาขา   
พื้นเบ้ืองลางแหงแผนดนิผืนใหญนี้ สมบูรณ มีรสอันโอชา เหมือนน้ําผ้ึงหวี่ท่ีไมมีตวัออนฉะนั้น   
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระพุทธเจาจะพึงพลิกแผนดิน ภกิษุท้ังหลายจักไดฉันงวนดนิ   
พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็สัตวผูอาศัยแผนดนิเลา เธอจะทํา   
อยางไรแกสัตวเหลานัน้?   
        ม. ขาพระพุทธเจาจกันริมิตฝามือขางหนึ่งใหเปนดจุแผนดนิใหญ ยังสัตวผูอาศัยแผนดิน   
เหลานั้นใหไปอยูในฝามือนัน้ จักพลิกแผนดินดวยมืออีกขางหนึ่ง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผนดิน เธออยาพอใจเลย สัตวท้ังหลายจะพึง   
ไดรับผลตรงกันขาม.   
        ม. ขอประทานพระวโรกาส ขอภิกษุสงฆท้ังหมดพึงไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีป พระ-   
พุทธเจาขา.   
        ภ. กภ็ิกษผูุไมมีฤทธ์ิเลา เธอจักทําอยางไรแกภิกษเุหลานั้น?   
        ม. ขาพระพุทธเจาจกัทําใหภกิษุท้ังหมดไปได พระพุทธเจาขา.    
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        ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การท่ีภกิษุสงฆท้ังหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรกุรุทวีป เธออยา   
พอใจเลย.   
                        เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน   
        [๗] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจติเกิด   
ข้ึนอยางนีว้า พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูนาน ของ   
พระองคไหนดํารงอยูนาน ดังนี้ คร้ันเวลาสายัณหทานออกจากท่ีเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระ-   
ภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาไปใน   
ท่ีสงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวติกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า พระศาสนาของพระผูมี   
พระภาคพุทธเจาท้ังหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูนาน ของพระองคไหนดํารงอยูนาน.   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสารีบุตร พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี   
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูนาน ของพระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระ   
นามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะดํารงอยูนาน.   
        ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจยั ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวิปสสี   
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูนาน พระพทุธเจาขา?   
        ภ. ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคพระนามวปิสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู   
ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวกท้ังหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ   
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมีพระภาคท้ัง   
สามพระองคนั้นมีนอย สิกขาบทก็มิไดทรงบัญญัติ ปาติโมกขก็มิไดทรงแสดงแกสาวก เพราะ   
อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา   
เหลานั้น สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึง   
ยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับพลัน ดูกรสารีบุตร ดอกไมตางพรรณท่ีเขากองไวบนพื้น   
กระดาน ยังไมไดรอยดวยดาย ลมยอมกระจาย ขจัด กําจดั ซ่ึงดอกไมเหลานั้นได ขอนั้น   
เพราะเหตุอะไร เพราะเขาไมไดรอยดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจา   
เหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน   
ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จงึยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับ    
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พลัน ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น ทรงทอพระหฤทัยเพ่ือจะทรง   
กําหนดจิตของสาวกดวยพระหฤทัย แลวทรงส่ังสอนสาวก.   
        ดูกรสารีบุตร เร่ืองเคยมีมาแลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม   
เวสสภู ทรงกําหนดจติภกิษุสงฆดวยพระหฤทัยแลวทรงส่ังสอน พรํ่าสอน ภิกษุสงฆประมาณ   
พันรูป ในไพรสนฑอันนาพึงกลัวแหงหนึ่งวา พวกเธอจงตรึกอยางนี้ อยาไดตรึกอยางนั้น จง   
ทําในใจอยางนี้ อยาไดทําในใจอยางนั้น จงละสวนนี้ จงเขาถึงสวนนีอ้ยูเถิด ดังนี้ ลําดับนั้นแล   
จิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามเวสสภูทรง   
ส่ังสอนอยูอยางนั้น ทรงพรํ่าสอนอยูอยางนัน้ ไดหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน   
ในเพราะความท่ีไพรสณฑอันนาพึงกลัวนั้นซิ เปนถ่ินท่ีนาสยดสยอง จึงมีคําน้ีวา ผูใดผูหนึ่งซ่ึง   
ยังไมปราศจากราคะเขาไปสูไพรสณฑนัน้ โดยมากโลมชาติยอมชูชัน.   
        ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาค   
พระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภูไมดํารงอยูนาน.   
        ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจยั ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามกกสัุนธะ   
พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดํารงอยูนาน พระพุทธเจาขา?   
        ภ. ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนาม   
กัสสปะ มิไดทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแกสาวกท้ังหลาย อนึ่ง สุตตะ   
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน  อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมี   
พระภาคท้ังสามพระองคนั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกขกท็รงแสดงแกสาวก เพราะ   
อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา   
เหลานั้น สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึง   
ดํารงพระศาสนานั้นไวไดตลอดระยะกาลยืนนาน ดูกรสารีบุตร ดอกไมตางพรรณท่ีเขากองไวบน   
พื้นกระดาน รอยดีแลวดวยดาย ลมยอมกระจายไมได ขจดัไมได กําจัดไมไดซ่ึงดอกไมเหลานั้น   
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขารอยดีแลวดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาค   
พุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น สาวกช้ันหลังท่ี   
ตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงดํารงพระศาสนานัน้ไวได   
ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันนั้น เหมือนกนั.   
        ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาค   
พระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกสัสปะ ดํารงอยูนาน.    
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                                ปรารภเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท   
        [๘] ลําดบันั้นแล ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง   
ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ขาแตพระสุคต   
ถึงเวลาแลว ท่ีจะทรงบัญญัติสิกขาบท ท่ีจะทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก อันจะเปนเหตุให   
พระศาสนานีย้ัง่ยืนดํารงอยูไดนาน.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา จงรอกอน สารีบุตร จงยับยั้งกอนสารีบุตร ตถาคตผูเดียวจักรู   
กาลในกรณียนั้น พระศาสดายังไมบัญญัตสิิกขาบท ยังไมแสดงปาติโมกขแกสาวก ตลอดเวลา   
ท่ีธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตอเม่ือใดอาสวัฏ-   
ฐานิยธรรมบางเหลา ปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เม่ือนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดง   
ปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจดัอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไม   
ปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตลอดเวลาท่ีสงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญโดยภกิษุผูบวชนาน ตอ   
เม่ือใดสงฆถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผูบวชนานแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอม   
ปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เม่ือนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก   
เพื่อกําจดัอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆใน   
ศาสนาน้ี ตลอดเวลาท่ีสงฆยงัไมถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลาย ตอเม่ือใดสงฆถึงความเปน   
หมูใหญโดยแพรหลายแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยอมปรากฏในสงฆในศาสนาน้ี   
เม่ือนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกเพ่ือกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรม   
เหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตลอดเวลาท่ีสงฆ   
ยังไมถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภ ตอเม่ือใดสงฆถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภแลว และ   
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เม่ือนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติ-   
สิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจดัอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ ดูกรสารีบุตร   
ก็ภิกษุสงฆไมมีเสนียด ไมมีโทษ ปราศจากมัวหมองบริสุทธ์ิผุดผองต้ังอยูในสารคุณ เพราะบรรดา   
ภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ี ภิกษุท่ีทรงคุณธรรมอยางตํ่า ก็เปนโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปน   
ผูเที่ยง เปนผูท่ีจะตรัสรูในเบือ้งหนา.   
                                        เสด็จนิเวศนเวรัญชพราหมณ   
        [๙] คร้ันปวารณาพรรษาแลว พระผูมีพระภาคตรสัเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา   
ดูกรอานนท พระตถาคตท้ังหลายยังมิไดบอกลาผูท่ีนิมนตใหอยูจําพรรษาแลว จะไมหลีกไปสูท่ี    
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จาริกในชนบท ขอนี้เปนประเพณีของพระตถาคตท้ังหลาย มาไปกนัเถิดอานนท เราจะบอกลา   
เวรัญชพราหมณ.   
        ทานพระอานนททูลสนองพระพุทธดาํรัสวา เปนดังรับส่ัง พระพุทธเจาขา.   
        ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร มีทานพระอานนทเปน   
ปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ คร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือ   
พระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย ทันใดน้ัน เวรัญชพราหมณดําเนินเขาไปสูท่ีประทับ คร้ันแลวถวาย   
บังคม นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระองครับส่ังวา ดูกรพราหมณ เราเปนผูอันทานนิมนต   
อยูจําพรรษาแลว เราขอบอกลาทาน เราปรารถนาจะหลีกไปสูท่ีจาริกในชนบท.   
        เวรัญชพราหมณกราบทูลวา เปนความจริง ทานพระโคดม ขาพเจานิมนตพระองคอยู   
จําพรรษา กแ็ตวาไทยธรรมอันใดท่ีจะพึงถวาย ไทยธรรมอันนั้นขาพเจายังมิไดถวาย และไทย-   
ธรรมนั้นมิใชวาจะไมมี ท้ังประสงคจะไมถวายกห็าไม ภายในไตรมาสนี้ พระองคจะพึงไดไทย-   
ธรรมนั้นจากไหน เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก ขอทานพระโคดมพรอมดวยพระสงฆ   
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภตัตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้แก   
ขาพเจาดวยเถิด.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับอัชเฌสนาโดยดุษณภีาพ และแลวทรงช้ีแจงใหเวรัญชพราหมณ   
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ.   
        หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตในนิเวศนของตน   
โดยผานราตรีนั้นแลว ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทาน   
พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        ขณะน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ-   
ดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ คร้ันถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย   
พรอมดวยภกิษุสงฆ จึงเวรัญชพราหมณอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนีย-   
โภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนจนใหหามภัตรแลว ไดถวายไตรจีวรแดพระผูมีพระภาค   
ผูเสวยเสร็จทรงนําพระหตัถออกจากบาตรแลวใหทรงครอง และถวายผาคูใหภกิษุครอง รูปละ   
สํารับ จึงพระองคทรงช้ีแจงใหเวรัญชพราหมณเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา   
แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ คร้ันพระองคประทับอยูท่ีเมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมยแลว    
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เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังเมืองทาปยาคะ ไมทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมือง   
กัณณกุชชะ ทรงขามแมน้ําคงคาท่ีเมืองทาปยาคะ เสดจ็พระพุทธดําเนนิถึงพระนครพาราณสี คร้ัน   
พระองคประทับอยูท่ีพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภริมยแลว เสดจ็จาริกไปโดยมรรคาอันจะไป   
สูพระนครเวสาลี เม่ือเสด็จจาริกไปโดยลําดบั ถึงพระนครเวสาลีนั้นแลว ทราบวาพระองคประทับ   
อยูท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวนั เขตพระนครเวสาลีนั้น.   
                                                        เวรัญชภาณวาร จบ.   
                                                        _______________    
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                                ปาราชิกกัณฑ ปฐมปาราชิกสิกขาบท   
                                                เร่ืองพระสุทินน   
        [๑๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ณ สถานท่ีไมหางจากพระนครเวสาลี มีบานตําบลหนึ่ง ช่ือ   
กลันทะ ในบานนั้นมีบุตรชาวบานกลันทะผูหนึ่ง ช่ือ สุทินน เปนเศรษฐีบุตร คร้ังนั้น สุทินน   
กลันทบุตรไดเดินธุระบางอยางในพระนครเวสาลีกับสหายหลายคน ขณะนั้นแล พระผูมีพระภาค   
อันบริษัทหมูใหญแวดลอมแลวประทับนั่งแสดงธรรมอยู สุทินน กลันทบุตรไดแลเหน็พระผูมี   
พระภาค อันบริษัทหมูใหญแวดลอมประทับนั่งแสดงธรรมอยู เพราะไดเห็น ความตรึกนี้ ไดมี   
แกเขาวา ไฉนหนอเราจะพึงไดฟงธรรมบาง แลวเขาก็เดนิผานเขาไปทางบริษัทนั้น คร้ันถึงแลว   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ความรําพึงนี้ไดมีแกเขาผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งฉะน้ีวา ดวยวิธี   
อยางไรๆ เราจงึจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู จะ   
ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทํา   
ไมไดงาย ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวดครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
คร้ันบริษัทนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย   
ธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิหลีกไปแลว หลังจากบริษัท   
ลุกไปแลวไมนานนัก เขาไดเดินเขาไปใกลท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นัง่เฝาอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง.   
        สุทินนกลันทบุตรนั่งเฝาอยู ณ ท่ีนัน้แล ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธ-   
เจาขา ดวยวิธีอยางไรๆ ขาพระพุทธเจาจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียัง   
ครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนีใ้หบริบูรณโดยสวนเดยีว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังข   
ท่ีขัดแลว ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสุทินน ก็มารดาบิดาอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวช   
เปนบรรพชิตแลวหรือ?   
        สุทินนกลันทบุตรกราบทูลวา ยังไมไดอนุญาต พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรสุทินน พระตถาคตท้ังหลาย ยอมไมบวชบุตรท่ีมารดาบิดายังมิไดอนุญาต.    
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  สุ. ขาพระพุทธเจาจักกระทําโดยวิธีท่ีมารดาบิดาจักอนญุาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือน   
บวชเปนบรรพชิต พระพุทธเจาขา.   
                                                        ขออนุญาตออกบวช   
        [๑๑] หลังจากนั้นแล สุทินนกลันทบุตรเสร็จการเดนิธุระท่ีในพระนครเวสาลีนัน้แลว   
กลับสูกลันทคามเขาหามารดาบิดา แลวไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวยวิธี   
อยางไรๆ ลูกจงึจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู จะ   
ประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทํา   
ไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   
        เม่ือสุทินนกลันทบุตรกลาวอยางนีแ้ลว มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน   
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เล้ียง   
นางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไม   
ปรารถนาจะจาก เหตุไฉนเราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวติอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.   
        แมคร้ังท่ีสอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวย   
วิธีอยางไรๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู   
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดยีว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว   
ทําไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   
        แมคร้ังท่ีสอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานัน้เปนบุตร   
คนเดียว เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงม   
มาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน   
เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวติอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.   
        แมคร้ังท่ีสาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวย   
วิธีอยางไรๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู   
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดยีว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว   
ทําไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.    
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  แมคร้ังท่ีสาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปนบุตร   
คนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพีเ่ล้ียงนางนมประคบ   
ประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทกุขสักนอย แมเจาจะตายเรากไ็มปรารถนาจะจาก   
เหตุไฉน เราจกัอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.   
        ทันใดนัน้แล สุทินนกลันทบุตรแนใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตใหเราออกจากเรือนบวช   
เปนบรรพชิต จึงนอนลงบนพื้นอันปราศจากเคร่ืองลาด ณ สถานท่ีนั้นเอง ดวยตัดสินใจวา การ   
ตายหรือการบวชจักมแีกเราในสถานท่ีนี้แหละ และแลวเขาไมบริโภคอาหารแมหนึ่งม้ือ ไมบริโภค   
อาหารแมสองม้ือ ไมบริโภคอาหารแมสามม้ือ ไมบริโภคอาหารแมส่ีม้ือ ไมบริโภคอาหารแมหาม้ือ   
ไมบริโภคอาหารแมหกม้ือ ไมบริโภคอาหารแมเจด็ม้ือ.   
                                                        มารดาบิดาไมอนุญาต   
        [๑๒] จะอยางไรก็ตาม มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้วา ลูกสุทินน เจาเทานัน้เปน   
บุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เล้ียงนางนม   
ประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจกัความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะ   
จาก เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวติอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกข้ึน   
เถิด ลูกสุทินน จงกิน จงดื่ม และจงร่ืนเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม ร่ืนเริง บริโภคกาม ทําบุญ   
อยูเถิด เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.   
        เม่ือมารดาบิดากลาวอยางนี้แลว สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง.   
        แมคร้ังท่ีสอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานัน้เปนบุตร   
คนเดียว เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงม   
มาดวยความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน   
เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวติอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกข้ึนเถิดลูกสุทินน   
จงกิน จงดื่ม และจงร่ืนเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม ร่ืนเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด เราไมอนุญาต   
ใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
        แมคร้ังท่ีสอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.   
        แมคร้ังท่ีสาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานัน้เปนบุตร   
คนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพีเ่ล้ียงนางนมประคบ    
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ประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความทกุขสักนอย แมเจาจะตายเรากไ็มปรารถนาจะจาก   
เหตุไฉน เราจกัอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกข้ึนเถิด   
ลูกสุทินน จงกนิ จงดื่ม และจงร่ืนเริง จงสมัครใจกิน ดื่มร่ืนเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด   
เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.   
        แมคร้ังท่ีสาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.   
                                                        พวกสหายชวยเจรจา   
        [๑๓] ยิ่งกวานัน้ พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดเขาไปหาสุทินนกลันทบุตร   
คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานีว้า สุทินนเพื่อนรัก เธอเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ี   
พอใจของมารดาบิดา บิดาเปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพ่ีเล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวย   
ความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอจะตามมารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน   
ทานท้ังสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกข้ึนเถิดสุทินน   
เพื่อนรัก จงกนิ จงดื่ม และจงร่ืนเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม ร่ืนเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด   
มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.   
        เม่ือขอกลาวอยางนีแ้ลว สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง.   
        แมคร้ังท่ีสอง พวกสหายของสุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา สุทินนเพื่อนรัก   
เธอเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข   
อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอจะตาย   
มารดาบิดา ก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉนทานท้ังสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยู ออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงร่ืนเริง   
จงสมัครใจกิน ดื่ม ร่ืนเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน   
บวชเปนบรรพชิต.   
        แมคร้ังท่ีสอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.   
        แมคร้ังท่ีสาม พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา สุทินนเพื่อนรัก   
เธอเทาน้ันเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข   
อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอจะตาย    
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มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉนทานท้ังสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยู ออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงร่ืนเริง จง   
สมัครใจกิน ดืม่ ร่ืนเริง บริโภคกาม ทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน   
บวชเปนบรรพชิต.   
        แมคร้ังท่ีสาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.   
        เม่ือไมสําเร็จ พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร จึงเขาไปหามารดาบิดาของสุทินน   
กลันทบุตร คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตมารดาบิดา สุทินนนั่นนอนลงบนพื้นอันปราศจาก   
เคร่ืองลาด ดวยตัดสินใจวาการตายหรือการบวชจักมแีกเรา ณ ท่ีนี้แหละ ถามารดาบิดาไม   
อนุญาตใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ความตายจักมาถึง ณ ท่ีนั้นเอง ถาอนุญาต   
ใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตกจ็ักไดเห็นเขาแมผูบวชแลว ถาสุทินนจักไมยินดใีน   
การออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาจักมีทางดําเนินอ่ืนอะไรเลา เขาจักกลับมา ณ ท่ีนี้แหละ   
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   
        อนุญาตจะ ใหลูกสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต มารดาบิดากลาวยินยอม.   
                                                สุทินนกลันทบุตรออกบวช   
        [๑๔] ทันใดน้ัน พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร เขาไปหาสุทินนกลันทบุตร แลว   
ไดบอกเขาวา ลุกข้ึนเถิด สุทินนเพื่อนรัก มารดาบิดาอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิตแลว พอสุทินนกลันทบุตรไดทราบวา มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิตแลว ก็ราเริงดีใจ ลุกข้ึนลูบเนื้อลูบตัวดวยฝามือ คร้ันยาเยยีกําลังอยูสองสามวันแลว   
จึงเขาไปสูพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝา ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เขานั่งเฝาอยู   
อยางนั้นแล ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาควา ขาพระพทุธเจาอันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือน   
บวชเปนบรรพชิตแลว พระพุทธเจาขา ขอพระองคไดโปรดใหขาพระพทุธเจาบวชเถิดพระ-   
พุทธเจาขา.   
        สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํานักดังนี้ ก็แลเห็นทานพระสุทินน   
อุปสมบทแลวไมนาน ประพฤติสมาทานธุดงคคุณเหน็ปานนี้ คือ เปนผูถืออรัญญิกธุดงค   
ปณฑปาติกธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค สปทานจาริกธุดงค พํานักอยูใกลหมูบานชาววัชชีตาํบลหนึ่ง.   
                                                        พระสุทินนเยีย่มสกุล   
        [๑๕] ก็โดยสมัยนัน้แล วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง มี   
กระดูกคนตายขาวเกล่ือน ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือ    
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บาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย คร้ังนั้น ทานพระสุทินนไดมีความคิดเหน็วา เวลานี้วัชชีชนบทอัตคัด   
อาหาร ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกล่ือน ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษ-ุ   
สงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ก็แลญาติของเราในพระนคร   
เวสาลีมีมาก ลวนเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณ   
ท่ีนาปล้ืมใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก ไฉนหนอ เราพึงเขาไปพํานักอยูใกลหมูญาติ   
แมหมูญาติกจ็กัไดอาศัยเราใหทานทําบุญ และภกิษุท้ังหลายก็จักไดลาภ ท้ังเราก็จกัไมลําบากดวย   
บิณฑบาต ดั่งนั้น ทานพระสุทินนจึงเก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสู   
พระนครเวสาลี เท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลว ทราบวา เธอพํานักอยู   
ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.   
        บรรดาญาติของทานพระสุทินน ไดทราบขาววา พระสุทินนกลันทบุตรกลับมาสูพระนคร   
เวสาลีแลว จึงนําภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอไปถวายทานพระสุทินนๆ สละภัตตาหารประมาณ   
๖๐ หมอนั้นถวายแกภิกษุท้ังหลาย แลวเชาวันนัน้ครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต   
ยังกลันทคาม เท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกลันทคาม ใกลจะถึงเรือนบิดาของตน   
ก็พอดีทาสีของญาติทานพระสุทินน กําลังมีความมุงหมายจะเทขนมสดท่ีคางคืน จึงทานพระสุทินน   
ไดกลาวคํานี้กะนางวา นองหญิง ถาของนั้นมีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดา ขอทานจงเกล่ียลงใน   
บาตรของเรานี้เถิด ขณะท่ีนางกําลังเกล่ียขนมสดท่ีคางคืนนั้นลงในบาตร นางจําเคามือ เทาและ   
เสียงของพระสุทินนได จึงรีบเขาไปหามารดาของทานพระสุทินน คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะ   
มารดาของทานวา คุณนายเจาขา โปรดทราบ พระสุทินนบุตรคุณนายกลับมาแลวเจาคะ.   
        แมทาสี ถาเจาพูดจริง เราจะปลดเจามิใหเปนทาสี มารดาทานพระสุทินนกลาว.   
        ขณะท่ีทานพระสุทินนกาํลังอาศัยพะไลเรือนแหงหนึ่งฉันขนมสดท่ีคางคืนนั้น พอดีบิดา   
ของทานพระสุทินนเดินกลับมาจากท่ีทํางาน ไดแลเห็นทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือน   
แหงหนึ่งฉันขนมสดท่ีคางคืนนั้นอยู จึงเดนิเขาไปหาทานพระสุทินน คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้   
กะทานวา มีอยูหรือ พอสุทินน นี่พอจักฉันขนมสดท่ีคางคืน พอสุทินน พอควรไปเรือน   
ของตนมิใชหรือ.   
        คุณโยม รูปไดไปสูเรือนของคุณโยมแลว ขนมสดที่คางคืนนี้ รูปไดมาแตเรือนของ   
คุณโยม พระสุทินนตอบ.   
        ทันใดนัน้ บิดาของทานพระสุทินนจบัแขนทาน แลวไดกลาวคํานีก้ะทานวา มาเถิด   
พอสุทินน เราจักไปเรือนกัน.    
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        ลําดับนั้น ทานพระสุทินนไดเดินตามเขาไปสูเรือนบิดาของตน คร้ันถึงแลวนั่งบน   
อาสนะท่ีเขาจดัถวาย จึงบิดาของทานไดกลาวคํานี้กะทานวา จงฉันเถิดพอสุทินน.   
        อยาเลยคุณโยม ภัตกิจในวันนี้ รูปทําเสร็จแลว พระสุทินนกลาวตอบ.   
        บิดาอาราธนาวา พอสุทินน ขอพอจงรับนิมนตฉันภตัตาหารในวันพรุงนี้เถิด.   
        ทานพระสุทินนรับนิมนตโดยดุษณภีาพ และแลวลุกจากอาสนะหลีกไป.   
                                บิดาวิงวอนใหสึก   
        [๑๖] คร้ังน้ันแล มารดาของทานพระสุทินนส่ังใหไลทาพ้ืนแผนดนิดวยโคมัยสด ให   
จัดทํากองทรัพยไวสองกอง คือเงินกอง ๑ ทองกอง ๑ เปนกองใหญ กระท่ังบุรุษยนือยูขางนี้   
ไมแลเห็นบุรุษยืนอยูขางโนน บุรุษยืนอยูขางโนนก็ไมแลเห็นบุรุษยืนอยูขางนี้ ใหปดกองทรัพย   
เหลานั้นดวยลําแพน ใหจดัอาสนะไวในทามกลาง ใหแวดวงดวยมาน เสร็จโดยลวงราตรีนั้น   
แลวเรียกปุราณทุติยกิาของทานพระสุทินนมาส่ังวา ลูกหญิง เพราะลูกสุทินนจะมา เจาจง   
แตงกายดวยเคร่ืองประดับ อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกดิความรักใครพอใจ.   
        อยางนั้นเจาขา นางรับคํามารดาของทานพระสุทินน.   
        ณ เวลาเชาวันนัน้แล ทานพระสุทินนครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปสูเรือน   
บิดาของตน แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจดัถวาย.   
        ลําดับนั้นแล บิดาของทานพระสุทินนเขาไปหาทานพระสุทินน คร้ันแลวใหคนเปด   
กองทรัพยเหลานั้นออก ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน นีท้รัพยของมารดาพอ   
ซ่ึงเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา สวนของบดิาตางหาก สวนของปูตางหาก พอ   
สุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน   
พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพญ็บุญเถิด.   
        คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.   
        แมคร้ังท่ีสอง บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน   
นี้ทรัพยของมารดาพอ ซ่ึงเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวน   
ของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ   
มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหสัถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.   
        คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.    
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         แมคร้ังท่ีสาม บิดาของพระสุทินนกไ็ดกลาวคํานีก้ะทานพระสุทินนวา พอสุทินน นี้   
ทรัพยของมารดาพอ ซ่ึงเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา สวนของบิดาตางหาก สวน   
ของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติ และบําเพ็ญบุญ   
มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหสัถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.   
        ทานพระสุทินนตอบวา คุณโยม รูปขอพูดกะคุณโยมบาง ถาคุณโยมไมตัดรอน.   
        บ. พูดเถิด พอสุทินน.   
        สุ. คุณโยม ถาเชนนั้น คุณโยมจงส่ังใหเขาทํากระสอบปานใหญๆ บรรจุเงินและทอง   
ใหเต็มบรรทุกเกวยีนไป แลวใหจมลงในกระแสน้ําทามกลางแมน้ําคงคา ขอน้ันเพราะเหตุไร   
เพราะความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวกด็ี ความขนพองสยองเกลากด็ี การเฝารักษาก็ด ีอันมี   
ทรัพยนั้นเปนเหตุ ท่ีจักเกิดแกคุณโยมน้ัน จักไมมีแกคุณโยมเลย.   
        เม่ือทานพระสุทินนกลาวอยางนีแ้ลว บิดาของทานไดมีความไมพอใจวา ไฉนลูกสุทินน   
จึงไดพดูอยางนี้ และแลวไดเรียกปุราณทุตยิิกาของทานพระสุทินนมาบอกวา ลูกหญิง เพราะเจา   
เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ บางทีลูกสุทินนจะพงึทําตามคําของเจาบาง.   
        ทันใดนัน้ นางไดจับเทาทานพระสุทินนถามวา ขาแตลูกนาย นางอัปสร ผูเปนเหตุให   
ทานประพฤตพิรหมจรรยนัน้ ช่ือเชนไร?   
        นองหญิง ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสรเลย พระสุทินน   
ตอบ.   
        บัดดล นางนอยใจวา สุทินนลูกนาย เรียกเราดวยถอยคําวา นองหญิง ในวนันี้   
เปนคร้ังแรก แลวสลบลมลงในท่ีนั้นเอง.   
        ทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะบิดาวา คุณโยม ถาโภชนะท่ีจะพึงใหมีอยู ก็จงใหเถิด   
อยารบกวนรูปเลย.   
        ฉันเถิด พอสุทินน มารดาบิดาของทานพระสุทินนกลาวดังนีแ้ลว ไดอังคาสทาน   
พระสุทินนดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนใหหามภัตร และแลวมารดาของ   
ทานพระสุทินนไดกลาวคํานีก้ะทานพระสุทินนผูฉันเสร็จ ลดมือจากบาตรแลววา พอสุทินน   
สกุลนี้ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก   
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญ   
บุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.    
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        คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.   
        แมคร้ังท่ีสอง มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน   
สกุลนี้ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก   
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญ   
บุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.   
        คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.   
        แมคร้ังท่ีสาม มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน   
สกุลนี้ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและมีเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก   
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอสุทินน ดังนั้น พอจงใหพืชพนัธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะได   
ไมริบทรัพยสมบัติของเรา อันหาบุตรผูสืบสกุลมิไดไปเสีย.   
        สุ. คุณโยม เฉพาะเร่ืองนี้รูปอาจทําได.   
        ม. พอสุทินน ก็เวลานี้พอพํานักอยูท่ีไหน?   
        ท่ีปามหาวันจะ ทานพระสุทินนตอบ และแลวไดลุกจากอาสนะหลีกไป.   
                                                        เสพเมถุนธรรม   
        [๑๗] หลังจากนั้น มารดาของทานพระสุทินนส่ังกําชับปุราณทุติยกิาของทานพระสุทินน   
วา ลูกหญิง ถากระนั้นเม่ือใดเจามีระดู ตอมโลหิตเกิดมีแกเจา เม่ือนั้นเจาพึงบอกแกแม.   
        นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว ตอมาไมชานัก นางไดมีระดู ตอมโลหิตได   
เกิดข้ึนแกนาง นางจึงไดแจงแกมารดาของทานพระสุทินนวา ดิฉันมีระดู เจาคะ ตอมโลหิตเกิดข้ึน   
แกดิฉันแลว.   
        มารดาของทานพระสุทินนกลาววา ลูกหญิง ถากระนั้น เจาจงแตงตัวดวยเคร่ืองประดับ   
อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใครพอใจ.   
        จะ คุณแม นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว จึงมารดาพานางเขาไปหาทาน   
พระสุทินนท่ีปามหาวัน แลวรําพันวาพอสุทินน สกุลนี้ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทอง   
และเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมา   
เปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปน   
คฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.    
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        คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.   
        แมคร้ังท่ีสอง มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน สกุลนี้ม่ังค่ัง มี   
ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก มีขาวเปลือกเปน   
ทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด   
พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.   
        คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู พระสุทินนตอบ.   
        แมคร้ังท่ีสาม มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน สกุลนี้ม่ังค่ัง มี   
ทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก มีขาวเปลือกเปน   
ทรัพยากรมาก พอสุทินน ดั่งนั้นพอจงใหพชืพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวจีะไดไมริบทรัพยสมบัติ   
ของเรา อันหาบุตรผูสืบสกุลมิไดไปเสียเลย.   
        คุณโยม เฉพาะเร่ืองนี้รูปอาจทําได ทานพระสุทินนตอบแลวจูงแขนปุราณทุติยกิาพาเขาปา   
มหาวัน เปนผูมีความเหน็วาไมมีโทษ เพราะสิกขาบทยังมิไดทรงบัญญัติ จึงเสพเมถุนธรรมกับ   
ปุราณทุติยิกา ๓ คร้ัง นางไดตั้งครรภเพราะอัฌาจารนั้น.   
                                เทพเจากระจายเสียง   
        [๑๘] เหลาภุมเทพกระจายเสียงวา ทานผูเจริญ โอ ภกิษุสงฆ ไมมีเสนียดไมมีโทษ   
พระสุทินนกลันทบุตรกอเสนียดข้ึนแลว กอโทษข้ึนแลว เทพช้ันจาตุมหาราช ไดสดบัเสียง   
เหลาภุมเทพแลวกระจายเสียงตอไป เทพช้ันดาวดึงส เทพช้ันยามา เทพช้ันดุสิต เทพชั้น   
นิมมานรดี เทพช้ันปรนิมมิตวสวดี เทพท่ีนบัเนื่องในหมูพรหมไดสดับเสียงแลวกระจายเสียงกัน   
ตอๆ ไปวา ทานผูเจริญ โอ ภกิษุสงฆ ไมมีเสนียด ไมมีโทษ พระสุทินนกลันทบุตรกอ   
เสนียดข้ึนแลว กอโทษข้ึนแลว โดยทันใดนัน้ ครูหนึ่งน้ัน เสียงไดกระจายข้ึนไปถึงพรหมโลก   
ดวยอาการอยางนี้แล.   
        สมัยตอมา ปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินน อาศัยความแกแหงครรภนั้น คลอดบุตร   
แลว จึงพวกสหายของทานพระสุทินนไดตั้งช่ือทารกน้ันวา พีชกะ ตั้งช่ือปูราณทุติยกิาของทาน   
พระสุทินนวา พีชกมาตา ตั้งช่ือทานพระสุทินนวา พีชกปตา ภายหลังเขาท้ังสองไดออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิต ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตแลว.   
                                พระสุทินนเกดิวิปฏิสาร   
        [๑๙] คร้ังน้ัน ความรําคาญ ความเดือดรอน ไดเกดิแกทานพระสุทินนวา มิใชลาภ   
ของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดช่ัวแลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชใน    
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พระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ให   
บริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวติ เพราะความรําคาญนั้นแหละ เพราะความเดือดรอนนัน้แหละ ทานได   
ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น มีเร่ืองในใจ   
มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาแลว.   
        จึงบรรดาภิกษุท่ีเปนสหายของทานพระสุทินน ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา อาวุโส   
สุทินน เมื่อกอนคุณเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียสมบูรณ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง   
มีน้ํามีนวล บัดนี้ ดูคุณซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ัง   
ดวยเอ็น มีเร่ืองในใจ มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาอยู คุณจะไมยนิดปีระพฤติ   
พรหมจรรยกระมังหนอ?   
        อาวุโสท้ังหลาย ความจริง มิใชวาผมจะไมยนิดีประพฤติพรหมจรรย พระสุทินนคาน   
แลวแถลงความจริงวา เพราะบาปกรรมท่ีผมทําไวมีอยู ผมไดเสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยกิา   
ผมจึงไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดช่ัว   
แลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้   
แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิต ดังน้ี.   
        อาวุโส สุทินน จริง การท่ีคุณบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้   
แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตนั้น พอท่ีคุณจะรําคาญ   
พอท่ีคุณจะเดอืดรอน.   
        อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพ่ือคลายความกําหนดั   
ไมใชเพื่อมีความกําหนดั เพือ่ความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพือ่ความไมถือม่ัน ไมใช   
เพื่อมีความถือม่ัน มิใชหรือ? เมื่อธรรมช่ือนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว เพื่อคลาย   
ความกําหนัด คุณยังจะคิดเพือ่มีความกําหนัด เม่ือทรงแสดงเพ่ือความพราก คุณยังจกัคิดเพื่อ   
ความประกอบ เม่ือทรงแสดงเพ่ือความไมถือม่ัน คุณยงัจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน.   
        อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหง   
ราคะ เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหง   
อาลัย เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา เพื่อคลายความกําหนดั เพื่อ   
ความดับทุกข เพื่อนิพพานมิใชหรือ?    
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        อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ   
เพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอก   
ไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ?   
        อาวุโส การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อ   
ความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใส   
แลว.   
        ภิกษุสหายเหลานัน้ ติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ไดกราบทูลเนื้อ   
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                        ทรงประชุมสงฆบัญญัติสิกขาบท   
        [๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระสุทินนวา ดูกรสุทินน ขาววาเธอ   
เสพเมถุนธรรม ในปุราณทุตยิิกา จริงหรือ?   
        ทานพระสุทินนทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา เธอบวชในธรรมวินัยท่ีเรากลาวไวดีอยางนี้   
แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา.   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนดั ไมใช   
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อมี   
ความถือม่ันมิใชหรือ? เม่ือธรรมช่ือนั้นอันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนดั เธอยังจักคิด   
เพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจกัคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพ่ือความ   
ไมถือม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน.   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ   
เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย เพื่อ   
เปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีดับ   
แหงตัณหา เพือ่ออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใชหรือ?    
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        ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม   
การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย   
อเนกปริยาย มิใชหรือ?   
        ดูกรโมฆบุรุษ องคกําเนดิ อันเธอสอดเขาในปากอสรพิษท่ีมีพิษราย ยังดีกวา อันองค   
กําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคามไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา   
ยังดีกวา อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม ไมดีเลย องคกําเนดิอันเธอ   
สอดเขาในหลุมถานท่ีไฟติดลุกโชนยังดกีวา อันองคกําเนดิท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนดิของมาตุคาม   
ไมดีเลย.   
        ขอท่ีเราวาดีนั้น เพราะเหตุไร?   
        เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึงความตาย หรือ   
ความทุกขเพยีงแคตาย ซ่ึงมีการกระทํานัน้เปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัย เบ้ืองหนา   
แตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิด   
เขาในองคกําเนิดของมาตุคามน้ัน เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต   
นรก ซ่ึงมีการกระทํานี้เปนเหตุ.   
        ดูกรโมฆบุรุษ เม่ือการกระทํานั้น มีโทษอยู เธอยังช่ือวาไดตองอสัทธรรม อันเปน   
เร่ืองของชาวบาน เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า อันช่ัวหยาบ มีน้ําเปนท่ีสุด มีในท่ีลับ เปนของ   
คนคู อันคนคูพึงรวมกันเปนไป เธอเปนคนแรกท่ีกระทําอกุศลธรรม เปนหัวหนาของคนเปน   
อันมาก การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไม   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑    
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เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                                        พระปฐมบัญญัติ   
        ๑. ก็ภกิษใุดเสพเมถุนธรรม เปนปาราชิก หาสังวาสมิได   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการฉะนี้.   
                                สุทินนภาณวาร จบ   
                                เร่ืองลิงตัวเมีย   
        [๒๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งเอาเหยื่อลอลิงตัวเมียในปามหาวัน เขตพระนคร   
เวสาลี แลวเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอ คร้ันเวลาเชา ภิกษุนั้นครองอันตรวาสกแลว   
ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครเวสาลี   
        คร้ังนั้นแล ภิกษหุลายรูปเท่ียวจาริกตามเสนาสนะ เดนิผานเขาไปทางท่ีอยูของภิกษุนั้น   
ลิงตัวเมียนัน้แลเห็นภกิษุเหลานั้นกําลังเดนิมาแตไกลเทียว คร้ันแลวไดเขาไปหาภกิษุเหลานั้น   
ยกสะเอวบาง โกงหางบาง แอนตะโพกบาง ทํานิมิตบาง เบ้ืองหนาภิกษเุหลานั้น จึงภกิษุ   
เหลานั้นสันนษิฐานวา ภกิษุเจาของถ่ินเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนีแ้น ไมตองสงสัย แลวแฝง   
อยู ณ ท่ีกําบังแหงหนึ่ง.   
        เม่ือภิกษุเจาของถ่ินเท่ียวบิณฑบาตในพระนครเวสาลี ถือบิณฑบาตกลับมาแลว ลิงตัวเมีย   
นั้นไดเขาไปหา คร้ันภิกษเุจาของถ่ินฉันบิณฑบาตนั้นสวนหน่ึงแลว ไดใหแกมันสวนหนึ่ง   
เม่ือมันกินอาหารสวนนัน้แลวไดแอนตะโพกให จึงภิกษนุั้นเสพเมถุนธรรมในมัน.   
        ทันใด ภกิษุเหลานั้นไดกลาวกะภกิษนุั้นวา อาวุโส พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลวมิใชหรือ เหตุไร คุณจงึไดเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้เลา?   
        จริงขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว ภกิษนุั้นสารภาพแลวคานวา   
แตพระบัญญัตนิั้นเฉพาะหญิงมนุษย ไมเกีย่วถึงสัตวดิรัจฉานตัวเมีย.    
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        อาวุโส พระบัญญัตินั้น ยอมเปนเหมือนกันท้ังนัน้มิใชหรือ? การกระทําของคุณนัน่   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คุณไมบวชในพระธรรม   
วินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ   
บริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา.   
        อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพ่ือคลายความกําหนดั   
ไมใชเพื่อมีความกําหนดั เพือ่ความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพือ่ความไมถือม่ัน ไมใช   
เพื่อมีความถือม่ันมิใชหรือ เม่ือธรรมช่ือนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว เพื่อคลายความ   
กําหนดั คุณยังจักคิดเพื่อมีความกําหนดั เม่ือทรงแสดงเพ่ือความพราก คุณยังจกัคิดเพือ่ความ   
ประกอบ เม่ือทรงแสดงเพื่อความไมถือม่ัน คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน.   
        อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหง   
ราคะ เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหง   
อาลัย เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา   
เพื่อเปนท่ีดับแหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใชหรือ?   
        อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ   
เพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอก   
ไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ?   
        อาวุโส การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อ   
ความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใส   
แลว.   
        ภิกษเุหลานั้น ติเตียนภกิษุนั้นโดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว ไดกราบทูลเนื้อความนัน้แด   
พระผูมีพระภาค.   
                                ทรงประชุมสงฆบัญญัติอนุบัญญัติ ๑   
        [๒๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษนุั้นวา ดกูรภิกษุ ขาววาเธอเสพเมถุนธรรม   
ในลิงตัวเมีย จริงหรือ?  
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        จริง พระพุทธเจาขา ภิกษุนั้นทูลสารภาพ?   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา เธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวไวด ี
อยางนี้แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา.   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนดั ไมใช   
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อมี   
ความถือม่ันมิใชหรือ? เม่ือธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนดั เธอยังจักคิดเพื่อ   
มีความกําหนดั เราแสดงเพือ่ความพราก เธอยังจักคิดเพือ่ความประกอบ เราแสดงเพือ่ความ   
ไมถือม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน.   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ   
เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย   
เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา เพ่ือเปนท่ี   
ดับแหงตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาช่ือวานะ มิใชหรือ?   
        ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม   
การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย   
อเนกปริยาย มิใชหรือ?   
        ดูกรโมฆบุรุษ องคกําเนดิอันเธอสอดเขาในปากอสรพิษท่ีมีพิษราย ยังดีกวา อันองค   
กําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนดิอันเธอสอดเขาในปากงูเหา   
ยังดีกวา อันองคกําเนิดท่ีสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอด   
เขาในหลุมถานท่ีไฟติดลุกโชน ยังดกีวา อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย   
ไมดีเลย.   
        ขอท่ีเราวาดีนั้น เพราะเหตุไร?   
        เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึงความตาย หรือความ   
ทุกขเพียงแคตาย ซ่ึงมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจยั เบ้ืองหนาแต   
แตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขา   
ในองคกําเนิดของลิงตัวเมียนั้น เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต   
นรก ซ่ึงมีการกระทํานี้เปนเหตุ.   
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        ดูกรโมฆบุรุษ เม่ือการกระทํานั้นมีโทษอยู เธอยังช่ือวาไดตองอสัทธรรม อันเปนเร่ือง   
ของชาวบาน เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า อันช่ัวหยาบ มีน้าํเปนท่ีสุด มีในท่ีลับ เปนของคนคู   
อันคนคูพึงรวมกันเปนไป การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว... ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอ   
พึงยกสิขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                                พระอนบัุญญัติ ๑   
        ๑. อนึ่ง ภกิษุใดเสพเมถุนธรรมโดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปน   
ปาราชิก หาสังวาสมิได.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                                เร่ืองลิงตัวเมีย ๒ จบ.   
                                เร่ืองภิกษุวัชชีบุตร   
        [๒๓] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษวุัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูป ฉันอาหารพอแก   
ความตองการ จําวัดพอแกความตองการ สรงนํ้าพอแกความตองการ คร้ันแลวทําในใจ   
โดยไมแยบคาย ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง ไดเสพเมถุนธรรม สมัยอ่ืน   
วัชชีบุตรพวกนั้น ถูกความพนิาศแหงญาติกระทบแลวบาง ถูกความวอดวายแหงโภคะพะพาน   
แลวบาง ถูกความเส่ือมคือโรคเบียดเบียนแลวบาง จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวกลาว   
อยางนี้วา ทานพระอานนท เจาขา พวกกระผมไมใชเปนคนติเตียนพระพุทธเจา ไมใชเปนคน   
ติเตียนพระธรรม ไมใชเปนคนติเตียนพระสงฆ พวกกระผมเปนคนติเตียนตน ไมใชเปนคน   
ติเตียนคนอ่ืน พวกกระผมซ่ึงบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนีแ้ลว ไม   
สามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตนัน้แหละ เปนคนไมมีวาสนา เปน   
คนมีบุญนอย ทานพระอานนทเจาขา แมบัดนี้ ถาพวกกระผมพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท   
ในสํานักพระผูมีพระภาค แมบัดนี้พวกกระผมจะพึงเปนผูเห็นแจงซ่ึงกศุลธรรม หมั่นประกอบ   
ความเพยีรในการเจริญโพธิปกขิยธรรมอยูตลอดเบ้ืองตนแหงราตรีและเบื้องปลายแหงราตรี ทาน 
#๑ ตองการพสิดารพึงดูหนา ๓๑ บรรทัดท่ี ๒๔       ๒ โดยมากปรากฏวา มักกฏีสิกขาบท  
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พระอานนทเจาขา พวกกระผมขอโอกาส ขอทานไดโปรดกรุณากราบทูลความขอนี้ แดพระผูมี   
พระภาค.   
        ได จะ ทานพระอานนทรับคําของพวกวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลี แลวเขาเฝาพระผูมี   
พระภาค กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การท่ีตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทท่ีบัญญัติ   
แลวแกสาวกท้ังหลาย เพราะเหตุแหงพวกวชัชีหรือพวกวชัชีบุตรนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส.   
                                ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒   
        [๒๔] คร้ังนั้นพระองคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดแลเปนภิกษุ ไมบอกคืน   
สิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพเมถุนธรรม ผูนั้นมาแลว สงฆไมพึงอุปสมบทให   
สวนผูใดแล เปนภิกษุ บอกคืนสิกขา ทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม   
ผูนั้นมาแลว สงฆพึงอุปสมบทให ดกูรภิกษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดง   
อยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ ๒   
        ๑. อนึ่ง ภกิษุใด ถึงพรอมซ่ึงสิกขาบทและสาชีพของภิกษุท้ังหลายแลว ไม   
บอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมในสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนปาราชิก หาสังวาส มิได.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๒๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด.   
        [๒๖] บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ   
เพราะอรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกษุ ช่ือวา  
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ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน   
ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน   
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุท่ีสงฆ   
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        [๒๗] บทวา สิกขา ไดแกสิกขา ๓ ประการคือ อธิสีลสิขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา-   
สิกขา บรรดาสิกขา ๓ ประการเหลานั้น อธิสีลสิกขานี้ ช่ือวา สิกขา ท่ีทรงประสงคใน   
อรรถนี้.   
        [๒๘] ช่ือวา สาชีพ อธิบายวา สิกขาบทใด ท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว สิกขาบท   
นั้น ช่ือวา สาชีพ ภิกษุศึกษาในสาชีพนั้น เพราะเหตุนัน้จึงตรัสวา ถึงพรอมซ่ึงสาชีพ.   
        [๒๙] คําวา ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง ทรงอธิบายไววา   
ภิกษุท้ังหลาย การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืนก็มี ภกิษุท้ังหลาย   
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาเปนอันบอกคืนก็มี.   
                        ลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคืน [๑๖๐ บท]   
        [๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็การกระทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน   
บอกคืน เปนอยางไร?   
                        กลาวบอกคืนดวยคํารําพึงวาไฉนหนอ [๑๔ บท]   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี ้ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.  
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        ๒. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนา   
ความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนาความเปน   
สาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร   
ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้   
ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน   
        ๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...   
        ๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...   
        ๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนวนิัย ...   
        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 ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพ่ือนพรหมจารี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้   
ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาวกําหนดภาวะดวยคํารําพึงวา ไฉนหนอ [๘ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความเปน   
สมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี ้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.  
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        ๒. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...   
        ๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...   
        ๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...   
        ๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนเดยีรถีย ...   
        ๖. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...   
        ๗. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...   
        ๘. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดกูรภกิษุท้ังหลาย แม   
อยางนี้ก็เช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาววาบอกคืนดวยคําปริกัป วา ก็ถาวา [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...   
        ๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...   
        ๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...   
        ๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนวนิัย ...   
        ๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...   
        ๗. ... กถ็าวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...   
        ๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...   
        ๑๑. ... กถ็าวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... กถ็าวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...  
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        ๑๓. ... กถ็าวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... กถ็าวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมอยางนี้   
ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา ก็ถาวา [๘ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหน่ึง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...   
        ๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...   
        ๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...   
        ๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนเดยีรถีย ...   
        ๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...   
        ๗. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...   
        ๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้   
ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา หากวา [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหน่ึง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ   
เปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระ-   
พุทธเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน   
อันบอกคืน.   
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        ๒. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนพระธรรม ...   
        ๓. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนพระสงฆ ...   
        ๔. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนสิกขา ...   
        ๕. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนวนิัย ...   
        ๖. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนปาติโมกข ...   
        ๗. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนอุเทศ ...   
        ๘. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... หากวา ขาพเจาพงึบอกคืนพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิหาริก ...   
        ๑๑. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมอยางนี้   
ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา หากวา [๘ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา หากวา ขาพเจาพึงเปนคฤหสัถ. ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนอุบาสก ...   
        ๓. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนอารามิก ...   
        ๔. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนสามเณร ...   
        ๕. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนเดยีรถีย ...   
        ๖. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนสาวกเดียรถีย ...  
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        ๗. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนผูมิใชสมณะ ...   
        ๘. ... หากวา ขาพเจาพงึเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้   
ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                        กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา ผิวา [๑๔ บท]   
        ๑. อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินยันี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ   
เปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน   
บอกคืน.   
        ๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...   
        ๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...   
        ๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...   
        ๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนวนิัย ...   
        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. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็   
ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาบทไมเปนอันบอกคืน.   
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                กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา ผิวา [๘ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ผิวา ขาพเจาพงึเปนคฤหัสถ. ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...   
        ๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...   
        ๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...   
        ๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...   
        ๖. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...   
        ๗. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...   
        ๘. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็   
ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาวบอกคืนดวยคําปริกัป วา มีความดําริ [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหสัถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงบอก   
คืนพระพุทธเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไม   
เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...   
        ๓. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...   
        ๔. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...   
        ๕. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินยั ...   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 39 
        ๖. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...   
        ๗. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...   
        ๘. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวหิาริก ...   
        ๑๑. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยาง   
นี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัป วา มีความดําริวา [๘ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหน่ึง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินยอม ใครจะเคล่ือนจากความ   
สมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปน   
คฤหัสถ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอัน   
บอกคืน   
        ๒. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนอุบาสก ...   
        ๓. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนอารามิก ...   
        ๔. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนสามเณร ...   
        ๕. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนเดยีรถีย ...   
        ๖. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนสาวกเดียรถีย ...   
        ๗. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนผูมิใชสมณะ ...   
        ๘. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพงึเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
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                                        อางวัตถุท่ีรําลึก [๑๗ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจาระลึกถึงมารดา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขาพเจาระลึกถึงบิดา ...   
        ๓. ... ขาพเจาระลึกถึงพี่ชายนองชาย ...   
        ๔. ... ขาพเจาระลึกถึงพี่หญิงนองหญิง ...   
        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. ... ขาพเจาหวนรําลึกถึงการหัวเราะ การเจรจา การเลนในคร้ังกอน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                                        แสดงความหวงใย [๙ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความเปน   
สมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา-  
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ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา มารดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดู   
ทาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขา ไมเปนอัน   
บอกคืน.   
        ๒. ... บิดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูทาน ...   
        ๓. ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ...   
        ๔. ... พี่หญิงนองหญิงของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ...   
        ๕. ... บุตรของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ...   
        ๖. ... ธิดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ...   
        ๗. ... ภริยาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...   
        ๘. ... หมูญาติของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ...   
        ๙. ... หมูมิตรของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวา   
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                                        อางท่ีอยูท่ีอาศัย [๑๖ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหน่ึง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา มารดาของขาพเจามี ทานจักเล้ียงดูขาพเจา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... บิดาของขาพเจามี ทานจักเล้ียงดขูาพเจา ...   
        ๓. ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี เขาจักเล้ียงดูขาพเจา ...   
        ๔. ... พี่หญิงนองหญิงของขาพเจามี เขาจักเล้ียงดูขาพเจา ...   
        ๕. ... บุตรของขาพเจามี เขาจักเล้ียงดูขาพเจา ...  
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        ๖. ... ธิดาของขาพเจามี เขาจักเล้ียงดูขาพเจา ...   
        ๗. ... ภริยาของขาพเจามี เขาจักเล้ียงดขูาพเจา ...   
        ๘. ... หมูญาติของขาพเจามี พวกเขาจกัเล้ียงดูขาพเจา ...   
        ๙. ... หมูมิตรของขาพเจามี พวกเขาจกัเล้ียงดูขาพเจา ...   
        ๑๐. ... บานของขาพเจามี ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยบานนัน้ ...   
        ๑๑. ... นคิมของขาพเจามี ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยนิคมนั้น ...   
        ๑๒. ... นาของขาพเจามี ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยนานั้น ...   
        ๑๓. ... สวนของขาพเจามี ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยสวนนัน้ ...   
        ๑๔. ... เงินของขาพเจามี ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยเงินนัน้ ...   
        ๑๕. ... ทองของขาพเจามี ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยทองนั้น ...   
        ๑๖. ... ศิลปะของขาพเจามี ขาพเจาจกัเล้ียงชีพไดแมดวยศิลปะน้ัน ...   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                        อางวาพรหมจรรยทําไดยาก [๘ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินยันี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา พรหมจรรยทําไดยาก. ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... พรหมจรรยทําไมไดงาย ...   
        ๓. ... พรหมจรรยประพฤติไดยาก ...   
        ๔. ... พรหมจรรยประพฤติไมไดงาย ...   
        ๕. ... ขาพเจาไมอาจ ...   
        ๖. ... ขาพเจาไมสามารถ ...   
        ๗. ... ขาพเจาไมยินดี ...   
        ๘. ... ขาพเจาไมยินดยีิง่. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพล   
ใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                        รวมลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน ๑๖๐ บาท  
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                        ลักษณะสิกขาที่เปนอันบอกคืน [๗๘ บท]   
                        กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบัน [๑๔ บท]   
        [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน   
เปนอยางไร?   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา. ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย แมอยางนี้ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระธรรม ...   
        ๓. ... ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ ...   
        ๔. ... ขาพเจาบอกคืนสิกขา ...   
        ๕. ... ขาพเจาบอกคืนวนิัย ...   
        ๖. ... ขาพเจาบอกคืนปาติโมกข ...   
        ๗. ... ขาพเจาบอกคืนอุเทศ ...   
        ๘. ... ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...   
        ๑๑. ... ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... ขาพเจาบอกคืนพระเพ่ือนพรหมจารี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทํา   
ความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
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                        กลาวกําหนดภาวะดวยคําเปนปจจุบัน [๘ บท]   
        ๑. อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินยันี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู   
มิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนคฤหัสถ.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก ...   
        ๓. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอารามิก ...   
        ๔. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสามเณร ...   
        ๕. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนเดยีรถีย ...   
        ๖. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสาวกเดียรถีย ...   
        ๗. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชสมณะ ...   
        ๘. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
                กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบันวาไมเกีย่วของ [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหน่ึง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระพุทธเจา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี ้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระธรรม ...   
        ๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสงฆ ...   
        ๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยสิกขา ...   
        ๕. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยวินยั ...   
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        ๖. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยปาติโมกข ...   
        ๗. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยอุเทศ ...   
        ๘. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสัทธิวิหาริก ...   
        ๑๑. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็ช่ือวา   
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
                กลาวบอกคืนดวยคําวาจะตองการอะไร [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระพุทธเจา.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระธรรม ...   
        ๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสงฆ ...   
        ๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยสิกขา ...   
        ๕. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยวนิยั ...   
        ๖. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยปาติโมกข ...   
        ๗. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยอุเทศ ...   
        ๘. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสัทธิวิหาริก ...   
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        ๑๑. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ก็   
ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
                        กลาวบอกคืนดวยคําวา ไมตองการ [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหน่ึง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจาไมตองการดวยพระพทุธเจา.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระธรรม ...   
        ๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสงฆ ...   
        ๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยสิกขา ...   
        ๕. ... ขาพเจาไมตองการดวยวินยั ...   
        ๖. ... ขาพเจาไมตองการดวยปาติโมกข ...   
        ๗. ... ขาพเจาไมตองการดวยอุเทศ ...   
        ๘. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสิทธิวิหาริก ...   
        ๑๑. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระเพือ่นพรหมจารี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวา   
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
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                        กลาวบอกคืนดวยคําวา พนดีแลว [๑๔ บท]   
        ๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินด ีใครจะเคล่ือนจากความ   
เปนสมณะ อึดอัด เบ่ือหนาย เกลียดชังความเปนภกิษุ ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนา   
ความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปน   
เดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดยีรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู   
มิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา ขาพเจา   
พนดีแลวจากพระพุทธเจา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง   
และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
        ๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระธรรม ...   
        ๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสงฆ ...   
        ๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากสิกขา ...   
        ๕. ... ขาพเจาพนดีแลวจากวนิัย ...   
        ๖. ... ขาพเจาพนดีแลวจากปาติโมกข ...   
        ๗. ... ขาพเจาพนดีแลวจากอุเทศ ...   
        ๘. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอุปชฌายะ ...   
        ๙. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอาจารย ...   
        ๑๐. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสัทธิวหิาริก ...   
        ๑๑. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอันเตวาสิก ...   
        ๑๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอุปชฌายะ ...   
        ๑๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอาจารย ...   
        ๑๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวา   
การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
                        รวมลักษณะสิกขาท่ีเปนอันบอกคืน ๗๘ บท   
                                        ไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตน   
        ก็อีกอยางหนึ่ง ไวพจนแหงพระพุทธเจาก็ดี ไวพจนแหงพระธรรมก็ดี ไวพจนแหง   
พระสงฆก็ดี ไวพจนแหงสิกขาก็ดี ไวพจนแหงวินัยก็ดี ไวพจนแหงปาติโมกขก็ดี ไวพจนแหง   
อุเทศก็ดี ไวพจนแหงพระอุปชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระอาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระสัทธิวิหาริก  
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ก็ดี ไวพจนแหงพระอันเตวาสิกก็ดี ไวพจนแหงพระผูรวมอุปชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระผูรวม   
อาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระเพื่อนพรหมจารีก็ดี ไวพจนแหงคฤหัสถก็ดี ไวพจนแหงอุบาสกก็ดี   
ไวพจนแหงอารามิกก็ดี ไวพจนแหงสามเณรก็ดี ไวพจนแหงเดยีรถียก็ดี ไวพจนแหงสาวก-   
เดียรถียก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชสมณะก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตรกด็ี   
แมอยางอ่ืนใด มีอยู ภกิษุยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบดวยไวพจนเหลานั้น อันเปนอาการ เปนลักษณะ   
เปนนิมิต. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปน   
อันบอกคืน.   
                                        ลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน   
        [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขาไมเปนอันบอกคืนเปนอยางไร?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สิกขา ยอมเปนอันภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บอกคืนดวยไวพจนเหลาใด   
อันเปนอาการ เปนเพศ เปนนมิิต ภิกษุวกิลจริต บอกคืนสิกขาดวยไวพจนเหลานั้น อันเปน   
อาการ เปนเพศ เปนนิมิต สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน.   
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักภกิษวุิกลจริต สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุมีจิตฟุงซาน บอกคืนสิกขา สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภกิษุผูมีจติฟุงซาน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา บอกคืนสิกขา สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภกิษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา สิกขายอมไมเปนอัน   
บอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักสัตวดิรัจฉาน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ ดวยภาษาชนชาติอริยกะ ถาเขาไมเขาใจ   
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน  
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        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ ดวยภาษาชนชาติมิลักขะ ถาเขาไมเขาใจ   
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ ดวยภาษาชนชาติอริยกะ ถาเขาไมเขาใจ   
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ ดวยภาษาชนชาติมิลักขะ ถาเขาไมเขาใจ   
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวเลน สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวพลาด สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษไุมประสงคจะประกาศ แตเปลงเสียงใหไดยนิ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุประสงคจะประกาศ แตไมเปลงเสียงใหไดยนิ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษุประกาศแกผูไมเขาใจความ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ภิกษไุมประกาศแกผูเขาใจความ สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน   
        ก็หรือภกิษุไมประกาศโดยประการทั้งปวง สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืนดวยเหตุอยางนี้แล.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๓๓] ท่ีช่ือวา เมถุนธรรม มีอธิบายวา ธรรมของอสัตบุรุษ ประเพณขีองชาวบาน   
มรรยาทของคนช้ันตํ่า ธรรมอันช่ัวหยาบ ธรรมอันมีน้ําเปนท่ีสุด กิจท่ีควรซอนเรน ธรรมอันคน   
เปนคูๆ พึงประพฤติรวมกนั นี้ช่ือวา เมถุนธรรม.   
        [๓๔] ท่ีช่ือวา เสพ ความวา ภกิษุใดสอดนิมิตเขาไปทางนิมิต สอดองคกําเนิดเขา   
ไปทางองคกําเนิด โดยท่ีสุดแมช่ัวเมล็ดงา ภกิษุนั้นช่ือวา เสพ.   
        [๓๕] คําวา โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ความวา ภกิษุเสพเมถุนธรรม แม   
ในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายศากยบุตร จะกลาวไปไยในหญิงมนุษย   
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย.   
        [๓๖] คําวา เปนปาราชิก ความวา บุรุษถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจมีสรีระคุมกันนัน้เปน   
อยู ช่ือแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแลวยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือ   
สายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก.   
        [๓๗] บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน   
อุเทศท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ช่ือวาสังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุ   
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
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                                บทภาชนีย มรรคภาณวาร   
        [๓๘] หญิง ๓ จําพวก คือ มนุษยผูหญิง ๑ อมนุษยผูหญิง ๑ สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ๑   
        อุภโตพยญัชนก ๓ จําพวก คือ มนษุยอุภโตพยัญชนก ๑ อมนุษยอุภโตพยญัชนก ๑   
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ๑   
        บัณเฑาะก ๓ จําพวก คือ มนุษยบัณเฑาะก ๑ อมนษุยบัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน-   
บัณเฑาะก ๑   
        ชาย ๓ จําพวก คือ มนษุยผูชาย ๑ อมนษุยผูชาย 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. ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย ตองอาบัติปาราชิก   
                อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เปน ๙   
        ๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของมนุษย   
อุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของอมนุษย   
อุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๓. ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค 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  
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        ๓. ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก   
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. ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของสัตวดิรัจฉานตัวผู   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                [๓๙]                     อาบัติปาราชิก ๓๐   
        ๑. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของมนุษยผูหญิง ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๒. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของมนุษยผูหญิง ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๓. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยผูหญิง ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ๔. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของอมนุษยผูหญิง ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๕. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของอมนุษยผูหญิง ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๖. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยผูหญิง ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ๗. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๘. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๙. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ตอง   
อาบัติปาราชิก  
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        ๑๐. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยอุภโตพยัญชนก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๑. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของมนุษยอุภโตพยัญ   
ชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๒. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยอุภโตพยัญชนก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๓. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยอุภโตพยัญ-   
ชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๔. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของอมนุษยอุภโต   
พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๕. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยอุภโตพยัญชนก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๖. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรัจฉานอุภโต   
พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๗. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของสัตวดิรัจฉาน   
อุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๘. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานอุภโต   
พยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๙. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยบัณเฑาะก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๒๐. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยบัณเฑาะก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๒๑. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยบัณเฑาะก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๒. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยบัณเฑาะก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๓. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรัจฉาน-   
บัณเฑาะกตองอาบัติปาราชิก   
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        ๒๔. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉาน-   
บัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๕. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของมนุษยผูชาย  ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๒๖. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของมนุษยผูชาย ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ๒๗. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของอมนุษยผูชาย ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๒๘. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของอมนุษยผูชาย ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        ๒๙. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวผู   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๓๐. เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตวดิรัจฉานตัวผู ตอง   
อาบัติปาราชิก   
                                        บทภาชนีย อสันถตภาณวาร   
                                        ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]   
        [๔๐] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก   
ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ   
ปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก   
ไมตองอาบัต.ิ   
                                ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                        ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัตปิาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการ   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดกีารถอน   
ออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอน 
ออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยนิดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดกีารถอน   
ออก ไมตองอาบัติ.  
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                                ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดกีารถอน   
ออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๑๖. มนสุสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                        ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๙. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒๐. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒๑. มนุสสิตถี มตอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการ   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการ   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                ๒๒. มนุสสิตถี มตเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๓. มนุสสิตถี มตเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๔. มนุสสิตถี มตเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒๕. มนุสสิตถี มตเยภยุยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๖. มนุสสิตถี มตเยภยุยะขายิตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว  
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ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒๗. มนุสสิตถี มตเยภยุยะขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการ   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการ   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                        หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ   
                                ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...   
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนษุยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ   
                                หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ   
                                        ____________  
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                                ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                        ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...   
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายไปแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก มา   
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ให   
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลว   
ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ   
                        หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                        ๔. หมวดมนสุสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ   
                                มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยญัชนก ผูตื่น ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มา   
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ให   
อมองคกําเนิดดวยปาก ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตาย   
แลวถูกสัตวกดัโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยนิดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ   
                        หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                        ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยัญชนก ... ๑ อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตืน่ ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก   
มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ...   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโตพยัญชนก   
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ   
                        หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตกุกะ จบ.   
#๑. ท่ี ... ไวนัน้ ผูตองการพสิดาร พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 71 
                ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        ดิรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดิรัจฉานอุภโตพยญัชนก   
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูก   
สัตวกัดโดยมาก มาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค ... ใหอมองคกาํเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ...   
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ...   
ไมตองอาบัติ ฯลฯ   
                หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑   
                                ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
#      ๑. สุทธิกะ ๓ จตุกกะ                   ชาครันติ ๓ จตุกกะ   
#สุตตะ ๓ จตุกกะ                             มัตตะ ๓ จตุกกะ   
#อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ                           ปมัตตะ ๓ จตุกกะ   
#มตอักขายิตะ ๓ จตุกกะ                        มตเยภยุยะอักขายติะ ๓ จตุกกะ   
#มตเยภยุยะขายิตะ ๓ จตุกกะ                    ๓x๙= ๒๗ จตุกกะ   
#      มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ                    อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
#ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ                      มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
#อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ตรัิจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
#๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวย   
ปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                        ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีาร   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ   
                ๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดี การหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจยั   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                                ๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตกุกะ   
                        ๑. ๒. อมนุสสะบัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนษุยบัณเฑาะกผูตื่น ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด  
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โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตืน่ ...   
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม   
ถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภยุยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาใน   
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยนิดีการเขา   
ไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
#๑ ... ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสะปณฑกะนัน้เถิด  
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                                ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ๑.๒. มนสุสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกล-   
จริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ...   
ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติ.   
ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                                ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...   
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตอง   
อาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติ-   
ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัต.ิ   
                        หมวด อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ  
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                        ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...   
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...   
ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติ-   
ถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑   
                                บทภาชนีย สันถตภาณวาร   
                                        ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]   
        [๔๑] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษแุลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
#     ๑. สุทธิกะ ๒ จตุกกะ    ชาครันตะ ๒ จตุกกะ   
#สุตตะ ๒ จตุกกะ             มัตตะ ๒ จตุกกะ   
#อุมมัตตะ ๒ จตุกกะ           ปมัตตะ ๒ จตกุกะ   
#มตะอักขายิตะ ๒ จตุกกะ       มตะเยภยุยะอักขายิตะ 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  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก.   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 88 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุ   
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุ   
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษ ุแลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวย   
ปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก   
ไมตองอาบัติ.   
                                ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด  
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ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด  
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ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วจัจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
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มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวย   
วัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  
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ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองคกาํเนิด   
ดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๑๒. มนสุสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก   
คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุ   
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เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนดิดวย   
ปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  
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ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี  
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เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนดิดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                ๑๖. มนสุสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดหียดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอมองค   
กําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายติะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายติะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายติะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาในสํานักภิกษุ แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ    
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยสัสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยดุอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 109 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไม   
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี   
แลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิง   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                        หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                                ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                ๑.๒.๓. อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต   
 ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก มาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนิดดวย  
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ปาก คือของอมนุษยผูหญิงมีเคร่ืองลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิง   
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                                หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                                ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ   
                        ๑.๒.๓. ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา  ...   
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ... ใหอมองคกําเนดิ   
ดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีเคร่ืองลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก  ...   
สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                                หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                        ๔. หมวดมนสุสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        ๑.๒.๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยญัชนกผูตื่น ... ผูหลับ  ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก   
มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ...  ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ...   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเคร่ืองลาด ...  ถาเธอยินดีการเขาไป  ...   
ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ...  ตองอาบัติถุลลัจจัย   
ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                        หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                        ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        ๑.๒.๓. อมนสุสะอุภโตพยญัชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตืน่ ... ผูหลับ  ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...  ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก   
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มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ...  ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ...   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของอมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเคร่ืองลาด ...  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ...   
ตองอาบัติปาราชิก  ... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก ...  ตองอาบัติถุลลัจจยั   
ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                        หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตกุกะ จบ.   
                ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                ๑.๒.๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ...  สัตวดิรัจฉานอุภโตพยญัชนก   
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม   
ถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค ... ใหครอมองคกําเนิด   
ดวยปสสาวมรรค ...  ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกมีเคร่ืองลาด  ...   
ถาเธอยินดีการเขาไป ...  ตองอาบัติปาราชิก  ... สัตวดิรัจฉานอุภโตพยญัชนกผูตายแลวถูกสัตวกัด   
โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ.  ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒   
                                ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
#๑ ท่ี ... ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พงึทราบตามนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด.   
#๒ สุทธิกะ ๓ จตุกกะ                     ชาครันตี ๓ จตุกกะ   
#  สุตตะ ๓ จตุกกะ                      มัตตะ ๓ จตุกกะ   
#  อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ                    ปมัตตะ ๓ จตุกกะ   
#  มตะอักขายติะ ๓ จตุกกะ                มตะเยภยุยะอักขายติะ ๓ จตุกกะ   
#  มตะเยภุยยะขายิตะ ๓ จตุกกะ            ๓x๙=๒๗ จตุกกะ   
#  มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ                   อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
#  ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ               มนสุสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ   
#  อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ         ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตกุกะ   
#  ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ.  
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ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย   
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุ   
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุ   
อยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก   
คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุ   
อยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 117 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขา   
ไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัตปิาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภกิษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ี   
แลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภกิษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขา   
ไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการ   
เขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดกีารหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง-   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขา   
ไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิด   
ดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ี   
แลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง   
ลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ี   
แลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 124 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีาร   
เขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการ   
เขาไปถึงท่ีแลว ไมยนิดกีารหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภกิษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองค   
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ ใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีาร   
เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการ   
เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะก ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการ   
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีาร   
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีาร   
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีาร   
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมาในสํานกัภิกษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขา   
ไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดี   
การเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก มาใน   
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดี   
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก มาใน   
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไม   
ยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก มาใน   
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไม   
ยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 130 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ   
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของ   
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดี   
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยดุอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุมี็   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขา   
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก ไมมีเคร่ืองลาด ของพระภกิษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีาร   
เขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะก   
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขา   
ไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                                ๘. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑.๒. อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนษุยบัณเฑาะกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา  ...   
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาใน  
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สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของอมนุษยบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก  ...   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรคคือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดอมนสุสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตืน่  ...   
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดย-   
มากมาในสํานกัภิกษุแลว ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกมี   
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนดิดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดกีารเขาไป  ...   
ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภยุยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวติรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดกีาร   
เขาไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.  
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                                ๑๐. หมวดสนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ...   
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือของมนุษยผูชายมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ...   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดี   
การเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...   
ตองอาบัติถุลลัจจัย  ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต  ...   
ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือ ของอมนุษยผูชายมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ...   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ถาเธอไมยินดกีาร   
เขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ   
                ๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานกัภกิษุ   
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป  ...   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 135 
                        ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดรัิจฉานตัวผูผูตืน่ ... ผูหลับ ... ผูเมา  ...   
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาใน-   
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของสัตวดิรัจฉานตัวผูมีเคร่ืองลาด ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดีการเขาไป ...  ตองอาบัติปาราชิก   
 ... ถาเธอไมยินดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑   
                ๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานัก   
ภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ... ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ... ถาเธอยินดกีาร   
เขาไป ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ... ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ... ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๒   
                                        บทภาชนีย อสันถตภาณวาร   
                                        ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                        ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        [๔๒] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภกิษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
#๑. ท่ี ... ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พงึทราบโดยนัยดังกลาวแลวในอสันถตภาณวารนั้นแล.   
#๒. แมในประเภทแหสันถตจตุกกะ ก็มีวกินัยดังกลาวแลวในอสันถตจตกกะนั้นแล.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค-   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหถอนวัจจมรรคดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการถอน   
ออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตถายนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                        ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก   
ไมตองอาบัติ.   
                        ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษมุาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองคกํา   
เนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการ-   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการ   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ-   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                        ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัตปิาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๙. มนุสสิตถิ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                        ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไม   
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอน   
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลวให   
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายติะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี  
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี  
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี  
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี  
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุด   
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                        หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                                ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด ... ใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ...   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                                หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                                ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                        ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย   
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม   
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ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ...   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย   
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                                หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                        ๔. หมวดมนสุสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ   
                                มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก   
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม   
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ...   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก   
ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                        ๕. หมวดอนสุสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอุภโตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญ-   
ชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลว   
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองค   
กําเนิด ... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... อมนุษยอุภโต   
พยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตกุกะ จบ.   
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                                        ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดรัิจฉาน   
อุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั ...   
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... สัตว   
ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ...   
ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๑   
                หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒   
                                ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
#๑. ท่ี ... ฯลฯ ไวนัน้ ผูตองการพิสดารพึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด ฯ   
#๒. มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ                   อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
#   ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ               มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
#   อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ         ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตกุกะ   
#   ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการ   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยดุอยู ไมยนิดีการ   
ถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                        ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุด   
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการถอนออก   
ไมตองอาบัติ.   
                        ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัตปิาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดี   
การถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
        ๑๕. มนสุสะปณฑกะ มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
        ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี  
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี  
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                                        อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก ... อมนษุยบัณเฑาะกผูตื่น ...   
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๑   
                        หมวดอมนุสสกปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.  
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                        ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก   
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตอง   
อาบัติ. ฯลฯ ๒   
                        หมวดติรัจฉานคตปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                                ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                        มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ...   
ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๓   
                                หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                        อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ถาไมยนิดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ๔  
                                หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น ...   
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  
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                                บทภาชนีย สันถตภาณวาร   
                                        ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                        ๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        [๔๓] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภกิษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภกิษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
เขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกาํเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ  
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หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปสสาวมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ  
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หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการ   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมี  
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เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ๑ ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
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ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปสส.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษมุาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
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ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนษุยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
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หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนวจัจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
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ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปสส.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดี   
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
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ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ  
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หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวจัจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
หญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  
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ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุ   
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  
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ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุ   
อยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 179 
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  
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ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุ   
อยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  
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ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุ   
อยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีาร   
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แต   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
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ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยนิดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนษุยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                        ๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาว-   
มรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปสสาวมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                        ๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอน   
ออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี   
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิง   
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู   
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุม   
มีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ-ุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง-   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี-   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยนิดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี-   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี-   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี-   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ-ุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัตปิาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภกิษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขา-   
ไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                ๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ-ุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุม   
มีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ-ุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ-ุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษมุาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ-ุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง-   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย แลวถูกสัตวกัดโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมากแลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 192 
                ๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปสส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขา-   
ไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของ-   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
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                ๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภยุยะขายติะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                        หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
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                                ๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง ... อมนุษยผูหญิงผูตื่น ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย   
มาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก ... ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                                หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                                ๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ   
                                        ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ... สัตวดิรัจฉานตัวเมีย   
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม   
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ...   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัด   
โดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        ๔. หมวดมนสุสะอุภโตพยญัชนก ๒๗ จตุกกะ   
                                มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก ... มนุษยอุภโตพยัญชนก   
ผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไมถูก   
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ... ให   
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย   
มาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.   
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                        ๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอุภโตพยัญชนก ... อมนุษยอุภโตพยัญ-   
ชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ผูตายแลวยังไม   
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ...   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย   
มาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ.   
                ๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ   
                        ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ... สัตวดรัิจฉาน   
อุภโตพยัญชนกผูตื่น ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั ... ผูตาย   
แลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ... ใหยอนปสสาวมรรคดวยองค   
กําเนิด ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก ... ผูตายแลวถูก   
สัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑   
                                ๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                        ๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค   
กําเนิด คือ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีาร   
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
#๑. ๒๗x๖=๑๖๒ พึงทราบความพิสดารดงักลาวแลวในเบ้ืองตน  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แต   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก   
มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด   
คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีาร   
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมี-   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวยองค   
กําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ือง   
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไม   
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดี   
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี   
แลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
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ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดกีารหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนวัจจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี   
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัตปิาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลวใหยอนปากดวย   
องคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ือง   
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ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
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ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวยอนวจัจมรรค   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ    
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ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีาร   
เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอน   
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                        ๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ    
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ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ แลวใหยอนปาก   
ดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุ   
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ.]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
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เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
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เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ   
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
        ๑๕. มนสุสะปณฑกะ มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี    
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เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดกีารหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ-   
ปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ-   
ปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการถอนออก ตอง   
อาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
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ไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการถอนออก ไม   
ตองอาบัติ.   
        ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
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ไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยนิดีการถอนออก   
ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอ   
ไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยนิดีการถอนออก ไมตอง   
อาบัติ.   
                ๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวจัจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  
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ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป   
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ   
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มี   
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป   
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                                หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                                        อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น ...   
ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ... สัตวดิรัจฉาน   
บัณเฑาะกผูตืน่ ... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด   
... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                        หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ  
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                                ๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                        มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย ... มนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ ...   
ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก ...   
ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                                หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                        อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย ... อมนุษยผูชายผูตื่น ... ผูหลับ   
... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก ...   
ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ. ฯลฯ   
                                หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ.   
                        ๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ   
                                ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ... สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น   
... ผูหลับ ... ผูเมา ... ผูวิกลจริต ... ผูเผลอสติ ... ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั ... ยังไมถูกสัตวกัด   
โดยมาก ... ถูกสัตวกัดโดยมาก ... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ.   
                        หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑   
        [๔๔] พวกภิกษุผูเปนขาศึก เราใหพิสดารแลวฉันใด พวกพระราชาผูเปนขาศึก พวก   
โจรผูเปนขาศึก พวกนักเลงผูเปนขาศึก พวกมนษุยผูตัดหัวโจรผูเปนขาศึก บัณฑิตพึงใหพิสดาร   
ฉันนั้น.   
#๑. ความพิสดาร พึงทราบตามนัยท่ีกลาวแลวในเบ้ืองตน  
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        [๔๕] ภิกษุสอดองคกําเนิดเขามรรคทางมรรค ตองอาบัติปาราชิก   
        สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางมรรค ๑ ตองอาบัติปาราชิก   
        สอดองคกําเนิดเขามรรคทางอมรรค ๒ ตองอาบัติปาราชิก   
        สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางอมรรค ๓ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        [๔๖] ภิกษุปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอตื่นข้ึนแลวยนิดี พระวินยัธรพึงนาสนะเสีย   
ท้ังสองรูป เธอต่ืนข้ึนแลวไมยินดี พระวนิัยธรพึงนาสนะภิกษุผูประทุษราย   
        ภิกษุปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอตื่นข้ึนแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสียท้ังสองรูป   
เธอตื่นข้ึนแลวไมยินด ีพระวนิัยธรพึงนาสนะภกิษุผูประทุษราย   
        สามเณรปฏิบัติผิดในภกิษุผูหลับ เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสียท้ัง   
สองรูป เธอตื่นข้ึนแลวไมยนิดี พระวินยัธรพึงนาสนะสามเณรผูประทุษราย   
        สามเณรปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี พระวนิัยธรพึงนาสนะเสีย   
ท้ังสองรูป เธอต่ืนข้ึนแลวไมยินดี พระวนิัยธรพึงนาสนะสามเณรผูประทุษราย.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๔๗] ภิกษุไมรูสึกตัว ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสาย   
เพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี ้ไมตองอาบัติ.   
                                สันถตภาณวาร จบ.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๔๘] เร่ืองลิงตัวเมีย ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษุวัชชีบุตร ๑ เร่ือง   
เร่ืองปลอมเปนคฤหัสถ ๑ เร่ือง เร่ืองเปลือยกาย ๑ เร่ือง   
เร่ืองปลอมเปนเดียรถีย ๗ เร่ือง เร่ืองเด็กหญิง ๑ เร่ือง   
#๑. ยังองคกําเนิดใหเขาไปทางปสสาวมรรคเปนตน แลวถอนออกทางแผลใกลตอมรรคนั้น.   
#๒. ยังองคกําเนิดใหเขาทางแผลใกลตอมรรคแลวถอนออกทางมรรค.   
#๓. บรรดาสองแผลที่เจือกัน ยังองคกําเนดิใหเขาไปทางแผลหน่ึงแลวถอนออกทางแผลท่ีสอง.   
#ป.ส. หนา ๓๑๗  
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เร่ืองภิกษณุีช่ืออุปปลวัณณา ๑ เร่ือง เร่ืองเพศกลับ ๒ เร่ือง   
เร่ืองมารดา ๑ เร่ือง เร่ืองธิดา ๑ เร่ือง   
เร่ืองพี่นองหญิง ๑ เร่ือง เร่ืองภรรยา ๑ เร่ือง   
เร่ืองภิกษหุลังออน ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษุมีองคกําเนิดยาว ๑ เร่ือง   
เร่ืองแผล ๒ เร่ือง เร่ืองรูปปน ๑ เร่ือง   
เร่ืองตุกตาไม ๑ เร่ือง เร่ืองภกิษุช่ือสุนทระ ๑ เร่ือง   
เร่ืองสตรี ๔ เร่ือง เร่ืองปาชา ๕ เร่ือง   
เร่ืองกระดูก ๑ เร่ือง เร่ืองนาคตัวเมีย ๑ เร่ือง   
เร่ืองนางยักษณิี ๑ เร่ือง เร่ืองหญิงเปรต ๑ เร่ือง   
เร่ืองบัณเฑาะก ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษุอินทรียพกิาร ๑ เร่ือง   
เร่ืองจับตอง ๑ เร่ือง เร่ืองพระอรหันตเมืองภัททิยะหลับ ๑ เร่ือง   
เร่ืองภิกษเุมืองสาวัตถี ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เร่ือง   
เร่ืองเปดประตูนอน ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน ๑ เร่ือง   
เร่ืองอุบาสิกาช่ือสุปพพา ๙ เร่ือง เร่ืองอุบาสิกาช่ือสัทธา ๙ เร่ือง   
เร่ืองภิกษณุี ๑ เร่ือง เร่ืองสิกขมานา ๑ เร่ือง   
เร่ืองสามเณรี ๑ เร่ือง เร่ืองหญิงแพศยา ๑ เร่ือง   
เร่ืองบัณเฑาะก ๑ เร่ือง เร่ืองสตรีคฤหัสถ ๑ เร่ือง   
เร่ืองใหผลัดกนั ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษุผูเฒา ๑ เร่ือง   
เร่ืองลูกเนื้อ ๑ เร่ือง.   
                                เร่ืองลิงตัวเมีย   
        [๔๙] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย แลวมีความรังเกียจวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
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                                เร่ืองภิกษุวัชชีบุตร   
        [๕๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษวุัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีหลายรูปดวยกัน ไมบอกคืนสิกขา   
ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม พวกเธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาค   
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองปลอมเปนคฤหัสถ   
        [๕๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว   
ปลอมเปนคฤหัสถเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองเปลือยกาย   
        [๕๒] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว   
เปลือยกายเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองปลอมเปนเดยีรถีย ๗ เร่ือง   
        [๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจกัไมตองอาบัตดิวยวิธีอยางนี้   
แลวนุงคากรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้ แลวนุง   
เปลือกไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 219 
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้ แลวนุง   
ผลไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้ แลวนุง   
ผากัมพลทําดวยเสนผมเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ   
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้ แลวนุงผา   
กัมพลทําดวยขนหางสัตวเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ   
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษเุธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้ แลวนุงผา   
ทําดวยขนปกนกเคาเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้ แลวนุง   
หนังเสือเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองเด็กหญิง   
        [๕๔] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุผูถือเทีย่วบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง เห็นเดก็หญิงนอน   
อยูบนตั่ง เกิดความกําหนัด จึงสอดนิ้วแมมือเขาไปในองคกําเนิดเด็กหญิงๆ นั้นตาย เธอได   
มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตอง   
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัตสัิงฆาทิเสส.   
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                                เร่ืองภิกษุณีช่ืออุปปลวณัณา   
        [๕๕] ก็โดยสมัยนัน้แล มาณพคนหน่ึงมีจิตปฏิพัทธในภิกษุณี ช่ืออุปปลวัณณา เม่ือ   
ภิกษณุีอุปปลวณัณา เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต จึงเขาไปซอนอยูในกุฎี เวลาปจฉาภัตรภิกษณุี   
อุปปลวัณณากลับจากบิณฑบาต ลางเทาแลวเขากุฎีนั่งบนเตียง มาณพนั้นจึงเขาปลุกปลํ้าประทุษราย   
ภิกษณุีอุปปลวณัณา นางจึงแจงเหตุนัน้แกภกิษุณีท้ังหลายๆ ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลายๆ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณี   
ผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองเพศกลับ ๒ เร่ือง   
        [๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศหญิงปรากฏแกภกิษุรูปหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอุปชฌาย   
เดิมนั้นแหละ อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น และใหอยูรวมกับภิกษุณีท้ังหลาย   
อาบัติเหลาใดของภิกษุท้ังหลายที่ท่ัวไปกบัภิกษณุีท้ังหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้นใน   
สํานักภิกษุณีท้ังหลาย อาบัติเหลาใดของภกิษุท้ังหลายท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุณีท้ังหลาย ไมตองอาบัติ   
เพราะอาบัติเหลานั้น   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศชายปรากฏแกภิกษุณีรูปหนึ่ง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตอุปชฌายเดมินั้นแหละ   
อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น และใหอยูรวมกับภิกษุท้ังหลาย อาบัติเหลาใด   
ของภิกษณุีท้ังหลายที่ท่ัวไปกับภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้น ในสํานักภกิษุ   
ท้ังหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษณุีท้ังหลายที่ไมท่ัวไปกบัภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติเพราะอาบัติ   
เหลานั้น.   
                                        เร่ืองมารดา   
        [๕๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลว   
เสพเมถุนธรรมในมารดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองธิดา   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวเสพ-   
เมถุนธรรมในธิดา เธอไดมีความรังเกยีจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง  
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อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองพี่นองหญิง   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ แลวเสพ-   
เมถุนธรรมในพี่นองหญิง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองภรรยา   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในภรรยาเกา เธอไดมีความรังเกียจวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองภิกษุมีหลังออน   
        [๕๘] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งมีหลังออน เธอถูกความกระสันบีบค้ันแลว ได   
อมองคกําเนิดของตนดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองภิกษุมีองคกําเนิดยาว   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีองคกาํเนิดยาว เธอถูกความกระสันบีบค้ันแลว   
ไดสอดองคกําเนิดของตนเขาสูวัจจมรรคของตน เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาค   
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองแผล ๒ เร่ือง   
        [๕๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ และท่ีศพนั้นมีแผลอยูใกลองค   
กําเนิด ภิกษุนัน้คิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จงึสอดองคกําเนิดของตน เขาใน  
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องคกําเนิดของศพ แลวถอนออกทางแผล เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ   
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไดพบศพ และท่ีศพนั้นมีแผลอยูใกลองคกําเนิด   
ภิกษนุั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จึงสอดองคกําเนิดของตนเขาในแผล แลวถอน   
ออกทางองคกาํเนิดของศพ เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองรูปปน   
        [๖๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิตแหงรูปปนดวย   
องคกําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองตุกตาไม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนดั ไดถูกตองนิมิตแหงตุกตาไมดวยองค   
กําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองภิกษุช่ือสุนทระ   
        [๖๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุช่ือสุนทระ บวชจากกรุงราชคฤห แลวเดินไปตามถนน   
สตรีผูหนึ่งเหน็ทานแลวกลาววา ทานเจาขา นิมนตหยุดประเด๋ียวกอน ดิฉันจักไหว นางไหว   
พลางเลิกผาอันตรวาสกข้ึนแลว ไดอมองคกําเนิดดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมี   
พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวาถาม เธอยินดหีรือ?   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยนิดี พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองสตรี ๔ เร่ือง   
        [๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานีว้าทานเจาขา นิมนต   
มาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ดิฉันจักพยายามเอง ทานไมตองพยายาม โดย   
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภกิษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมา   
เสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามเอง ดิฉันจักไมพยายาม โดย   
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภกิษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมา   
เสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามภายใน แลวปลอยสุกกะภายนอก   
โดยวิธีนี้อาบัตจิักไมมีแกทาน   
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        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภกิษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพ   
เมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามภายนอก แลวปลอยสุกกะ   
ภายใน โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองปาชา ๕ เร่ือง   
        [๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เหน็ศพซ่ึงยังไมถูกสัตวกัด ไดเสพ   
เมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซ่ึงยังไมถูกสัตวกัดโดย ไดเสพ   
เมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซ่ึงถูกสัตวกัดโดยมาก ไดเสพ   
เมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
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        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซ่ึงมีศีรษะขาด ไดสอดองค   
กําเนิดเขาไปกระทบในปากท่ีอา แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซ่ึงมีศีรษะขาด ไดสอดองคกาํเนิด   
เขาไปในปากท่ีอา ไมใหกระทบ แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองกระดูก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในสตรีผูหนึ่ง สตรีนั้นถึงแกกรรมแลว   
เขาท้ิงไวในปาชา กระดูกเกล่ือนกลาด ภายหลังภิกษุนั้นไปปาชา เก็บกระดูกคุมกันเขาแลว   
จดองคกําเนดิลงท่ีนิมิต เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                เร่ืองนาคตัวเมีย   
        [๖๔] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนาคตวัเมีย แลวมีความ   
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิก   
แลว.   
                                เร่ืองนางยักษณิี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนางยักษณิี แลวมีความรังเกยีจวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
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                                เร่ืองหญิงเปรต   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรต แลวมีความรังเกยีจวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองบัณเฑาะก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในบัณเฑาะก แลวมีความรังเกียจวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองภิกษุมีอินทรียพกิาร   
        [๖๕] โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีอินทรียพิการ เธอคิดวา เราไมรูสึกสุขหรือ   
ทุกข อาบัติจักไมมีแกเรา จึงเสพเมถุนธรรม แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ   
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงแจงเร่ืองนัน้แกภิกษุท้ังหลายๆ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย โมฆบุรุษนั้น   
รูสึกก็ตาม ไมรูสึกก็ตาม ตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองจับตอง   
        [๖๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักเสพเมถุนธรรมในสตรี คร้ันจับตอง   
ตัวเขาเทานัน้ ก็เกิดความกนิแหนง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เร่ืองพระอรหนัตเมืองภัททิยะจําวดัหลับ   
        [๖๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่ง อยูในท่ีพักกลางวันในปาชาติยาวนั แขวงเมือง   
ภัททิยะ จําวัดหลับอยู อวยัวะใหญนอยของภิกษนุั้นถูกลมรําเพยใหตึงตัว สตรีผูหนึ่งพบเขาแลว   
ไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวหลีกไป ภิกษุเห็นองคกําเนิด   
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เปรอะเปอน จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนดั ๑ ปวดอุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑   
ถูกลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย องคกําเนดิเปนอวัยวะใชการได ดวยอาการ   
๕ อยางนีแ้ล ภิกษุท้ังหลาย องคกําเนิดของภิกษนุั้น พึงเปนอวัยวะใชการได ดวยความกําหนดัใด   
ขอนั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหนัต ภิกษุนัน้ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เร่ือง   
        [๖๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยูในท่ีพักกลางวันในปาอันธวัน แขวง   
เมืองสาวัตถี จาํวัดหลับอยู สตรีเล้ียงโคคนหน่ึงพบเขา จงึนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนัน้ยินดีกิริยา   
ท่ีเขาไป ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีิริยาท่ีหยุดอยู ยินดกีิริยาท่ีถอนออก แลวมีความรังเกียจ   
วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั ในปาอันธวนั แขวงเมืองสาวัตถี   
จําวัดหลับอยู สตรีเล้ียงแพะคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดกีิริยาท่ีเขาไป   
ยินดกีิริยาท่ีเขาไปถึงแลว ยนิดีกิริยาท่ีหยดุอยู ยนิดีกิริยาท่ีถอนออก แลวมีความรังเกียจวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั ในปาอันธวนั แขวงเมืองสาวัตถี   
จําวัดหลับอยู สตรีหาฟนคนหนึ่งพบเขา จงึนั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนัน้ยินดีกิริยาท่ีรังเกียจวา   
เขาไป ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีกิริยาท่ีหยุดอยู ยนิดีกิริยาท่ีถอนออก แลวมีความ   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั ในปาอันธวนั แขวงเมือง   
สาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีขนโคมัยคนหนึง่พบเขา จึงนั่งครอมองคกําเนิด ภกิษุนัน้ยนิดีกิริยา   
ท่ีเขาไป ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีิริยาท่ีหยุดอยู ยินดกีิริยาท่ีถอนออก แลวมีความ   
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
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                        เร่ืองภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เร่ือง   
        [๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวัน ในปามหาวัน แขวงเมือง   
เวสาลี จําวัดหลับอยู สตรีคนหน่ึงพบเขา จงึนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความ   
ประสงค แลวยืนหวัเราะอยูใกลๆ ภิกษนุั้นต่ืนข้ึนแลวไดถามสตรีนั้นวา นี่เปนการกระทําของ   
เธอหรือ?   
        สตรีนั้นบอกวา เจาคะ เปนการกระทําของดิฉัน   
        ภิกษนุั้นมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอรูสึกตัวหรือ?   
        ภ.ิ ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมรูสึกตัว ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั ในปามหาวนั แขวงเมือง   
เวสาลี จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนดิ ภิกษุนั้นรีบลุกข้ึน   
ทันที แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอยินดหีรือ?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยนิดี พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมยนิดี ไมตองอาบัติ   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั ในปามหาวนัแขวงเมืองเวสาลี   
จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหน่ึงพบเขา จึงน่ังครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยันใหกล้ิงไป แลว   
มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอยินดหีรือ?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยนิดี พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองภิกษุเปดประตูนอน   
        [๗๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวัน ณ กูฎาคารศาลาปามหาวนั   
แขวงเมืองเวสาลี เปดประตูจาํวัดหลับอยู อวัยวะใหญนอยของเธอ ถูกลมรําเพยใหตึงตัว   
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คร้ังนั้น สตรีหลายคนถือของหอมและดอกไมไปสูอาราม มุงตรงไปยังวหิาร พบภกิษนุั้น แลว   
ไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวกลาววาภกิษุนี้เปนบุรุษองอาจนัก   
แลวถือของหอมและดอกไมกลับไป   
        ภิกษเุห็นองคกําเนิดเปรอะเปอน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย องคกําเนดิยอมเปนอวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนดั ๑ ปวด   
อุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑ ถูกลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย องคกําเนดิเปน   
อวัยวะใชการไดดวยอาการ ๕ อยางนีแ้ล องคกําเนิดของภิกษนุั้น พึงใชการไดดวยความกําหนดั   
ใด ขอนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษนุั้นเปนอรหันต ภกิษุนัน้ไมตองอาบัติ ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพกัผอนในกลางวัน ปดประตูกอนจึงจะพักผอนได.   
                                เร่ืองภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน   
        [๗๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะรูปหนึ่ง ฝนวาไดเสพเมถุนธรรมใน   
ภรรยาเกา แลวคิดวา เราไมเปนสมณะ จักสึกละ แลวเดนิทางไปสูเมืองภารุกัจฉะ พบทาน   
พระอุบาลีในระหวางทาง จึงกราบเรียนเร่ืองนั้นใหทราบ ทานพระอุบาลีกลาวอยางนีว้า อาวุโส   
อาบัติไมมีเพราะความฝน.   
                                เร่ืองอุบาสิกาช่ือสุปพพา ๙ เร่ือง   
        [๗๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความ   
เล่ือมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ   
        นางพบภกิษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต มาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามท่ีระหวางขาออน โดยวิธีนี้อาบัติจัก   
ไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 230 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีสะดือ โดยวธีินี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีเกลียวทอง โดยวิธีนี้อาบัติจกั   
ไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ันแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีซอกรักแร โดยวิธีนี้อาบัติจกั   
ไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ันแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว   
แลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด  
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        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีคอ โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีชองหู โดยวธีินี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีมวยผม โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร  
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        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีงามมือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดฉัินจักพยายามดวยมือใหสุกกะเคล่ือน โดย   
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองบัญญัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองอุบาสิกาช่ือสัทธา ๙ เร่ือง   
        [๗๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธาในเมืองสาวัตถีเปนผูมีความเล่ือมใสยัง   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีระหวางขาออน โดยวิธีนี้อาบัติ   
จักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค  ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        [๗๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเล่ือมใส   
ยังออนอยู นางมีความเหน็อยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
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        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีสะดือ โดยวธีินี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงัออน   
อยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ   
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีเกลียวทอง โดยวิธีนี้อาบัติจกั   
ไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงัออน   
อยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีใกลรักแร โดยวิธีนี้อาบัติจกัไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงัออน   
อยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ   
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
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        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีคอ โดยวิธีนีอ้าบัติจักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงัออน   
อยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีชองหู โดยวธีินี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงั   
ออนอยู นางมีความเหน็อยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบ   
ภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีมวยผม โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว   
แลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงัออน   
อยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ   
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
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        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามท่ีงามมือ โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมี   
แกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมีความเลื่อมใสยงัออน   
อยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุ   
แลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด   
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดฉัินจักพยายามดวยมือใหสุกกะเคล่ือน โดยวิธีนี้   
อาบัติจักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท   
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        เร่ืองภิกษณุี   
        [๗๕] ก็โดยสมัยนัน้แล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดใน   
นางภิกษุณี เธอท้ังสองยินดี พระวนิัยธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสอง   
ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองสิกขมานา   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดใหนางสิกขมานา   
เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตอง   
อาบัติ.   
                                        เร่ืองสามเณรี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติผิดในสามเณรี   
เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตองอาบัติ.    
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                                เร่ืองหญิงแพศยา   
        [๗๖] ก็โดยสมัยนัน้แล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษใุหปฏิบัติผิดในหญิง   
แพศยา ภิกษุยนิดี พระวินยัธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองบัณเฑาะก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษใุหปฏิบัตผิิดในบัณเฑาะก   
ภิกษยุินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษเุสีย ภิกษุไมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองสตรีคฤหัสถ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษใุหปฏิบัตผิิดในสตรีคฤหัสถ   
ภิกษยุินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษเุสีย ภิกษไุมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองใหผลัดกัน   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษใุหปฏิบัตผิิดในกนัและกัน   
เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองภิกษุผูเฒา   
        [๗๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุผูเฒารูปหนึ่ง ไดไปเยีย่มภรรยาเกา นางไดจับบังคับวา   
ทานจงมาสึกเสียเถิด ภิกษุนัน้ถอยหลังลมหงาย นางจึงข้ึนครอมองคกําเนิด เธอไดมีความรังเกยีจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอยนิดีหรือเปลา?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยนิดี พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                        เร่ืองลูกเนื้อ   
        [๗๘] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ลูกเนื้อมาสูท่ีถายปสสาวะของเธอแลว   
ไดอมองคกําเนิดพลางดื่มปสสาวะ ภกิษุนัน้ยินดีแลวไดมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ   
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
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                                _______________   
                                ทุติยปาราชิกสิกขาบท   
                                        เร่ืองพระธนิยะ กมุภการบุตร   
        [๗๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนคร   
ราชคฤห คร้ังนั้น ภกิษหุลายรูปซ่ึงเคยเห็นกันเคยคบหากนัมา ทํากุฎีมุงบังดวยหญา ณ   
เชิงภูเขาอิสิคิลิแลวอยูจําพรรษา แมทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดทํากุฎีมุงดวยหญาแลวอยู   
จําพรรษา คร้ันภิกษุเหลานัน้จําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว ไดร้ือกุฎีมุงบังดวยหญา เก็บหญา   
และตัวไมไว แลวหลีกไปสูจาริกในชนบท สวนทานพระธนิยะ กุมภการบุตรอยู ณ ท่ีนั่นเอง   
ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน ขณะเม่ือทานพระธนยิะ กุมภการบุตรเขาไปบานเพื่อ   
บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดร้ือกฎีุบังดวยหญาเสีย แลวขนหญาและไมไป   
        แมคร้ังท่ีสอง ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเท่ียวหาหญา และไมมาทํากุฎีมุงบัง   
ดวยหญาอีก เม่ือทานพระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต แมคร้ังท่ีสอง   
คนหาบหญา คนหาฟน ก็ไดร้ือกุฎีมุงบังดวยหญาเสียแลวขนหญาและตัวไมไป   
        แมคร้ังท่ีสาม ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดเท่ียวหาหญาและไมมาทํากุฎีมุงบังดวย   
หญาอีก เม่ือทานธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต แมคร้ังท่ีสาม คนหาบหญา   
คนหาฟน ก็ไดร้ือกุฎีมุงบังดวยหญาเสียแลวขนหญาและตัวไมไปอีก   
        หลังจากนั้น ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดมีความคิดวา เม่ือเราเขาไปบานเพือ่   
บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดร้ือกฎีุมุงบังดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตวัไมไปถึง   
สามคร้ังแลว ก็เรานี่แหละ เปนผูไดศึกษามาดีแลวไมบกพรอง เปนผูสําเร็จศิลปะในการชางหมอ   
เสมอดวยอาจารยของตน มิฉะนั้นเราพึงขยาํโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเสียเอง จงึทานพระธน-ิ   
ยะ กุมภการบุตร ขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดนิลวน ดวยตนเอง แลวรวบรวมหญาไมและโคมัย   
มาเผากุฎีนั้น กุฎีนั้นงดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง มีเสียงเหมือนเสียงกระดึง   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพรอมดวยภกิษุเปนอันมาก ทอด   
พระเนตรเห็นกุฎีนั้นงดงามนาดูนาชมมีสีแดง คร้ันแลว จึงตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย นั่นอะไร งดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง คร้ันภิกษุเหลานัน้ กราบทูล   
ใหทรงทราบแลว พระพุทธองคทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษน้ัน  
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จึงไดขยําโคลน ทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเองเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเอ็นดู ความ   
อนุเคราะห ความไมเบียดเบียนหมูสัตว มิไดมีแกโมฆบุรุษนั้นเลย พวกเธอจงไปทําลายกุฎีนัน้   
พวกเพื่อนพรหมจารีช้ันหลัง อยาถึงความเบียดเบียนหมูสัตวเลย อันภกิษุไมควรทํากฎีุท่ีสําเร็จ   
ดวยดินลวน ภกิษุใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษเุหลานั้นรับพระพทุธาณัติแลว พากันไปที่กุฎีนัน้ คร้ังถึงแลวไดทําลายกุฎีนัน้เสีย ทาน   
พระธนิยะ กุมภการบุตร จึงถามภิกษุเหลานั้นวา อาวุโส พวกทานทําลายกุฎีของผม เพื่ออะไร?   
        ภิ. พระผูมีพระภาครับส่ังใหทําลาย ขอรับ.   
        ธ. ทําลายเถิด ขอรับ ถาพระผูมีพระภาคผูธรรมสามีรับส่ังใหทําลาย.   
        [๘๐] กาลตอมา ความดํารินี้ไดมีแกทานพระธนยิะ กุมภการบุตรวา เม่ือเราเขาไปบาน   
เพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดร้ือกุฎีมุงดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตวัไมไปถึง   
สามคร้ังแลว แมกุฎีดนิลวนท่ีเราทําไวนัน้ พระผูมีพระภาคก็รับส่ังใหทําลายเสีย ก็เจาพนักงาน   
รักษาไมท่ีชอบพอกับเรามีอยู ไฉนหนอเราพึงขอไมตอเจาพนักงานรักษาไมมาทํากุฎีไม จึงทานพระ-   
ธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปหาเจาพนกังานรักษาไม คร้ันแลวไดบอกเร่ืองนี้ตอเจาพนักงานรักษาไม   
วา ขอเจริญพร เม่ืออาตมาเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดร้ือกุฎีมุงบัง   
ดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึงสามคร้ัง แมกุฎีดินลวนท่ีอาตมาทําไวนัน้พระผูมี   
พระภาคก็รับส่ังใหทําลายเสียแลว ขอทานจงใหไมแกอาตมาๆ ประสงคจะทํากุฎีไม.   
        จ. ไมท่ีกระผมจะพึงถวายแกพระผูเปนเจาไดนั้น ไมมี ขอรับ มีแตไมของหลวงที่   
สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซ่ึงเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย ถาพระเจาแผนดินรับส่ัง   
ใหพระราชทานไมเหลานัน้ ขอทานจงใหคนขนไปเถิดขอรับ.   
        ธ. ขอเจริญพร ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินพระราชทานแลว.   
        ลําดับนั้น เจาพนกังานรักษาไมคิดวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานั้นแล   
เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม   
พระเจาแผนดนิก็ทรงเล่ือมใสในพระสมณะเหลานีย้ิ่งนกั ทานพระธนยิะนี้ยอมไมบังอาจเพ่ือจะ   
กลาวถึงส่ิงของท่ีพระเจาแผนดินยังไมไดพระราชทาน วาพระราชทานแลว จึงไดเรียนตอทาน   
พระธนิยะ กุมภการบุตรวา นิมนตใหคนขนไปเถิด ขอรับ จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ส่ังให   
ตัดไมเหลานัน้เปนทอนนอยทอนใหญบรรทุกเกวียนไป ทํากุฎีไมแลว.  
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                                        วัสสการพราหมณตรวจราชการ   
        [๘๑] ตอจากนั้น วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐไปตรวจราชการในกรุง   
ราชคฤห ไดเขาไปหาเจาพนกังานรักษาไม คร้ันแลวไดพดูถึงเร่ืองนี้ ตอเจาพนกังานรักษาไมวา   
พนาย ไมของหลวงท่ีรักษาไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซ่ึงเก็บไวเพือ่ใชในคราวมีอันตราย   
เหลานั้น อยู ณ ท่ีไหน?   
        เจาพนกังานรักษาไมเรียนวา ใตเทาขอรับ ไมเหลานัน้ พระเจาแผนดินไดพระราชทาน   
แกทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปแลว.   
        ทันใดนัน้ วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ เกิดความไมพอใจวา ไฉน   
พระเจาแผนดนิจึงไดพระราชทานไมของหลวงท่ีสงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซ่ึงเก็บไวเพื่อ   
ใชในคราวมีอันตรายแกพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปเลา จึงเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนา   
มาคธราช กราบทูลวา ไดทราบเกลาวา ไมของหลวงท่ีสงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร   
ซ่ึงเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย พระองคพระราชทานแกพระธนยิะ กมุภการบุตรไปแลว   
จริงหรือพระพุทธเจาขา?   
        พระเจาพมิพิสารตรัสถามวา ใครพูดอยางนั้น?   
        ว. เจาพนกังานรักษาไมพูด พระพุทธเจาขา.   
        พ. พราหมณ ถาเชนนัน้ ทานจงใหคนไปนําเจาพนักงานรักษาไมมา.   
        จึงวัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ ส่ังใหเจาหนาท่ีจองจาํเจาพนกังานรักษา   
ไมนํามา   
        [๘๒] ทานพระธนยิะ กมุภการบุตร ไดเห็นเจาพนักงานรักษาไมถูกเจาหนาท่ีจองจํานํา   
ไป จึงไตถามเจาพนักงานรักษาไมวา เจริญพร ทานถูกเจาหนาท่ีจองจํานาํไป ดวยเร่ืองอะไร?   
        เจาพนกังานรักษาไมตอบวา เร่ืองไมเหลานั้น ขอรับ.   
        ธ. ไปเถิด ทาน แมอาตมาก็จะไป.   
        จ. ใตเทาควรไป ขอรับ กอนท่ีกระผมจะถูกประหาร.   
        จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเขาไปสูพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสารจอม   
เสนามาคธราช คร้ันถึงแลว นั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจดัถวาย ขณะน้ันพระเจาพิมพิสารจอมเสนา   
มาคธราช เสด็จเขาไปหาทานพระธนยิะ กมุภการบุตร ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีสมควร  
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สวนขางหนึ่ง ตรัสถามทานพระธนิยะกุมภการบุตรถึงเร่ืองไมนั้นวา ขาแตพระคุณเจา ทราบวาไม   
ของหลวงท่ีสงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซ่ึงเขาเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย โยมได   
ถวายแกพระคุณเจา จริงหรือ?   
        ธ. จริงอยางนั้น ขอถวายพระพร.   
        พ. ขาแตพระคุณเจา โยมเปนพระเจาแผนดิน มีกิจมาก มีกรณยีะมาก แมถวายแลว   
ก็ระลึกไมได ขอพระคุณเจาโปรดเตือนใหโยมระลึกได.   
        ธ. ขอถวายพระพร พระองคทรงระลึกไดไหม คร้ังพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชยใหมๆ   
ไดทรงเปลงพระวาจาเชนนีว้า หญา ไม และน้ําขาพเจาถวายแลวแกสมณะและพราหมณท้ังหลาย   
ขอสมณะและพราหมณท้ังหลายโปรดใชสอยเถิด.   
        พ. ขาแตพระคุณเจา โยมระลึกได สมณะและพราหมณท้ังหลายท่ีเปนผูมีความละอาย   
มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา มีอยู ความรังเกียจแมในเหตุเล็กนอยจะเกิดแกสมณะและพราหมณ   
เหลานั้น คําท่ีกลาวนั้น โยมหมายถึงการนาํหญาไมและน้ําของสมณะและพราหมณเหลานั้น แตวา   
หญาไมและน้าํนั้นแลอยูในปา ไมมีใครหวงแหน พระคุณเจานัน้ ยอมสําคัญเพื่อจะนําไมท่ีเขา   
ไมไดใหไปดวยเลศนั้น พระเจาแผนดนิเชนโยม จะพึงฆา จองจํา หรือเนรเทศ ซ่ึงสมณะ   
หรือพราหมณอยางไรได นิมนตกลับไปเถิด พระคุณเจา รอดตัวเพราะบรรพชาเพศแลวแตอยาได   
ทําอยางนั้นอีก.   
                                ประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนา   
        [๘๓] คนท้ังหลาย พากนัเพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ ไม   
ละอาย ทุศีล พดูเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ   
ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมี   
แกพระสมณะเหลานี้ ความเปนพราหมณยอมไมมีแกพระสมณะเหลานี้ ความเปนสมณะของ   
พระสมณะเหลานี้ เส่ือมแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ เส่ือมแลว ความเปน   
สมณะของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแต   
ไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้   
ปราศจากความเปนพราหมณแลว แมพระเจาแผนดนิ พระสมณะเหลานี้ยังหลอกลวงได ไฉนจกั   
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ไมหลอกลวงคนอ่ืนเลา ภิกษุท้ังหลายไดยนิคนเหลานัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา   
ท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกยีจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ตเิตียน   
โพนทะนาวา ไฉน ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร จึงไดถือเอาไมของหลวงท่ีเขาไมไดใหไป   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนมูลเคานั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระธนยิะ กมุภการบุตรวา ดูกรธนิยะ ขาววา เธอ   
ไดถือเอาไมของหลวงท่ีเขาไมไดใหไป จริงหรือ?   
        ทานพระธนิยะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนัน่   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถือเอาไม   
ของหลวงท่ีเขาไมไดใหไปเปลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของผูท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของเธอนั่น   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของผูท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของคนบางพวกทีเ่ล่ือม   
ใสแลว   
        ก็สมัยนัน้แล มหาอํามาตยผูพิพากษาเกาคนหนึ่งบวชในหมูภิกษุ นั่งอยูไมหางพระผูมี   
พระภาค จึงพระองคไดตรัสพระวาจานี้ตอภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ พระเจาพิมพิสารจอมเสนา   
มาคธราชจับโจรไดแลว ประหารชีวติเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพย   
ประมาณเทาไรหนอ?   
        ภิกษุรูปน้ันกราบทูลวา เพราะทรัพยบาทหนึ่งบาง เพราะของควรคาบาทหน่ึงบาง เกิน   
บาทหนึ่งบาง พระพุทธเจาขา   
        แทจริงสมัยนั้น ทรัพย ๕ มาสกในกรุงราชคฤห เปนหนึ่งบาท   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระธนิยะ กุมภการบุตร โดยเอนกปริยายแลว   
จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก   
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคน   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 242 
เล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด   
อาการที่นาเล่ือมใส การไมเหมาะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทํา   
ธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความ เล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือม-   
ใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพือ่ความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระปฐมบัญญัติ   
        ๒. อนึ่ง ภิกษใุด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให ดวยสวนแหงความเปน   
ขโมย พระราชาท้ังหลาย จบัโจรไดแลวพงึประหารเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศ   
เสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย   
ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของ   
ไมไดใหเหน็ปานนั้น แมภกิษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                                เร่ืองพระธนิยะ กุมภการบุตร จบ.   
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๘๔] ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียชวนกนัไปสูลานตากผาของชางยอม ไดลัก   
หอผาของชางยอม นํามาสูอารามแลวแบงปนกัน ภิกษุท้ังหลายพูดข้ึนอยางนี้วา ทานท้ังหลาย   
พวกทานเปนผูมีบุญมาก เพราะผาเกิดแกพวกทานมาก   
        ฉ. ทานท้ังหลาย บุญของพวกผมจกัมแีตไหน พวกผมไปสูลานตากผาของชางยอม   
แลวไดลักหอผาของชางยอมมาเด๋ียวนี้    
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        ภ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลวมิใชหรือ เหตุไรพวกทานจึงไดลักหอผา   
ของชางยอมมา.   
        ฉ. จริงขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว แตสิกขาบทนั้นแล พระองค   
ทรงบัญญัติเพราะในเขตบาน มิไดทรงบัญญัติไปถึงในปา.   
        ภิ. ทานท้ังหลาย พระบัญญัตินั้นยอมเปนไดเหมือนกันท้ังนั้นมิใชหรือ การกระทําของ   
พวกทานนั้นไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกทาน   
จึงไดลักหอผาของชางยอมมาเลา การกระทําของพวกทานนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของผูท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของ   
พวกทานนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว คร้ันภิกษุเหลานั้น ติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายแลว   
ไดกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนมูลเคานั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
ไปสูลานตากผาของชางยอม แลวลักหอผาของชางยอมมา จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดลักหอผา   
ของชางยอมมาเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส แลวโดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอ   
นั้นเปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนยังท่ีไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของคนบาง   
พวกท่ีเล่ือมใสแลว คร้ันทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลว จงึตรัสโทษแหงความเปน   
คนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี   
ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ   
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร   
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภกิษุท้ัง   
หลายแลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล   
ผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑   
เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ-   
วินัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระอนุบัญญัติ   
        ๒. ก. อนึง่ ภิกษใุด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหดวย สวนแหงความ   
เปนขโมย จากบานก็ดี จากปาก็ดี พระราชาทั้งหลาย จับโจรไดแลว ประหารเสีย-   
บาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง ดวยบรภิาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล   
เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเหน็   
ปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานนัน้ แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก   
หาสังวาสมิได.   
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๘๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวตัร ช่ือวา ภิกษ ุเพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา ภกิษุ   
โดยสมญา ช่ือวา ภกิษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกษุ ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลว ดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวามีสาระธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะวา อรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
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กันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูท่ีช่ือวาภิกษเุหลา-   
นั้น ภกิษุนีใ้ด ท้ังสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควร   
แกฐานะ ภิกษนุี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภกิษุ ในอรรถนี้   
        ประเทศท่ีช่ือวา บาน มีอธิบายวา บานมีกระทอมหลังเดียวก็ดี มีกระทอม ๒ หลังก็ดี   
มีกระทอม ๓ หลังก็ดี มีกระทอม ๔ หลังกด็ี มีคนอยูกด็ี ไมมีคนอยูกด็ี แมท่ีเขาลอมไวก็ดี   
แมท่ีเขาไมไดลอมไวก็ดี แมท่ีเขาสรางดุจเปนท่ีโคจรเปนตนก็ด ีแมหมูเกวยีนหรือตางท่ีอาศัยอยู   
เกิน ๔ เดือนกด็ี พระผูมีพระภาคตรัสวา บาน   
        ท่ีช่ือวา อุปจารบาน กําหนดเอาที่ ซ่ึงบุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู ณ เสาเข่ือนแหงบาน   
ท่ีลอม โยนกอนดินไปตก หรือกําหนดเอาท่ีซ่ึงบุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู ณ อุปจารเรือนแหงบาน   
ท่ีไมไดลอม โยนกอนดินไปตก   
        ท่ีช่ือวา ปา มีอธิบายวา สถานท่ีท่ีเวนบานและอุปจารบาน นอกนัน้ช่ือวา ปา   
        ท่ีช่ือวา ทรัพยอันเจาของไมไดให มีอธิบายวา ทรัพยใดอันเจาของไมไดให ไมได   
ละวาง ยังรักษาปกครองอยู ยงัถือกรรมสิทธิอยูวาเปนของเรา ยังมีผูอ่ืนหวงแหน ทรัพยนั้นช่ือวา   
ทรัพยอันเจาของไมไดให   
        บทวา ดวยสวนแหงความเปนขโมย ไดแกมีจิตคิดขโมย คือมีจิตคิดลัก.   
        [๘๖] บทวา ถือเอา คือ ยึดเอา เอาไป เอาลง ยังอิริยาบถใหกําเริบ ใหเคล่ือน   
รากฐาน ใหลวงเลยเขตหมาย.   
        [๘๗] ท่ีช่ือวา เหน็ปานใด คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี เกนิกวาหนึ่งบาทก็ดี   
        ท่ีช่ือวา พระราชาท้ังหลาย ไดแกพระเจาแผนดนิ เจาผูปกครองประเทศ ทานผู   
ปกครองมณฑล นายอําเภอ ผูพิพากษา มหาอํามาตย หรือทานผูส่ังประหารและจองจาํได   
ทานเหลานี้ ช่ือวา พระราชาทั้งหลาย   
        ท่ีช่ือวา โจร มีอธิบายวา ผูใดถือเอาส่ิงของอันเขาไมไดให ไดราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา   
๕ มาสกก็ดี ดวยสวนแหงความเปนขโมย ผูนั้นช่ือวา โจร   
        บทวา ประหารเสียบาง คือ ประหารดวยมือหรือดวยเทา ดวยแสหรือดวยหวาย   
ดวยไมคอนส้ันหรือดวยดาบ   
        บทวา จองจําไวบาง คือ ผูกลามไวดวยเคร่ืองมัดคือเชือก ดวยเคร่ืองจองจําคือข่ือคา   
โซตรวน หรือดวยเขตจํากดัคือเรือน จังหวดั หมูบาน ตําบลบาน หรือใหบุรุษควบคุม    
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        บทวา เนรเทศเสียบาง คือ ขับไลเสียจากหมูบาน ตาํบลบาน จังหวัด มณฑล   
หรือประเทศ   
        คําวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย นี้เปนคํา-   
บริภาษ.   
        [๘๘] ท่ีช่ือวา เหน็ปานนั้น คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทกด็ี เกินกวา-   
หนึ่งบาทกด็ี   
        บทวา ถือเอา คือ ตู วิ่งราว ฉอ ยังอิริยาบถใหกําเริบ ใหเคล่ือนจากฐาน ใหลวงเลย   
เขตหมาย.   
        [๘๙] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษุรูปกอน   
        คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ใบไมเหลืองหลนจากข้ัวแลว ไมอาจจะเปนของ-   
เขียวสดข้ึนได แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แหละ ถือเอาทรัพยอันเขาไมไดให ดวยสวนแหงความ   
เปนขโมย หนึง่บาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทกด็ี เกินกวาหนึง่บาทก็ดี แลวไมเปนสมณะ ไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา เปนปาราชิก   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทส   
ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกันนั่นช่ือวา สังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกบัภิกษนุั้น   
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
                                        บทภาชนีย   
                                        มาติกา   
        [๙๐] ทรัพยอยูในดนิ         ทรัพยตั้งอยูบนดนิ   
ทรัพยลอยอยูในอากาศ             ทรัพยตั้งอยูในท่ีแจง   
ทรัพยตั้งอยูในน้ํา                 เรือ และทรัพยอยูในเรือ   
ยาน และทรัพยอยูในยาน           ทรัพยท่ีตนนําไป   
สวน และทรัพยอยูในสวน           ทรัพยอยูในวัด   
นา และทรัพยอยูในนา             พื้นท่ีและทรัพยอยูในพ้ืนท่ี   
ทรัพยอยูในบาน                  ปา และทรัพยอยูในปา   
น้ํา ไมชําระฟน ตนไมเจาปา        ทรัพยท่ีมีผูนําไป    
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ทรัพยท่ีเขาฝากไว                ดานภาษี สัตวมีชีวิต   
สัตวไมมีเทา สัตวสองเทา          สัตวส่ีเทา สัตวมีเทามาก   
ภิกษุผูส่ัง ภกิษผูุรับของฝาก          การชักชวนกนัไปลัก   
การนัดหมาย                    การทํานิมิต.   
                                        ภุมมัฏฐวิภาค   
        [๙๑] ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในแผนดิน ไดแกทรัพยท่ีฝงกลบไวในแผนดิน   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยอยูในแผนดิน เท่ียวแสวงหาเพ่ือนกต็าม แสวงหาจอบหรือ   
ตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ ตัดไมหรือเถาวัลย ซ่ึงเกิดอยูในท่ีนั้น ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ขุดก็ตาม คุยก็ตาม โกยข้ึนก็ตาม ซ่ึงดินรวนตองอาบัติทุกกฏ จับตองหมอ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทําหมอใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําหมอใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิต หยอนภาชนะของตนลงไป ถูกตองทรัพยควรแกคา ๕ มาสก หรือเกิน   
กวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย กระทําใหทรัพยอยูในภาชนะ   
ของตนก็ตาม ตัดขาดดวยกํามือก็ตาม ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยมีจิต จับตองทรัพยท่ีเขารอยดายก็ดี สังวาลก็ดี สรอยคอก็ดี เข็มขัดกด็ี   
ผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหวตองอาบัติถุลลัจจัย จับท่ีสุดยกข้ึน ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ดึงครูดออกไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหพนปากหมอ โดยท่ีสุดแมช่ัวเสนผม ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิต ดื่มเนยใสก็ดี น้ํามันก็ดี น้ําผ้ึงก็ดี น้ําออยก็ดี ควรแกคา ๕ มาสก   
หรือเกินกวา ๕ มาสก ดวยประโยคอันเดยีว ตองอาบัตปิาราชิก ทําลายเสียกด็ี ทําใหหกลนกด็ี   
เผาเสียก็ดี ทําใหบริโภคไมไดก็ดี ในท่ีนัน้เองตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        ถลัฏฐวิภาค   
        [๙๒] ท่ีช่ือวา ทรัพยตั้งอยูบนพื้น ไดแกทรัพยท่ีเขาวางไวบนพื้น   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีตั้งอยูบนพื้น เท่ียวแสวงหาเพ่ือนกด็ี เดินไปก็ดี ตอง   
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตอง   
อาบัติปาราชิก.   
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                                อากาสัฏฐวิภาค   
        [๙๓] ช่ือวา ทรัพยลอยอยูในอากาศ ไดแกทรัพยท่ีไปในอากาศคือนกยูง นกคับแค   
นกกระทา นกกระจาบ ผาสาฎก ผาโพก หรือเงินทองท่ีขาดหลุดตกลง   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีลอยอยูในอากาศ เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดีเดินไปก็ดี ตอง   
อาบัติทุกกฏ หยุดอยู ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย   
ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                เวหาสัฏฐวิภาค   
        [๙๔] ท่ีช่ือวา ทรัพยตั้งอยูในท่ีแจง ไดทรัพยท่ีแขวนไวในท่ีแจง เชน ทรัพยท่ีคลอง   
ไวบนเตียงหรือต่ัง ท่ีหอยไวบนราวจีวร สายระเตียง เดือยท่ีฝาบันไดแกว หรือตนไม โดยท่ีสุด   
แมบนเชิงรองบาตร   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีตั้งอยูในท่ีแจง เท่ียวแสวงหาเพ่ือนกด็ี เดินไปก็ดี ตอง   
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        อุทกัฏฐวภิาค   
        [๙๕] ท่ีช่ือวา ทรัพยตั้งอยูในน้ํา ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในนํ้า   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีตั้งอยูในน้ํา เท่ียวแสวงหาเพื่อนกด็ ีเดินไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ดําลงกด็ี โผลข้ึนก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิต จับดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เงาบัว ปลา หรือเตา ท่ีเกิดใน   
น้ํานั้น มีราคา ๕ มาสกก็ดี เกนิกวา ๕ มาสกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        นาวัฏฐวภิาค   
        [๙๖] ท่ีวา เรือ ไดแกพาหนะสําหรับขามน้ํา ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในเรือ ไดแกทรัพย   
ท่ีเขาเก็บไวในเรือ   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในเรือ เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดนิไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
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        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักเรือ เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดนิไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา   
ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย แกเคร่ืองผูก ตองอาบัติทุกกฏ แกเคร่ืองผูก   
แลวลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหลอยข้ึนน้ําไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี   
ขวางน้ําไปก็ด ีโดยท่ีสุด แมช่ัวเสนผม ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ยานัฏฐวิภาค   
        [๙๗] ท่ีช่ือวา ยาน ไดแกคานหาม รถ เกวยีน เตียงหาม ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในยาน   
ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในยาน   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในยาน เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดินไปกด็ี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักยาน เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดนิไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา   
ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ภารัฏฐวิภาค   
        [๙๘] ท่ีช่ือวา ทรัพยท่ีตนนําไป ไดแกภาระบนศีรษะ ภาระท่ีคอ ภาระท่ีสะเอว ภาระ   
ท่ีหิ้วไป   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระบนศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย   
ลดลงสูคอ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระท่ีคอ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ลดลง   
สูสะเอว ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระท่ีสะเอว ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย   
ถือไปดวยมือ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตวางภาระที่มือลงบนพ้ืน ตองอาบัติปาราชิก มีไถยจิตถือเอาจากพ้ืน ตอง   
อาบัติปาราชิก.   
                                อารามัฏฐวิภาค   
        [๙๙] ท่ีช่ือวา สวน ไดแกสวนไมดอก สวนไมผล ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในสวน ไดแก   
ทรัพยท่ีเขาเกบ็ไวในสวน โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดนิ ๑ ตั้งอยูบนพืน้ดนิ ๑ ลอยอยูในอากาศ   
๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑   
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        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในสวน เท่ียวแสวงหาเพื่อนกด็ ีเดินไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองรากไม เปลือกไม ใบไม ดอกไม หรือ ผลไม ซ่ึงเกิดในสวนนั้น   
ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย   
ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษตุูเอาที่สวน ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เจาของทอดธุระวาจกัไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษฟุองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัตปิาราชิก ภิกษผูุฟองรองยังโรงศาล   
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                วิหารรัฏฐวิภาค   
        [๑๐๐] ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในวัด ไดแกทรัพยท่ีเขาเกบ็ไวในวดั โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู   
ในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดนิ ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีตั้งอยูในวัด เท่ียวแสวงหาเพื่อนกด็ ีเดินไปก็ดี ตอง   
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษตุูเอาที่วัด ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกดิแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เจาของทอดธุระวาจกัไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษฟุองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัตปิาราชิก ภิกษผูุฟองรองยังโรงศาล   
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เขตตัฏฐวิภาค   
        [๑๐๑] บุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ เกิดในท่ีใด ท่ีนั้นช่ือวา นา ท่ีช่ือวา   
ทรัพยอยูในนา ไดแกทรัพยท่ีเขาเก็บไวในนา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดนิ ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑   
ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในนา เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดนิไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก  
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        ภิกษุมีไถยจิตจับตองบุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ ซ่ึงเกิดในนานั้นไดราคา ๕ มาสก   
หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว  ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษตุูเอาที่นา ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกดิแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เจาของทอดธุระวาจกัไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษฟุองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัตปิาราชิก ภิกษผูุฟองรองยังโรงศาล   
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมร้ัว หรือถมคันนาใหรุกลํ้า ตองอาบัติทุกกฏ เม่ืออีก   
ประโยคหน่ึงจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือประโยคนัน้สําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        วัตถุฏฐวิภาค   
        [๑๐๒] ท่ีช่ือวา พื้นท่ี ไดแกพืน้ท่ีสวน พื้นท่ีวดั ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในพ้ืนท่ี ไดแก   
ทรัพยท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดนิ ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑   
แขวนอยูในท่ีแจง ๑   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในพ้ืนท่ี เท่ียวแสวงหาเพื่อนกด็ ีเดินไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ภิกษตุูเอาพื้นท่ี ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกดิแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เจาของทอดธุระวาจกัไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษฟุองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัตปิาราชิก ภิกษผูุฟองรองยังโรงศาล   
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมร้ัว หรือทํากําแพงใหรุกลํ้า ตองอาบัติทุกกฏ เม่ืออีก   
ประโยคหน่ึงจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือประโยคนัน้สําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        คามัฏฐวิภาค   
        [๑๐๓] ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในบาน ไดแกทรัพยท่ีตั้งอยูในบาน โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู   
ในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดนิ ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในท่ีแจง ๑    
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        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในบาน เท่ียวแสวงหาเพื่อนกด็ ีเดินไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก.   
                                        อรัญญัฏฐวิภาค   
        [๑๐๔] ท่ีช่ือวา ปา ไดแกปาท่ีมนุษยหวงหาม ท่ีช่ือวา ทรัพยอยูในปา ไดแกทรัพย   
ท่ีตั้งอยูในปา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดนิ ๑ ตั้งอยูบนพืน้ดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยู   
ในท่ีแจง ๑   
        ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีอยูในปา เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็ดี เดนิไปก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําไวไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมก็ดี เถาวัลยก็ด ีหญาก็ดี ซ่ึงเกดิในปานัน้ ไดราคา ๕ มาสก   
หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        อุทกวภิาค   
        [๑๐๕] ท่ีช่ือวา น้ํา ไดแกน้ําท่ีอยูในภาชนะ หรือน้ําท่ีขังอยูในสระโบกขรณี หรือ   
ในบอ   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตอง ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุมีไถยจิตหยอนภาชนะของตนลงไปถูกตองน้ํา ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕   
มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหไหลเขาไปในภาชนะของตน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุทําลายคันนา ตองอาบัติทุกกฏ คร้ันทําลายคันนาแลวทําน้ําใหไหลออกไป ไดราคา   
๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติปาราชิก ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคาเกินกวา ๑   
มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคา ๑ มาสก หรือ   
หยอนกวา ๑ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                        ทันตโปณวภิาค   
        [๑๐๖] ท่ีช่ือวา ไมชําระฟน ไดแกไมชําระฟนท่ีตัดแลว หรือท่ียังมิไดตัด   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมชําระฟน อันมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัตถุิลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        วนปัปติวิภาค   
        [๑๐๗] ท่ีช่ือวา ตนไมเจาปา ไดแกตนไมท่ีคนท้ังหลายหวงหาม เปนไมท่ีใชสอยได   
        ภิกษุมีไถยจิตตัด ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คร้ังท่ีฟน เม่ือการฟนอีกคร้ังหนึ่งจะสําเร็จ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือการฟนนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        หรณกวิภาค   
        [๑๐๘] ท่ีช่ือวา ทรัพยมีผูนําไป ไดแกทรัพยท่ีผูอ่ืนนาํไป   
        ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุคิดวา จักนําทรัพยพรอมกับคนผูนําทรัพยไป แลวใหยางเทากาวท่ี ๑ ไป ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ใหยางเทากาวท่ี ๒ ไป ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุคิดวา จักเก็บทรัพยท่ีตก แลวทําทรัพยนั้นใหตก ตองอาบัติทุกกฏ มีไถยจิตจบัตอง   
ทรัพยท่ีตก อันไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        อุปนิธิวิภาค   
        [๑๐๙] ท่ีช่ือวา ทรัพยท่ีเขาฝากไว ไดแกทรัพยท่ีผูอ่ืนใหเก็บไว   
        ภิกษุรับของฝาก เม่ือเจาของกลาวขอคืนวา จงคืนทรัพยใหขาพเจา กลาวปฏิเสธวา ฉัน   
ไมไดรับไว ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของ   
ทอดธุระวาจะไมใหแกเรา ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษฟุองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัตปิาราชิก ภิกษผูุฟองรองยังโรงศาล   
แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
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                                        สุงกฆาตวภิาค   
        [๑๑๐] ท่ีช่ือวา ดานภาษี ไดแกสถานท่ีซ่ึงพระเจาแผนดินทรงต้ังไวท่ีภเูขาขาดบาง   
ท่ีทาน้ําบาง ท่ีประตูบานบาง ดวยทรงกําหนดวา จงเก็บภาษีแกบุคคลผูผานเขาไปในสถานท่ีนั้น   
        ภิกษุผานเขาไปในดานภาษีนัน้ แลวมีไถยจิตจับตองทรัพยท่ีควรเสียภาษี ซ่ึงมีราคา ๕   
มาสกก็ดี เกนิกวา ๕ มาสกกด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวท่ี ๑   
ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวท่ี ๒ ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษยุืนอยูภายในดานภาษี โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี ตองอาบัติปาราชิก หลบเล่ียง   
ภาษี ตองอาบัติทุกกฏ   
                                        ปาณวภิาค   
        [๑๑๑] ท่ีช่ือวา สัตวมีชีวิต พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอามนุษยท่ียงัมีลมหายใจ   
        ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุคิดวา จักพาใหเดนิไป แลวใหกาวเทาท่ี ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๒   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        อปทวิภาค   
        [๑๑๒] ท่ีช่ือวา สัตวไมมีเทา ไดแก งู ปลา   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวไมมีเทา ซ่ึงมีราคา ๕ มาสก หรือเกนิกวา ๕ มาสก ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัตถุิลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ทวปิทวิภาค   
        [๑๑๓] ท่ีช่ือวา สัตว ๒ เทา ไดแก คน นก   
        ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุคิดวา จักพาใหเดนิไป แลวใหกาวเทาท่ี ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๒   
ตองอาบัติปาราชิก.   
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                                        จตุปทวิภาค   
        [๑๑๔] ท่ีช่ือวา สัตว ๔ เทา ไดแก ชาง มา อูฐ โค ลา ปศุสัตว   
        ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุคิดวา จักพาใหเดนิไป แลวใหกาวเทาท่ี ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๒   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๓ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาท่ี ๔ ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        พหปุทวิภาค   
        [๑๑๕] ท่ีช่ือวา สัตวมีเทามาก ไดแกสัตวจําพวกแมลงปอง ตะขาบ บุงขน   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวมีเทามากนัน้ ซ่ึงมีราคา ๕ มาสก หรือเกนิกวา ๕ มาสก ตอง   
อาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุคิดวา จักเดนินําไป แลวยางเทากาวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ กาว ยางเทา   
กาวหลังท่ีสุด ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        โอจรกวภิาค   
        [๑๑๖] ท่ีช่ือวา ภกิษุผูส่ัง อธิบายวา ภกิษุส่ังกําหนดทรัพยวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้   
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ังนั้น ลักทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิก ท้ัง ๒ รูป.   
                                        โอณิรักขวภิาค   
        [๑๑๗] ท่ีช่ือวา ภกิษุผูรับของฝาก ไดแกภกิษุผูรักษาทรัพยท่ีเขานาํมาฝากไว   
        ภิกษุมีไถยจิตจับตองทรัพยนั้น มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ   
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.   
                                สังวิธาวหารวิภาค   
        [๑๑๘] ท่ีช่ือวา การชักชวนกนัไปลัก ไดแกภิกษุหลายรูปชักชวนกนัแลว รูปหนึ่ง   
ลักทรัพยมาได ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป.   
                                สังเกตกมัมวิภาค   
        [๑๑๙] ท่ีช่ือวา การนัดหมาย มีอธิบายวา ภิกษุทําการนัดหมายวา ทานจงลักทรัพยนั้น   
ตามคํานัดหมายน้ัน ในเวลาเชาหรือเย็น ในเวลากลางคืน หรือกลางวัน ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ   
ผูลัก ลักทรัพยนั้นได ตามคํานัดหมายน้ัน ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้น   
ไดกอนหรือหลังคํานัดหมายนั้น ภกิษุผูนดัหมายไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก.   
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                                นิมิตตกมัมวิภาค   
        [๑๒๐] ท่ีช่ือวา การทํานมิิต มีอธิบายวา ภิกษุทํานิมิตวา เราจักขยิบตา จักยกัค้ิว   
หรือจักผงกศีรษะ ทานจงลักทรัพยนั้น ตามนิมิตนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก   
ลักทรัพยนั้นได ตามนิมิตนัน้ ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ภิกษุลักลักทรัพยนั้นไดกอนหรือ   
หลังนิมิตนั้น ภิกษุผูทํานิมิตไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก.   
                                อาณัตติกประโยค   
        [๑๒๑] ภกิษุส่ังภกิษวุา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูลักเขาใจทรัพย   
นั้นแน จึงลักทรัพยนั้นมา ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยนัน้แน   
แตลักทรัพยอยางอ่ืนมา ภกิษุผูส่ัง ไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยอยางอ่ืน   
แตลักทรัพยนัน้มา ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยอยางอ่ืน   
จึงลักทรัพยอยางอ่ืนมา ภิกษผูุส่ังไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุผูมีช่ืออยางนีว้า   
ภิกษุผูมีช่ืออยางนี้จงไปลักทรัพยช่ือนี้มา ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับส่ังบอกแกภกิษุ   
นอกนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูลักรับคําภกิษุผูส่ังเดิม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภกิษุผูลัก ลักทรัพย   
มาได ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุผูมีช่ืออยางนีว้า   
ภิกษุผูมีช่ืออยางนี้จงไปลักทรัพยช่ือส่ิงนี้มา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับส่ัง ๆ ภิกษุอ่ืนตอง   
อาบัติทุกกฏ ภกิษุผูลัก รับคํา ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได ภกิษุผูส่ังเดิม   
ไมตองอาบัติ ภิกษุผูส่ังตอและภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับส่ังนั้นไปแลวกลับมา   
บอกอีกวา ผมไมอาจลักทรัพยนั้นได ภิกษุผูส่ังนั้นส่ังใหมวาทานสามารถเม่ือใด จงลักทรัพยนั้น   
เม่ือนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนัน้มาได ตองอาบัตปิาราชิกท้ัง ๒ รูป   
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        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูส่ังนั้น คร้ันส่ังภกิษุนั้น   
แลว เกดิความรอนใจ แตไมพูดใหไดยินดวีา อยาลักเลย ภิกษุผูลัก ลักทรัพยนั้นมาได   
ตองอาบัติปาราชิก ๒ รูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูส่ังนั้น คร้ันส่ังภกิษุนั้น   
แลว เกดิความรอนใจ จึงพดูใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษผูุลักนั้นตอบวา ทานส่ังผมแลว   
ผมลักทรัพยนัน้มาได ภิกษุผูส่ังไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงลักทรัพยช่ือนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูส่ังนั้น คร้ันส่ังภกิษุนั้น   
แลว เกดิความรอนใจ จึงพดูใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษผูุรับส่ังนั้น รับคําวาดีละ แลวงดเสีย   
ไมตองอาบัติท้ัง ๒ รูป.   
                                อาการแหงอวหาร   
                                อาการ ๕ อยาง   
        [๑๒๒] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง   
คือ ทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามากไดราคา   
๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑   
        ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภกิษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือทรัพย   
อันผูอ่ืนหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกินกวา ๑   
มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว   
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
        ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษผูุถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย   
อันผูอ่ืนหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอย ไดราคา ๑ มาสก   
หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง   
อาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
                                อาการ ๖ อยาง   
        [๑๒๓] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง   
คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยมื ๑ ทรัพยมีคามากได   
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ราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ   
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑   
        ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภกิษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง คือ   
มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา   
เกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ   
ทําใหไหว ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
        ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษผูุถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๖ อยาง คือ มิใช   
มีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา ๑   
มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว   
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
                                อาการ ๕ อยาง   
        [๑๒๔] ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภกิษุผูถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง   
คือ ทรัพยมิใชของอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามาก   
ไดราคา ๕ มาสกหรือเกินกวา ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ   
ทําใหไหว ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
        ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษผูุถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย-   
มิใชของอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกนิ   
๑ มาสก หรือหยอน ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว   
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
        ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษผูุถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพย   
มิใชของอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา ๑   
มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏข้ึน ๑ ภกิษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว   
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคล่ือนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๑๒๕] ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนของตน ๑ ถือเอาดวยวิสาสะ ๑ ขอยืม ๑ ทรัพยอัน   
เปรตหวงแหน ๑ ทรัพยอันสัตวดิรัจฉานหวงแหน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ๑ ภิกษุ   
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตองอาบัติ.   
                        ปฐมภาณวาร ในอทินนาทานสิกขาบท จบ.   
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                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๑๒๖] พระอุบาลีเถระช้ีแจง             เร่ืองชางยอม ๕ เร่ือง   
เร่ืองผาหมท่ีตาก ๔ เร่ือง                    เร่ืองกลางคืน ๕ เร่ือง   
เร่ืองทรัพยท่ีภกิษุนําไปเอง ๕ เร่ือง             เร่ืองตอบคําถามนํา ๕ เร่ือง   
เร่ืองลม ๒ เร่ือง                          เร่ืองศพท่ียงัสด ๑ เร่ือง   
เร่ืองสับเปล่ียนสลาก ๑ เร่ือง                 เร่ืองไฟฟา ๑ เร่ือง   
เร่ืองเนื้อเดนสัตว ๕ เร่ือง                   เร่ืองสวนไมมีมูล ๕ เร่ือง   
เร่ืองขาวสุกในสมัยขาวแพง ๑ เร่ือง            เร่ืองเนื้อในสมัยขาวแพง ๑ เร่ือง   
เร่ืองขนมในสมัยขาวแพง ๑ เร่ือง              เร่ืองน้ําตาลกรวด ๑ เร่ือง   
เร่ืองขนมตม ๑ เร่ือง                       เร่ืองบริขาร ๕ เร่ือง   
เร่ืองถุง ๑ เร่ือง                          เร่ืองฟูก ๑ เร่ือง   
เร่ืองราวจีวร ๑ เร่ือง                      เร่ืองไมออกไป ๑ เร่ือง   
เร่ืองถือวิสาสะฉันของเค้ียว ๑ เร่ือง            เร่ืองสําคัญวาของตน ๒ เร่ือง   
เร่ืองไมลัก ๗ เร่ือง                        เร่ืองลัก ๗ เร่ือง   
เร่ืองลักของสงฆ ๗ เร่ือง                    เร่ืองลักดอกไม ๒ เร่ือง   
เร่ืองพูดตามคําบอก ๓ เร่ือง                  เร่ืองนํามณีลวงดานภาษี ๓ เร่ือง   
เร่ืองปลอยหมู ๒ เร่ือง                      เร่ืองปลอยเนื้อ ๒ เร่ือง   
เร่ืองปลอยปลา ๒ เร่ือง                     เร่ืองกล้ิงทรัพยในยาน ๑ เร่ือง   
เร่ืองช้ินเนื้อ ๒ เร่ือง                       เร่ืองไม ๒ เร่ือง   
เร่ืองผาบังสุกลุ ๑ เร่ือง                     เร่ืองขามน้ํา ๒ เร่ือง   
เร่ืองฉันทีละนอย ๑ เร่ือง                    เร่ืองชวนกนัลัก ๒ เร่ือง   
เร่ืองกํามือท่ีเมืองสาวัตถี ๔ เร่ือง              เร่ืองเนื้อเดน ๒ เร่ือง   
เร่ืองหญา ๒ เร่ือง                         เร่ืองใหแบงของสงฆ ๗ เร่ือง   
เร่ืองไมใชเจาของ ๗ เร่ือง                  เร่ืองยืมไมของสงฆ ๑ เร่ือง   
เร่ืองลักน้ําของสงฆ ๑ เร่ือง                  เร่ืองลักดินของสงฆ ๑ เร่ือง   
เร่ืองลักหญาของสงฆ ๒ เร่ือง                 เร่ืองลักเสนาสนะของสงฆ ๗ เร่ือง   
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        เร่ืองของมีเจาของไมควรนําไปใช ๑ เร่ือง   
        เร่ืองของมีเจาของควรขอยืม ๑ เร่ือง   
        เร่ืองนางภิกษณุีชาวเมืองจัมปา ๑ เร่ือง   
        เร่ืองนางภิกษณุีชาวเมืองราชคฤห ๑ เร่ือง   
        เร่ืองพระอัชชุกะเมืองเวสาลี ๑ เร่ือง   
        เร่ืองทารกชาวเมืองพาราณสี ๑ เร่ือง   
        เร่ืองเมืองโกสัมพี ๑ เร่ือง   
        เร่ืองสัทธิวิหาริกพระทัฬหกิะเมืองสาคละ ๑ เร่ือง.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                เร่ืองชางยอม ๕ เร่ือง   
        [๑๒๗] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคีย ไปสูลานตากผาของชางยอมผา ลักหอผา   
ของชางยอมไปแลว ไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเรา   
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        [๑๒๘] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอมเหน็ผามีราคา   
มาก ยังไถยจิตใหเกดิแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึ-   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะ   
เพียงแตคิด   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอม เหน็ผามีราคามาก มี   
ไถยจิตจับตองผานั้นแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษเุธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง   
อาบัติทุกกฏ   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไปสูลานตากผาของชางยอม เหน็ผามีราคามาก มีไถย   
จิตทําผานั้นใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคตรัสวา พระผูมีพระภาค ดกูรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
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        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอม เหน็ผามีราคามาก มี   
ไถยจิตทําผานัน้ใหเคล่ือนจากฐานแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิก   
แลว.   
                                        ๔. เร่ืองผาหมท่ีตาก ๔ เร่ือง   
        [๑๒๙] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งพบผาหมท่ีเขา   
ตากไว มีราคามาก ยังไถยจิตใหเกดิข้ึนแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตอง   
อาบัติ เพราะเพียงแตคิด   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวตัรรูปหนึ่ง พบผาหมท่ีเขาตากไวมี   
ราคามาก มีไถยจิตจับตองแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก   
แตตองอาบัตทุิกกฏ   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวตัรรูปหนึ่ง พบผาท่ีเขาตากไว มี   
ราคามาก มีไถยจิตยงัผานั้นใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง   
หนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอไมตอง   
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวตัรรูปหนึ่ง พบผาหมท่ีเขาตากไวมี   
ราคามาก มีไถยจิตทําผานั้นใหเคล่ือนจากฐานแลว ไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ   
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองกลางคืน ๕ เร่ือง   
        [๑๓๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวย   
หมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน จึงลักทรัพยนัน้มาแลว ไดมีความรังเกียจ   
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็ทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย   
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนัน้แน แตลักทรัพยอ่ืนมาแลว ไดมีความรังเกียจวา    
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เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็ทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย   
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอ่ืน แตลักทรัพยนัน้มาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็ทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย   
ใจวา จกัลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอ่ืน จึงลักทรัพยอ่ืนมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็ทรัพยในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไวดวยหมาย   
ใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนัน้แน แตลักทรัพยของตนมาแลว ไดมีความรังเกียจ   
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองทรัพยท่ีภกิษนุําไปเอง ๕ เร่ือง   
        [๑๓๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอ่ืนไป มีไถยจิตจับตองภาระ   
บนศีรษะแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ   
        ... มีไถลจิตยังภาระบนศีรษะใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุเธอไมตองอาบัติ   
ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ... มีไถยจิตลดภาระบนศีรษะลงสูคอ ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งนําทรัพยของผูอ่ืนไป มีไถยจิตจับตองภาระท่ีคอแลว   
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-   
ภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ   
        ... มีไถยจิตยังภาระท่ีคอใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติ   
ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
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        ... มีไถยจิตลดภาระท่ีคอลงสูสะเอว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอ่ืนไป มีไถยจิตจับตองภาระท่ีสะเอว   
แลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตทุิกกฏ   
        ... มีไถยจิตยังภาระท่ีสะเอวใหไหว ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติ   
ปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ... มีไถยจิตลดภาระท่ีสะเอวลงถือดวยมือ ... พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษุ เธอตอง   
อาบัติปาราชิกแลว   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอ่ืนไป มีไถยจิตวางภาระในมือลงบน   
พื้นแลว ไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอ่ืนไป มีไถยจิตหยิบทรัพยนั้นข้ึนจาก   
พื้นดินแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองตอบตามคําถามนํา ๕ เร่ือง   
        [๑๓๒] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งผ่ึงจวีรไวกลางแจงแลวเขาไปสูวิหาร ภิกษุอีก   
รูปหนึ่งไดเก็บไวดวยคิดวา จวีรนี้ อยาหายเสียเลย ภกิษุเจาของออกมา ถามภิกษุนัน้วา อาวุโส   
จีวรของผม ใครลักไป ภิกษุนัน้ตอบอยางนีว้าผมลักไป ภกิษุเจาของยึดถือภิกษุนัน้วาไมเปนสมณะ   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งพาดจีวรไวบนตั่ง แลวเขาไปสูวหิารภิกษุอีกรูปหนึ่ง   
เก็บไวดวยคิดวา จวีรนี้ อยาหายเสียเลย ภกิษุเจาของออกมาถามภิกษนุั้นวา อาวุโส จีวรของผม   
ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษเุจาของยึดถือภกิษุนัน้วาไมเปนสมณะ เธอได   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-   
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?  
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        ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งพาดผานิสีทนะไวบนตั่ง แลวเขาไปสูวิหาร ภกิษุ   
อีกรูปหนึ่งเก็บไวดวยคิดวา ผานิสีทนะน้ี อยาหายเสียเลย ภกิษุเจาของออกมา ถามภิกษนุั้นวา   
อาวุโส ผานิสีทนะของผม ใครลักไป ภิกษนุั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษเุจาของยดึถือภิกษุ   
นั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งวางบาตรไวใตตั่ง แลวเขาไปสูวหิาร ภิกษุอีกรูปหนึ่ง   
เก็บไวดวยคิดวา บาตรนี้ อยาหายเสียเลย ภกิษุเจาของออกมาถามภิกษนุั้นวา อาวุโส บาตร   
ของผม ใครลักไป ภกิษุนัน้ตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยดึถือภิกษนุั้นวาไมเปนสมณะ   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุณีรูปหนึ่งผ่ึงจีวรไวท่ีร้ัวแลวเขาไปสูวิหาร ภิกษณุีอีกรูปหนึ่ง   
เก็บไวดวยคิดวา จวีรนี้ อยาหายเสียเลย ภกิษุณีผูเจาของออกมา ถามภกิษุณนีั้นวา แมเจา   
จีวรของดิฉัน ใครลักไป ภิกษุณีนัน้ตอบอยางนีว้า ดิฉันลักไป ภิกษุณเีจาของ ยึดถือภิกษณุีนัน้วา   
ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจ จึงแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุณีท้ังหลายๆ แจงแกภกิษุท้ังหลายๆ   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ   
เพราะตอบตามคําถามนํา.   
                                เร่ืองลม ๒ เร่ือง   
        [๑๓๓] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็ผาสาฎกถูกลมบาหมูพัดหอบไป จึงเก็บ   
ไว ดวยต้ังใจวาจักใหแกเจาของ เจาของโจทภิกษนุั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เรา   
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีไถยจิต พระพทุธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีไถยจิต ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาผาโพกซ่ึงถูกลมบาหมูพัดหอบไป   
ดวยเกรงวาเจาของจะเห็นเสียกอน เจาของโจทภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาคิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองศพท่ียังสด   
        [๑๓๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ไปปาชาแลว ถือเอาผาบังสุกุลท่ีศพสด และ   
ในรางศพน้ันมีเปรตสิงอยู จงึเปรตนั้น ไดกลาวกะภกิษนุั้นวาทานผูเจริญ ทานอยาไดถือเอาผา   
สากฎของขาพเจาไป ภกิษนุัน้ไมเอ้ือเฟอ จงึไดถือเอาไป ทันใดศพนั้นลุกข้ึนเดินตามหลังภิกษุ   
นั้นไป ภิกษนุัน้เขาไปสูวิหารปดประตู รางศพน้ันไดลมลง ณ ท่ีนั้นทันที เธอไดมีความรังเกยีจ   
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันผาบังสุกุลท่ีศพสด ภิกษุ   
ท้ังหลายไมพึงถือเอา ภิกษใุดถือเอา ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองสับเปล่ียนสลาก   
        [๑๓๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล เม่ือจีวรของสงฆ อันภิกษจุีวรภาชกะแจกอยู ภกิษุรูปหนึ่งมี   
ไถยจิตสับเปล่ียนสลาก แลวรับจีวรไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง-   
หนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติ-   
ปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองเรือนไฟ   
        [๑๓๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระอานนทสําคัญผาอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึง่ในเรือน   
ไฟวาของตน จึงนุงแลว ภิกษุนั้นไดถามทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท ไฉนทานจึงนุงผา   
อันตรวาสกของผมเลา?   
        ทานพระอานนทตอบวา อาวุโส ผมเขาใจวาของผม   
        ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษผูุมีความเขาใจวาของตน ไมตองอาบัติ.   
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                                        เร่ืองเนื้อเดนสัตว ๕ เร่ือง   
        [๑๓๗] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุหลายรูปลงจากภเูขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนราชสีห   
จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนราชสีห   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปลงจากภเูขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือโครงจึงใช   
อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสวา ดูกร ภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเน้ือเดนเสือโครง   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปลงจากภเูขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือเหลือง จงึใช   
อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเน้ือเดนเสือเหลือง   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปลงจากภเูขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือดาว จึงใชอนุ-   
ปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือดาว   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปลงจากภเูขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนสุนัขปา จึงใช   
อนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะเน้ืออันสัตวดิรัจฉานหวงแหน.   
                                        เร่ืองสวนไมมีมูล ๕ เร่ือง   
        [๑๓๘] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล เม่ือขาวสุกของสงฆอันภิกษุภัตตุทเทสกแจกอยู ภกิษุ   
รูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษอ่ืุนอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตปิาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือของเค้ียวของสงฆอันภิกษขัุชชภาชกะแจกอยู ภกิษุรูปหนึ่ง   
พูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอ่ืนอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกยีจวา เรา   
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือขนมของสงฆอันภิกษุปูวภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งพดูวา   
ขอทานจงใหสวนของภิกษอ่ืุนอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง    
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อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือออยของสงฆ อันภิกษุอุจฉุภาชกะแจกอยู ภกิษุรูปหนึ่งพูดวา   
ขอทานจงใหสวนของภิกษอ่ืุนอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวาดูกรภกิษ ุ  
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือผลมะพลับของสงฆอันภิกษุผลภาชกะแจกอยู ภกิษุรูปหนึ่ง   
พูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอ่ืนอีก แลวรับสวนท่ีไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกยีจวา เรา   
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.   
                                        เร่ืองขาวสุก   
        [๑๓๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขาวสุก มีไถยจิตลักขาว   
สุกไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองเนื้อ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายแกงเนื้อ มีไถยจิตลักเนือ้ไป   
เต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองขนม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขนม มีไถยจิตลักขนมไปเต็ม   
บาตร แลวมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองน้ําตาลกรวด   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายนํ้าตาลกรวด มีไถยจิตลักน้ําตาล   
กรวดไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 268 
                                        เร่ืองขนมตม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขนมตม มีไถยจิตลักขนมตม   
ไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองบริขาร ๕ เร่ือง   
        [๑๔๐] ๑.  ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็บริขารในกลางวนั แลวไดทํานิมิตไววา   
จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน จงึลักบริขารนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็บริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก   
ในกลางคืน ภกิษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน แตลักบริขารอ่ืน แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็บริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลักใน   
ในกลางคืน ภกิษุนั้นสําคัญวาบริขารอ่ืน แตลักบริขารนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็บริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก   
ในกลางคืน ภกิษุนั้นสําคัญวาบริขารอ่ืน จึงลักบริขารอ่ืน แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็บริขารในกลางวัน แลวไดทํานิมิตไววา จักลัก   
ในกลางคืน ภกิษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน แตลักบริขารของตน แลวมีความรังเกยีจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.  
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                                        เร่ืองถุง   
        [๑๔๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่เห็นถุงวางอยูบนตั่งแลวคิดวาเราถือไปจากต่ังนี้   
จักเปนปาราชิก จึงไดยกถือเอาพรอมท้ังต่ัง แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก แลวกระมัง   
หนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติ-   
ปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองฟูก   
        [๑๔๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีไถยจิตลักฟูกของสงฆ แลวมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองราวจีวร   
        [๑๔๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีไถยจิตลักจวีรท่ีราวจีวรไป แลวมีความรังเกียจ   
วาเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองไมออกไป   
        [๑๔๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ ลักจีวรในวหิารแลวคิดวาเราออกจากวหิารน้ีไป   
จักเปนปาราชิก จึงไมออกจากวิหาร ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมฆบุรุษนั้นจะพึงออกไปก็ตาม ไมออกไปก็ตาม ก็ตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองถือวิสสาสะฉันของเค้ียว   
        [๑๔๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุสองรูปเปนเพื่อนกัน รูปหนึ่งเขาไปบิณฑบาตในบาน   
รูปท่ีสอง เม่ือของเค้ียวของสงฆ อันภิกษภุัตตุทเทสกแจกอยูไดรับเอาสวนของเพื่อน แลว   
ถือวิสสาสะฉันสวนของเพือ่นนั้น ภิกษุรูปท่ีหนึ่งนัน้ทราบแลว โจทภิกษุรูปท่ีสองวาทานไมเปน   
สมณะภกิษุรูปท่ีสองมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาถือวสิสาสะ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ไมเปนอาบัติ เพราะถือวสิสาสะ.   
                        เร่ืองฉันของเค้ียวดวยสําคัญวาของตน ๒ เร่ือง   
        [๑๔๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เม่ือของเค้ียวของสงฆ   
อันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุทุกรูปตางนําสวนของตนไปเก็บไว ภกิษุรูปหนึ่งสําคัญสวนของ   
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ภิกษุอีกรูปหนึง่วาของตน จึงฉัน ภิกษุผูเจาของทราบแลว โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ   
ภิกษนุั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาของตน   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เม่ือของเค้ียวของสงฆ อันภิกษุ   
ขัชชภาชกะแจกอยู ภกิษุรูปหนึ่งไดเอาบาตรของภิกษุอีกรูปหนึ่งไปนําสวนของตนมาเก็บไว ภิกษุ   
เจาของบาตรสําคัญวาของตน จึงฉัน ภกิษุนัน้ทราบแลว โจทภิกษุเจาของบาตรวา ทานไมเปน   
สมณะ ภกิษุเจาของบาตรมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความ   
สําคัญวาของตน.   
                                ไมลัก ๗ เร่ือง   
        [๑๔๗] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงใหหลนแลวหอถือไป   
พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานัน้ไป พวกขโมยเหน็พวกเจาของ แลวท้ิงหอมะมวงหนไีป   
ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะมวงหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจท   
ภิกษเุหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา สําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมภู ทําชมภูใหหลนแลวหอถือไปพวกเจาของติด   
ตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอชมพูหนีไป ภิกษุท้ังหลายมีความ   
สําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บชมพูหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวก   
ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอใหหลนแลวหอถือไป   
พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานัน้ พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอขนนุสํามะลอหนี   
ไป ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากนัเก็บขนนุสํามะลอหอนั้นไปฉัน พวก   
เจาของโจทภกิษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ   
ติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเหน็พวกเจาของแลวท้ิงหอขนุนหนีไป ภิกษุท้ังหลายมีความ   
สําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนนุหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวก   
ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลนแลวหอถือไป   
พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานัน้ พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวท้ิงหอผลตาลสุกหนีไป   
ภิกษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บผลตาลสุกหอนั้นไปฉัน พวกเจาของ   
โจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานัน้มีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวกเจาของติดตาม   
พวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเหน็พวกเจาของ แลวท้ิงหอออยหนีไป ภกิษุท้ังหลายมีความสําคัญ   
วาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บออยหอนัน้ไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทาน   
ไมเปนสมณะ ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเกบ็มะพลับแลวหอถือไป พวก   
เจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเหน็พวกเจาของ แลวท้ิงหอมะพลับหนไีป ภิกษุ   
ท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะพลับหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุ   
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เหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล.   
                                เร่ืองลัก ๗ เร่ือง   
        [๑๔๘] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงใหหลนแลวหอถือไป   
พวกเจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอมะมวงหนไีป ภิกษุท้ังหลายคิดวา   
พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปน   
สมณะ ภกิษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติ-   
ปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมพู ทําชมพูใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ   
ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอชมพูหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเจาของจะ   
เห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุ   
เหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอใหหลนแลวหอ   
ถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอขนุนสํามะลอหนีไป ภิกษุ   
ท้ังหลายคิดวาพวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา   
พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง-   
หนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ   
ตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของ   
ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอขนุนหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเจาของจะเหน็   
แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษเุหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานั้น   
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.    
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        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลนแลวหอถือไป พวก   
เจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอผลตาลสุกหนีไป ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวก   
เจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษเุหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ   
ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวกเจาของติดตาม   
พวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอออยหนไีป ภกิษท้ัุงหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลว   
มีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษเุหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานั้นมี   
ความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-   
ภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเกบ็มะพลับ แลวหอถือไป พวก   
เจาของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจาของ ไดท้ิงหอมะพลับหนีไป ภกิษุท้ังหลายคิดวา พวก   
เจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษเุหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ   
ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองลักของสงฆ ๗ เร่ือง   
        [๑๔๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักมะมวงของสงฆ แลวไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู-   
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักชมพูของสงฆ แลวไดมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนสํามะลอของสงฆ แลวไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู-   
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
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        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนของสงฆ แลวไดมีความรังเกียจ   
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักผลตาลสุกของสงฆ แลวไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู-   
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักออยของสงฆ แลวไดมีความรังเกยีจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักมะพลับของสงฆ แลวไดมีความรังเกียจ   
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองลักดอกไม ๒ เร่ือง   
        [๑๕๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลักดอกไมท่ีเขา   
เก็บไว ไดราคา ๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลักเกบ็ดอกไม ไดราคา   
๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองพูดตามคําบอก ๓ เร่ือง   
        [๑๕๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เม่ือจะไปสูหมูบานไดกลาวกะภิกษุอีกรูป   
หนึ่งวา ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามท่ีทานบอก ภกิษุนัน้ไปถึงจึงใหเขานําผาสาฎกมา   
ผืนหนึ่ง แลวใชเสียเอง ภกิษผูุบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู-   
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุท้ังหลายไมพึงกลาววา ผมบอก   
ตามท่ีทานบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.   
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        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง เม่ือจะไปสูหมูบาน ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดกลาวกะ   
ภิกษนุั้นวา ทาน ทานจงบอกสกุลอุปฏฐากของผมตามท่ีผมบอก ภิกษนุั้นไปถึงจึงใหเขานําผาสาฎก   
มาคูหนึ่ง แลวใชเสียเอง ๑ ผืน ใหภิกษุผูบอก ๑ ผืน ภกิษผูุบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทาน   
ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษไุมพึง   
กลาววา ทานจงบอกตามท่ีผมบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง เม่ือจะไปสูหมูบาน ไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึง่วา   
ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามที่ทานบอก แมภิกษนุั้นก็กลาวอยางนีว้า ทานจงบอก   
ตามท่ีผมบอกเถิด ภิกษนุั้นไปถึงจึงใหเขานําเนยใส ๑ อาฬหก ๑ น้ําออยงบ ๑ ดุล ๒ ขาวสาร ๑   
โทณะ ๓ มาแลวฉันเสียเอง ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภกิษุนัน้วา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู-   
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษไุมพึงกลาววา ผมบอกตามท่ีทานบอก   
รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เร่ืองนําแกวมณีลวงดานภาษี ๓ เร่ือง   
        [๑๕๒] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณซ่ึีงมีราคามากเดินทางไกลไปกับภิกษุ   
รูปหนึ่ง คร้ันบุรุษนั้นเห็นดานภาษี จึงหยอนแกวมณีลงในถุงยามของภิกษนุั้นผูไมรูตัว เดนิพนดาน   
ภาษีไปแลว จงึถือนําไปเอง ภิกษนุั้นไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูตัว พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมรูตัว ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณีซ่ึงมีราคามาก เดินทางไกลไปกับภกิษุรูป   
หนึ่ง คร้ันภิกษุนั้นเห็นดานภาษี จึงทําลวงวาเปนไข แลวไดใหหอของของตนแกภิกษุนั้น คร้ัน   
เดินทางพนดานภาษไีปแลว บุรุษนั้นจึงไดกลาวกะภกิษนุั้นวา ทานผูเจริญ ขอทานจงนําหอของ   
ของผมมา ผมหาไดเปนไขไม ภิกษนุั้นถามวา ทาน ทานไดทําทีทาเชนนั้นเพ่ือประสงคอะไร บุรุษ   
นั้นไดแจงความแกภกิษนุั้นแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?  
#๑.๔ ปตถะเปน ๑ อาฬหก ๒. รอยปละเปน ๑ ดุล ๓. ส่ีอาฬหกเปน ๑ โทณะ ฯ   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูตัว พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมรูตัว ไมตองอาบัติ   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเดนิทางไกลไปกบัพวกเกวียน บุรุษคนหนึ่งเกล้ียกลอม   
ภิกษนุั้นดวยอามิสแลว เห็นดานภาษี จึงสงแกวมณีซ่ึงมีราคามากใหแกภิกษุนัน้ ดวยขอรองวา   
ทานผูเจริญ ขอทานจงชวยนาํแกวมณีนี้ผานดานภาษีดวย จึงภกิษนุั้นนาํแกวมณีนัน้ใหผานดานภาษี   
ไปแลว ไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองปลอยหมู ๒ เร่ือง   
        [๑๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยหมูท่ีติดบวงไปแลว   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยหมูท่ีติดบวงไปเสียกอนดวยคิดวา   
พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                เร่ืองปลอยเนื้อ ๒ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยเนื้อท่ีตดิบวงไปแลว มีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู-   
มีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยเนื้อท่ีติดบวงไปเสียกอนดวยคิดวา   
พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                เร่ืองปลอยปลา ๒ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยปลาท่ีติดลอบไป แลวมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยปลาท่ีติดลอบไปเสียกอน ดวย   
คิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองกล้ิงทรัพยในยาน   
        [๑๕๔] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเหน็ทรัพยในยานแลวคิดวา เราถือเอาไปจาก   
ยานนีจ้ักเปนปาราชิก จึงเข่ียใหกล้ิงถือเอาไป แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองช้ินเนื้อ ๒ เร่ือง   
        [๑๕๕] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งไดถือเอาชิ้นเนื้อท่ีเหยีย่วเฉ่ียวไป ดวยตั้งใจ   
วาจักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษนุั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ ภิกษผูุหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาช้ินเนื้อท่ีเหยีย่วเฉี่ยวไปเสียกอน   
ดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกยีจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.    
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                                เร่ืองไม ๒ เร่ือง   
        [๑๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล คนท้ังหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแสในแมน้ํา   
อจิรวดี เม่ือเครื่องผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภกิษุท้ังหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล   
จึงชวยกันขนขึ้น พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความ   
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล คนท้ังหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแสในแมน้ําอจิรวดี   
เม่ือเคร่ืองผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภกิษุท้ังหลายมีไถยจิต ชวยกนัขนข้ึนเสียกอนดวยคิดวา   
พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษเุหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานั้น   
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองผาบังสุกุล   
        [๑๕๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล คนเล้ียงโคคนหน่ึงพาดผาสาฎก ไวท่ีตนไมแลวไปถาย-   
อุจจาระ ภิกษรูุปหนึ่งมีความสําคัญวาเปนผาบังสุกุลจึงถือเอาไป คนเล้ียงโคนั้นโจทภิกษนุั้นวา   
ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของ   
บังสุกุล ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองขามน้ํา ๒ เร่ือง   
        [๑๕๘] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งกําลังขามน้ํา ผาสาฎกท่ีหลุดจากมือของพวก   
ชางยอม ไปคลองอยูท่ีเทาภกิษุๆ นั้นเก็บไว ดวยต้ังใจวาจักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษนุั้นวา   
ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุผูหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งกําลังขามน้ํา ผาสาฎกท่ีหลุดจากมือของพวกชางยอม   
ไดไปคลองอยูท่ีเทาภิกษุๆ นัน้มีไถยจิตยึดเอาไวเสียกอน ดวยคิดวา พวกเจาของจกัเหน็   
พวกเจาของโจทภิกษนุั้นวา ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ   
เธอตองอาบัติ ปาราชิกแลว.   
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                                เร่ืองฉันทีละนอย   
        [๑๕๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่เห็นหมอเนยใสแลวฉันเขาไปทีละนอยๆ แลว   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองชวนกนัลักทรัพย ๒ เร่ือง   
        [๑๖๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชักชวนกันไป ดวยต้ังใจวาจักลักทรัพย   
ภิกษุรูปหนึ่งลักทรัพยมาได ภิกษเุหลานั้นกลาวอยางนี้วา พวกเราไมเปนปาราชิก รูปใดลัก รูปนั้น   
เปนปาราชิก แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปชวนกนัลักทรัพยมาไดแลวแบงกัน เม่ือแบงทรัพยกัน   
ภิกษุรูปหนึ่งๆ ไดสวนแบงไมครบ ๕ มาสก จึงกลาวกันข้ึนอยางนีว้า พวกเราไมเปนปาราชิก   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ   
ตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองกํามือ ๔ เร่ือง   
        [๑๖๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักขาว   
สารของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษรูุปหนึ่งมีไถยจิตลักถ่ัวเขียว-   
ชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษรูุปหนึ่งมีไถยจิตลักถ่ัวฝก-   
ยาวของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษรูุปหนึ่งมีไถยจิตลักงาของ   
ชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
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                                เร่ืองเนื้อเดน ๒ เร่ือง   
        [๑๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พวกโจรในปาอันธวนัแขวงเมืองสาวตัถีฆาโคกินเนือ้แลว   
ซอนสวนท่ีเหลือไวแลวพากนัไป ภกิษุท้ังหลายสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉัน   
พวกโจรโจทภกิษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกยีจวา พวกเรา   
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถี ฆาหมูกินเนื้อแลว   
ซอนสวนท่ีเหลือไวแลวพากนัไป ภกิษุท้ังหลายสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉัน พวก-   
โจรโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภกิษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตอง-   
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองหญา ๒ เร่ือง   
        [๑๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักหญาท่ีเขาเกี่ยวไว   
ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        [๑๖๔] ๒. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักเกีย่วหญา   
ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองใหแบงของสงฆ ๗ เร่ือง   
        [๑๖๕] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พระอาคันตุกะท้ังหลายยังกนัและกนั ใหแจกมะมวงของ   
สงฆแลวฉัน ภกิษุเจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ   
อาคันตุกะมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกนัและกนั ใหแจกชมพูของสงฆ-   
แลวฉัน ภิกษเุจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระอา-    
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คันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกนัและกนั ใหแจกขนุนสํามะลอ   
ของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวก   
พระอาคันตุกะมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกนัและกนั ใหแจกขนุนของสงฆ   
แลวฉัน ภิกษเุจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมี
ความ   
รังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย   
พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกนัและกนั ใหแจกผลตาลสุกของ-   
สงฆแลวฉัน ภกิษุเจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ   
อาคันตุกะมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลายยังกันและกัน ใหแจกออยของสงฆ   
แลวฉัน ภิกษเุจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ   
อาคันตุกะมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะท้ังหลาย ยังกนัและกนั ใหแจกมะพลับของ-   
สงฆแลวฉัน ภกิษุเจาถ่ินท้ังหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระ   
อาคันตุกะมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ   
                                        เร่ืองไมใชเจาของ ๗ เร่ือง   
        [๑๖๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะมวงไดถวายผลมะมวงแกภกิษุท้ังหลายๆ   
รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาชมพู ไดถวายผลชมพูแกภกิษท้ัุงหลายๆ มีความ-   
รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุนสํามะลอ ไดถวายผลขนนุสํามะลอแกภิกษ-ุ   
ท้ังหลายๆ รังเกียจอยูวา คนพวกน้ีมีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุน ไดถวายผลขนุนแกภิกษท้ัุงหลายๆ รังเกียจ   
อยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระ   
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาผลตาลสุก ไดถวายผลตาลสุกแกภกิษุท้ังหลายๆ   
รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาออย ไดถวายออยแกภิกษุท้ังหลายๆ รังเกียจอยูวา   
คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
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        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะพลับ ไดถวายผลมะพลับแกภิกษุท้ังหลายๆ รัง-   
เกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาท่ีรักษา ไมมีหนาท่ีจะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย   
                                เร่ืองยืมไมของสงฆ   
        [๑๖๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ขอยืมไมของสงฆไปคํ้าฝาท่ีอยูของตน ภกิษุ   
ท้ังหลายโจทภกิษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดขอยืม พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะขอยืม.   
                                เร่ืองลักน้ําของสงฆ   
        [๑๖๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีไถยจิตลักน้าํของสงฆ แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                เร่ืองลักดินของสงฆ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจติลักดินของสงฆแลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูล-   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                เร่ืองหญา ๒ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักหญามุงกระตายของสงฆ แลวมีความรัง-   
เกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีไถยจิตเผาหญามุงกระตายของสงฆ แลวมีความรัง   
เกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?    
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        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดเผา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                เร่ืองเสนาสนะของสงฆ ๗ เร่ือง   
        [๑๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักเตียงของสงฆ แลวมีความ   
รังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักต่ังของสงฆ แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักฟูกของสงฆ แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักหมอนของสงฆ แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักบานประตูของสงฆ แลวมีความ   
รังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักบานหนาตางของสงฆ แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
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        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักไมกลอนของสงฆ แลวมีความ   
รังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                เร่ืองของมีเจาของ ไมควรนําไปใช   
        [๑๗๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายนําเสนาสนะอันเปนเคร่ืองใชสําหรับวิหารของ   
อุบาสกคนหน่ึง ไปใชสอย ณ ท่ีแหงอ่ืน จงึอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระผู   
เปนเจาท้ังหลายจึงไดนําเคร่ืองใชสอยในท่ีอ่ืนไปใชสอยในท่ีอีกแหงหนึง่เลา ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เคร่ืองใชสอยในท่ีแหงหนึ่ง   
อันภิกษุไมพึงใชสอยในท่ีอีกแหงหนึ่ง รูปใดใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ   
                                        เร่ืองของมีเจาของ ควรขอยืม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษท้ัุงหลายรังเกยีจท่ีจะนํากระท่ังผาปูนั่งประชุมไป แม ณ โรงอุโบสถ   
จึงนั่งบนพ้ืนดนิ เนื้อตัวก็ดี จวีรก็ดี แปดเปอนฝุน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหนําไปใชไดช่ัวคราว ฯ   
                                        เร่ืองภิกษณุีชาวเมืองจัมปา   
        [๑๗๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล อันเตวาสิกาของภิกษณุีถุลลนันทา ไปสูสกุลอุปฏฐากของ   
ภิกษณุีถุลลนันทาในเมืองจมัปาแลวบอกวา แมเจาปรารถนาจะดื่มยาคูท่ีปรุงดวยของ ๓ อยาง   
ตนส่ังใหเขาหงุหาใหแลวนําไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกา   
นั้นวา เธอไมเปนสมณะ ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกยีจ จึงรองเรียนแกภิกษุณีท้ังหลายๆ   
แจงแกภกิษุท้ังหลายๆ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ภกิษณุีนั้นไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตปิาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท   
                                        เร่ืองภิกษณุีชาวเมืองราชคฤห   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษณุีอันเตวาสิกาของภิกษณุีถุลลนันทาไปสูสกุลอุปฏฐากของภิกษณุี   
ถุลลนันทาในเมืองราชคฤหแลวบอกวา แมเจาปรารถนาจะฉันขนมรวงผึ้ง ตนส่ังใหเขาทอดแลว   
นําไปฉันเสีย ภิกษณุีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภกิษณุอัีนเตวาสิกานัน้วา เธอไมเปนสมณะ   
ภิกษณุีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงรองเรียนแกภกิษณุท้ัีงหลายๆ แจงแกภกิษุท้ังหลายๆ   
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จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณนีั้น   
ไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.   
                                        เร่ืองพระอัชชุกะเมืองเวสาลี   
        [๑๗๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล คหบดีอุปฏฐากของทานพระอัชชุกะในเมืองเวสาลี มีเด็กชาย   
๒ คน คือ บุตรชายคนหนึ่ง หลานชายคนหน่ึง คร้ังนั้นทานคหบดีไดส่ังคํานี้ไวกะทานพระอัชชุกะ   
วา พระคุณเจาขา บรรดาเด็ก ๒ คนนี้ เด็กคนใดมีศรัทธาเล่ือมใส พระคุณเจาพึงบอกสถานท่ี   
ฝงทรัพยนี้แกเด็กคนนัน้ ดังนี้แลวไดถึงแกกรรม คร้ันสมัยตอมา หลานชายของคหบดีนั้น   
เปนผูมีศรัทธาเล่ือมใส จึงทานพระอัชชุกะไดบอกสถานที่ฝงทรัพยนั้นแกเดก็หลานชายๆ นั้น   
ไดรวบรวมทรัพย และเร่ิมบําเพ็ญทานดวยทรัพยสมบัตินัน้แลว   
        ภายหลัง บุตรชายคหบดีนั้น ไดเรียนถามเร่ืองนี้กะทานพระอานนทวา ขาแตทาน   
พระอานนท ใครหนอเปนทายาทของบิดาบุตรชายหรือหลานชาย   
        ทานพระอานนทตอบวา คุณ ธรรมดาบุตรชายเปนทายาทของบิดา   
        บุ. ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาอัชชุกะนี้ ไดบอกทรัพยสมบัติของกระผมใหแกคู   
แขงขันของกระผม   
        อา. คุณ ทานพระอัชชุกะไมเปนสมณะ   
        ลําดับนั้น ทานพระอัชชุกะไดกลาวคํานี้กะทานพระอานนทวา อาวุโส อานนท ขอทาน   
ไดโปรดใหการวินิจฉัยแกกระผมดวยเถิด   
        ก็คร้ังน้ันแล ทานพระอุบาลีเปนฝกฝายของทานพระอัชชุกะทานจึงถามทานพระอานนทวา   
อาวุโส อานนท ภิกษใุดอันเจาของทรัพยส่ังไววา ขอทานไดโปรดบอกสถานท่ีฝงทรัพยนีแ้ก   
บุคคลนั้น ภิกษุนั้นจะตองอาบัติดวยหรือ?   
        อา. ขาแตทานผูเจริญ ภกิษุนั้นไมตองอาบัติสักนอย โดยท่ีสุดแมเพยีงอาบัติทุกกฏ   
        อุ. อาวุโส ทานพระอัชชุกะนี้อันเจาของทรัพยส่ังไววา ขอทานไดโปรดบอกสถานท่ีฝง   
ทรัพยนี้แกบุคคลช่ือนี้ จึงไดบอกแกบุคคลนั้น ทานพระอัชชุกะไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองเมืองพาราณสี   
        [๑๗๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล สกุลอุปฏฐากของทานพระปลินทวจัฉะในเมืองพาราณสี   
ถูกพวกโจรปลน และเดก็ ๒ คน ถูกพวกโจรนําตัวไป คร้ังนั้นทานพระปลินทวัจฉะนําเดก็ ๒ คน   
นั้นมาดวยฤทธ์ิแลวใหอยูในปราสาท ชาวบานเห็นเด็ก ๒ คน นั้นแลว ตางพากันเล่ือมใสใน  
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ทานพระปลินทวัจฉะเปนอยางยิ่งวา นี้เปนฤทธานุภาพของพระปลินทวัจฉะ ภิกษุท้ังหลายพากนั   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระปลินทวจัฉะจึงไดนําเด็กท่ีถูกพวกโจรนําตัวไปแลว   
คืนมาเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
ไมเปนอาบัติ เพราะวิสัยแหงฤทธ์ิของภิกษผูุมีฤทธ์ิ.   
                                        เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี   
        [๑๗๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุ ๒ รูป ช่ือปณฑกะ ๑ ช่ือกปละ ๑ เปนสหายกัน   
รูปหนึ่งอยูในหมูบาน อีกรูปหนึ่งอยูในเมืองโกสัมพี ขณะเม่ือภิกษุนั้นเดนิทางจากหมูบานไป   
เมืองโกสัมพี ขามแมน้ําในระหวางทาง เปลวมันขนท่ีหลุดจากมือของพวกคนฆาหมูลอยติดอยู   
ท่ีเทา ภิกษุนั้นไดเก็บไวดวยตั้งใจวา จักใหแกพวกเจาของๆ โจทภิกษนุัน้วา ทานไมเปนสมณะ   
สตรีเล้ียงโคคนหน่ึงเห็นภิกษุนั้นขามแมน้าํข้ึนมาแลว ไดกลาวคํานีว้า ทานเจาขา นิมนตมาเสพ   
เมถุนธรรมเถิด ภิกษุนั้นคิดวา แมโดยปกติ เราก็ไมเปนสมณะแลว จึงเสพเมถุนธรรมในสตรี   
เล้ียงโคนั้น ไปถึงเมืองโกสัมพีแลว แจงเร่ืองนี้แกภิกษุท้ังหลายๆ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษนุั้นไมตองอาบัติปาราชิก เพราะอทินนาทาน   
แตตองอาบัตปิาราชิก เพราะเสพเมถุนธรรมฯ   
                        เร่ืองสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ   
        [๑๗๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุสัทธิวหิาริกของทานพระทัฬหิกะในเมืองสาคละ ถูกความ   
กระสันบีบค้ันแลว ไดลักผาโพกของชาวรานไป แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระทัฬหกิะวา กระผม   
ไมเปนสมณะ จักลาสิกขา ขอรับ   
        ทานพระทัฬหกิะถามวา คุณทําอะไรไวฯ   
        ภิกษนุั้นสารภาพวา ลักผาโพกของชาวราน ขอรับ   
        ทานพระทัฬหกิะใหนําผาโพกนั้นมา แลวใหชาวรานตีราคาเม่ือตีราคาผาโพกนั้น ราคา   
ไมถึง ๕ มาสก ทานพระทัฬหิกะช้ีแจงเหตุผลวา คุณไมตองอาบัติปาราชิก ดังนี้ ภิกษนุั้นยนิดี   
ยิ่งนักแล.   
                                        ปาราชิกสิกขาบท ท่ี ๒ จบ.   
                                        ____________   
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                                ตติยปาราชิกสิกขาบท   
                                นิทานปฐมบัญญัติ เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๑๗๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี คร้ังนั้นพระองคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกมัมัฏฐาน   
ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอุสภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนก   
ปริยายแกภกิษท้ัุงหลาย แลวรับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราปรารถนาจะหลีก   
ออกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว   
ภิกษเุหลานั้นรับ รับส่ังแลว ไมมีใครกลาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเลย นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาต   
เขาไปถวายรูปเดียว ภกิษุเหลานั้นสนทนากนัวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนา   
คุณแหงอสุภกมัมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภ-   
สมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน   
หลายอยางหลายกระบวนอยู ภิกษเุหลานั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรี   
รุนสาวหรือบุรุษรุนหนุม พอใจในการตกแตงกาย อาบน้ําสระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข   
หรือซากศพมนษุยมาคลองอยูท่ีคอ พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิต   
ตนเองบาง วานกันและกนัใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑกิสมณกุตตก ๑ กลาว   
อยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเปนของทาน คร้ังนั้นมิคลัณฑิก   
สมณกุตตก อันภิกษุท้ังหลายจางดวยบาตรจีวร จึงปลงชีวิตภกิษุเปนอันมากแลว ถือดาบเปอน   
เลือดเดินไปทางแมน้ําวัคคุมุทา ขณะเม่ือมิคลัณฑิกสมณกุตตต กําลังลางดาบท่ีเปอนเลือดนั้นอยู   
ไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา ไมใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดช่ัวแลว   
หนอ เราไมไดดีแลวหนอ เราสรางบาปไวมากจริงหนอ เพราะเราไดปลงชีวิตภกิษุท้ังหลาย   
ซ่ึงเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ขณะนัน้เทพดาตนหน่ึงผูนับเนื่องในหมูมาร เดินมาบนนํ้ามิไดแตก   
ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ดีแลว ดีแลว ทานสัตบุรุษ เปนลาภทาน ทานไดดแีลว ทานไดสรางสม   
บุญไวมาก เพราะทานไดชวยสงคนท่ียังขามไมพนใหขามพนได คร้ันมิคลัณฑิกสมณกุตตก   
ไดทราบวาเปนลาภของเรา เราไดดีแลว เราไดสรางสมบุญไวมาก เพราะเราไดชวยสงคนท่ียัง   
ขามไมพนใหขามพนได ดังน้ี จึงถือดาบอันคม จากวิหารเขาไปสูวิหาร จากบริเวณเขาไปสู   
#๑ คนโกนผมไวจกุนุงผากาสาวะผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ทํานองเปนตาเถน ฯ  
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บริเวณ แลวกลาวอยางนีว้า ใครยังขามไมพน ขาพเจาจะชวยสงใหขามพน บรรดาภกิษุเหลานั้น   
ภิกษเุหลาใด ยงัไมปราศจากราคะ ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ยอมมีแกภกิษุ   
เหลานั้นในเวลาน้ัน สวนภิกษุเหลาใดปราศจากราคะแลว ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง   
ยอมไมมีแกภกิษุเหลานั้นในเวลานั้น คร้ังนัน้มิคลัณฑิกสมณกุตตก ปลงชีวิตภกิษุเสียวันละ ๑   
รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ๔ รูปบาง ๕ รูปบาง ๖ รูปบาง ๗ รูปบาง ๘ รูปบาง ๙ รูปบาง   
๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง ๖๐ รูปบาง.   
                                รับส่ังใหเผดียงสงฆ   
        [๑๗๗] คร้ันลวงกึ่งเดือนนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีประทับเรนแลว รับส่ัง   
ถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เหตุไฉนหนอ ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนนอยไป   
        ทานพระอานนทกราบทูลวา จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา เพราะพระองคทรงแสดง   
อสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกมัมัฏฐาน   
ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายแกภิกษุท้ังหลาย พระพุทธเจาขา และ   
ภิกษเุหลานั้นก็พากันพูดวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน   
ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนอืงๆ โดยอเนก   
ปริยาย จึงพากนัประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน หลายอยางหลายกระบวนอยู   
เธอเหลานั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรีรุนสาวหรือบุรุษรุนหนุม พอใจ   
ในการตกแตงกาย อาบน้ํา สระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข หรือซากศพมนุษยมาคลองอยู   
ท่ีคอ จะพึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิตตนเองบาง วานกนัและกัน   
ใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก กลาวอยางนีว้า พอคุณ ขอทานได   
ชวยปลงชีวติพวกฉันที บาตรจีวรนี้จะเปนของทาน พระพุทธเจาขา คร้ันมิคลัณฑิกสมณกุตตก   
ไดบาตรจีวรเปนคาจางแลว จึงปลงชีวิตภกิษุเสียวันละ 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 ภกิษุสงฆนี้   
จะพึงดาํรงอยูในพระอรหัตตผลดวยปริยายใด ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกปริยายอื่นนั้นเถิด   
พระพุทธเจาขา  
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        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเผดียงภกิษุท่ีอาศัยพระนคร   
เวสาลีอยูท้ังหมด ใหประชุมกันท่ีอุปฏฐานศาลา   
        เปนดังรับส่ังพระพุทธเจาขา ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธพจนแลว จึงเผดียง   
ภิกษุสงฆท่ีอาศัยพระนครเวสาลีอยูท้ังส้ิน ใหประชุมท่ีอุปฏฐานศาลา แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุสงฆประชุมพรอมกันแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดทราบ   
กาลอันควร ในบัดนี้เถิด พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา   
        [๑๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาสูอุปฏฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน   
ท่ีจัดไวถวาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมสมาธิในอานาปานสตินี้แล   
อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ ประณีต เยอืกเย็น อยูเปนสุข และยังบาป   
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุนท่ีฟุง ข้ึนใน   
เดือนทายฤดูรอน ฝนใหญท่ีตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนั้นๆ ใหอันตรธาน   
สงบไปได โดยฉับพลัน ฉะนั้น   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กอ็านาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอยางไร ทําใหมากอยางไร จึงเปน   
คุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ใหอันตรธาน   
สงบไปโดยฉับพลัน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ อยูในปาก็ตาม อยู ณ โคนไมก็ตาม อยูใน   
สถานท่ีสงัดก็ตาม นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติบายหนาสูกรรมฐาน ภิกษนุั้นยอมมีสติหายใจ   
เขา มีสติหายใจออก เม่ือหายใจเขายาว ก็รูสึกวาหายใจเขายาว หรือเม่ือหายใจออกยาว ก็รูสึก   
วาหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูสึกวาหายใจเขาส้ัน หรือเม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูสึกวา   
หายใจออกส้ัน ยอมสําเหนยีกวา เราจักรูแจงซ่ึงกองลมท้ังปวงหายใจเขา ยอมสําเหนยีกวา   
เราจักรูแจงซ่ึงกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอม   
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัรูแจงซ่ึงปตหิายใจเขา   
ยอมสําเหนยีกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจเขา   
ยอมสําเหนยีกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใจ   
เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักระงับ   
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จิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจกัระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจัก   
รูแจงซ่ึงจิตหายใจเขา ยอมสําเหนยีกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักยัง   
จิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบรรเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา   
เราจักตั้งจิตไวม่ันหายใจเขา ยอมสําเหนยีกวา เราจักตั้งจิตไวม่ันหายใจออก ยอมสําเหนียกวา   
เราจักปลอยจติหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจัก   
พิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียง   
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเหน็วิราคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจัก   
พิจารณาเห็นวริาคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนโิรธหายใจเขา ยอม   
สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักพิจารณาเหน็   
ปฏินิสสัคคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลวอยางนี้แล ทําใหมากแลว   
อยางนี้แล จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเยน็ อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน   
แลวๆ ใหอันตรธานสงบไปไดโดยฉับพลัน.   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        [๑๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูล   
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวก   
ภิกษุปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกนัใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็ไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก   
กลาวอยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จกัเปนของทาน ดังนี้   
จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภกิษุเหลานั้นจึงได   
ปลงชีวิตตนเองบาง วานกนัและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก   
พูดอยางนีว้า พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จกัเปนของทาน ดังนี้เลา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของผูท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของภกิษุเหลา   
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นั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใส ของผูท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของคน   
บางพวกผูเล่ือมใสแลว คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภกิษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว จึงทรง   
ติโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม   
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปน   
คนบํารุงงาย ความเปนคนมักนอย ความเปนคนสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนา   
เล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงแสดงธรรมีกถาท่ีสมควร   
แกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้นแกภกิษท้ัุงหลาย แลวรับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะจกับังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัท-   
ธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระปฐมบัญญัติ   
        ๓. อนึ่ง ภิกษใุดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ   
ปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนัน้ แมภกิษนุี้ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้ ฯ   
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๘๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล อุบาสกคนหน่ึงเปนไข ภริยาของเขาเปนคนสวย นาเอ็นดู   
นาชม พวกพระฉัพพัคคียมีจติปฏิพัทธในหญิงนั้นจึงดําริข้ึนวา ถาอุบาสกสามียังมีชีวติอยู พวก   
เราจักไมไดนาง ผิฉะนั้น พวกเราจักพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกนั้น คร้ันดําริฉะนี้แลว   
จึงเขาไปหาอุบาสกนั้นกลาวอยางนีว้า ดกูรอุบาสก ทานเปนผูทําความดีไวแลว ทํากศุลไวแลว   
ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความช่ัว มิไดทําความเสียหาย ทําแต   
ความดี ไมไดทําบาป จะประโยชนอะไรแกทานดวยชีวติอันแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตาย   
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เสียดีกวาเปนอยู ตายจากโลกน้ีแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ทานจักเขาถึงสุคติโลก   
สวรรค จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอ่ิมเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น   
        คร้ังนั้น อุบาสกนั้นเหน็จริงวา ทานพูดจริง เพราะเราทําความดีไวแลว ทํากุศลไวแลว   
ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความช่ัว มิไดทําความเสียหาย เรา-   
ทําแตความดี เรามิไดทําความช่ัว จะประโยชนอะไรแกเรา ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้   
เราตายเสียดกีวาเปนอยู ตายจากโลกน้ี แลวเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราจกัเขาถึงสุคติ   
โลกสวรรค จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอ่ิมเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลก-   
สวรรคนั้น ดังนี้แลว เขาจึงประทานโภชนะท่ีแสลง เค้ียวขาทนียะท่ีแสลง ล้ิมสายนียะท่ีแสลง   
และด่ืมปานะที่แสลง เม่ือเปนเชนนัน้ ความปวยหนักก็เกิดข้ึน เขาถึงแกกรรมเพราะปวยไขนั้น-   
เอง ภริยาของเขาจึงเพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล   
พูดเท็จ แทจริงพระสมณะเหลานี้ ยังปฏิญาณตนวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประ-   
พฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมีแก   
พระสมณะเหลานี้ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะเหลานี้ หามีไม ความเปนสมณะ ความ   
เปนพราหมณของสมณะเหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะ   
เหลานี้ จะมีแตไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความเปนสมณะ ปราศจาก   
ความเปนพราหมณเสียแลว เพราะสมณะเหลานี้ ไดพรรณนาคุณแหงความตายแกสามีของเรา   
สามีของเราถูกพระสมณะเหลานี้ทําใหตายแลว   
        แมคนเหลาอ่ืนก็เพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย   
ทุศีลพูดเท็จ แทจริง พระสมณะเหลานี้ ยังปฏิญาณตนวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ   
ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะ ความเปน   
พราหมณ ของสมณะเหลานี้ หามีไม ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะ-   
เหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน   
และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความเปนสมณะ ปราศจากความเปนพราหมณ-   
เสียแลว เพราะพระสมณะเหลานี้ พรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกๆ ถูกพระสมณะเหลา   
นี้ทําใหตายแลว ดังนี้   
        ภิกษุท้ังหลาย ไดยนิคนเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จําพวกท่ีมีความมกันอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ เปนผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   
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ไฉนพระฉัพพคัคีย จึงไดพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ   
ผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน-   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียเหลานั้นวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขาววา   
พวกเธอพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกจริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง ขาพระพุทธเจา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดพรรณนา   
คุณแหงความตายแกอุบาสกเลา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดย   
ท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของผูท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อ-   
ความเปนอยางอ่ืนของคนบางพวกทีเ่ล่ือมใสแลว คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย   
เหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ   
เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปน   
คนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกาํจัด   
อาการที่นาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงแสดงธรรมีกถาท่ี   
สมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือเพ่ือความรับวาดแีหงสงฆ ๑ เพือ่ความสําราญแหงสงฆ ๑ เพือ่ขมบุคคล   
ผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑   
เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี;้-   
                                        อนุบัญญัติ   
        ๓. อนึ่ง ภิกษใุดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ   
ปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนัน้ หรือพรรณนาคุณแหงความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย   
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ดวยคําวา แนะนายผูเปนชาย จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลําบาก   
ยากแคนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยูดังนี้ เธอมีจิตอยางนี ้มีใจอยางนี้ มีความหมาย   
หลายอยาง อยางนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย   
แมภิกษุนีก้็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.   
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๑๘๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ-   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ ช่ือวา ภกิษุ   
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัใหอุป-   
สมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูท่ีช่ือวาภกิษุเหลานั้น ภกิษุนีใ้ด   
ท่ีสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควรแกฐานะ ภกิษนุี้   
พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภกิษุ ในอรรถนี้   
        บทวา จงใจ ความวา ภกิษุใดรูอยู รูดอียู พรากกายมนุษยจากชีวิต การกระทําของ   
ภิกษนุั้น เปนความต้ังใจ พยายาม ละเมิด   
        ท่ีช่ือวา กายมนุษย ไดแกจิตแรกเกิดข้ึน คือ ปฐมวิญญาณปรากฏข้ึนในทองแหงมารดา   
ตราบเทาถึงกาลเปนที่ตาย อัตภาพในระหวางนี้ ช่ือวา กายมนุษย   
        บทวา พรากจากชีวิต ความวา ตัดทอน บ่ันรอน ซ่ึงอินทรีย คือชีวิต ทําความสืบตอ   
ใหกําเริบ   
        บทวา หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนัน้ ไดแก ดาบ หอก   
ฉมวก หลาว ฆอน หิน มีด ยาพิษ หรือเชือก.    
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        [๑๘๒] บทวา หรือพรรณนาคุณแหงความตาย ไดแกแสดงโทษในความเปนอยู   
พรรณนาคุณในความตาย.   
        [๑๘๓] บทวา หรือชักชวนเพื่ออันตาย คือชักชวนวา จงนํามีดมา จงกินยาพิษ   
หรือจงแขวนคอตายดวยเชือก.   
        [๑๘๔] บทวา แนะนายผูเปนชาย นี้เปนคําสําหรับเรียก คือคําทักทาย   
        คําวา จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตาย   
เสียดีกวาเปนอยู ดังนี้ นั้น อธิบายวา ชีวติท่ีช่ือวายากแคน คือเทียบชีวติของคนม่ังค่ัง   
ชีวิตของคนเข็ญใจ ก็ช่ือวายากแคน เทียบชีวิตของคนมีทรัพย ชีวิตของคนไรทรัพย กช่ื็อวายาก   
แคน เทียบชีวติของเหลาเทพเจา ชีวติของพวกมนุษย กช่ื็อวายากแคน ชีวิตของคนมีมือขาด   
มีเทาขาด มีท้ังมือท้ังเทาขาด มีหูขาด มีจมูกขาด มีท้ังหูท้ังจมูกขาด ช่ือวาชีวิตอันแสนลําบาก   
จะประโยชนอะไรดวยชีวิตอันแสนลําบากและยากแคนเชนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ดังนี้   
        บทวา มีจติอยางนี้ มีใจอยางนี้ ความวา ธรรมชาติอันใดเปนจิต ธรรมชาติอันนั้น   
ช่ือวาใจ ธรรมชาติอันใดเปนใจ ธรรมชาติอันนั้นช่ือวาจิต   
        บทวา มีความมุงหมายหลายอยาง อยางนี้ คือมีความหมายในอันตาย มีความ   
จงใจในอันตาย มีความประสงคในอันตาย   
        บทวา โดยหลายนัย คือ โดยอาการมากมาย   
        บทวา พรรณนาคุณในความตายก็ดี ไดแกแสดงโทษในความเปนอยู พรรณนาคุณ   
ในความตายวา ทานตายจากโลกน้ีแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค   
จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอ่ิมเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น.   
        [๑๘๕] บทวา ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี คือชักชวนวา จงนํามีดมา จงกินยาพิษ   
จงแขวนคอตายดวยเชือก หรือจงโจนลงในบอ ในเหว หรือในท่ีชัน ฯ   
        [๑๘๖] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษุ ๒ รูปแรก   
        คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ศิลาหนาแตกสองเส่ียงแลวเปนของกลับตอใหตดิ-   
สนิทอีกไมไดแมฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกัน จงใจพรากกายมนุษยจากชีวิตแลว ยอมไมเปน   
สมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวาสังวาสน้ัน ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศ   
ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไมมีกับภิกษุนั้น   
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
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                                        บทภาชนีย   
                                        มาติกา   
        [๑๘๗] ทําเอง ยืนอยูใกล                ส่ังทูต ส่ังทูตตอ   
ทูตไมสามารถ                              ทูตไปแลวกลับมา   
ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีลับ                         ท่ีลับ สําคัญวาท่ีไมลับ   
ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีไมลับ                       ท่ีลับ สําคัญวาท่ีลับ   
พรรณนาดวยกาย                            พรรณนาดวยวาจา   
พรรณนาดวยกายและวาจา                     พรรณนาดวยทูต   
พรรณนาดวยหนังสือ                          หลุมพราง วัตถุท่ีพิง   
การลอบวาง เภสัช                          การนํารูปเขาไป   
การนําเสียงเขาไป                          การนํากล่ินเขาไป   
การนํารสเขาไป                            การนําโผฏฐัพพะเขาไป   
การนําธรรมารมณเขาไป                      กิริยาท่ีบอก การแนะนํา   
การนัดหมาย                               การทํานิมิต.   
                                        มาติกาวภิังค   
                                สาหัตถิกประโยค ทําเอง   
        [๑๘๘] คําวา ทําเอง คือฆาเองดวยกาย ดวยเคร่ืองประหาร ท่ีเนื่องดวยกาย หรือ-   
ดวยเคร่ืองท่ีประหารซัดไป   
                                        ยืนอยูใกล   
        คําวา ยืนอยูใกล คือยนืส่ังอยู ณ ท่ีใกลวา จงยิงอยางนี้ จงประหารอยางนี้ จงฆา-   
อยางนี้.   
                                อาณัตติกประโยค ส่ังทูต   
        [๑๘๙] ภกิษุส่ังภกิษวุา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง   
เขาใจวาบุคคลน้ันแน จึงปลงชีวิตบุคคลนั้น ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป    
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        ภิกษุส่ังภกิษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับคําส่ัง เขาใจ   
วาบุคคลนั้นแน แตปลงชีวิตบุคคลอ่ืน ภิกษุผูส่ังไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับคําส่ัง เขา   
ใจวาบุคคลอ่ืน แตปลงชีวิตบุคคลช่ือนั้น ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับคําส่ัง เขาใจ   
วาบุคคลอ่ืน และปลงชีวิตบุคคลอ่ืน ภิกษผูุส่ังไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ส่ังทูตตอ   
        [๑๙๐] ภกิษุส่ังภกิษวุา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนีว้า ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษช่ืุอนี้วา   
ภิกษุช่ือนี้จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง บอกแกภิกษนุอกนี้   
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆารับคํา ภิกษุผูส่ังเดิม ตองอาบัตถุิลลัจจัย ภิกษผูุฆา ปลงชีวิตบุคคล   
นั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา ทานจงบอกแกภิกษุช่ือนี้วา ภิกษุช่ือนี้จงไปบอกแกภิกษุช่ือนีว้า ภิกษุช่ือ   
นี้จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับคําส่ัง ส่ังภิกษรูุปอ่ืนตอ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ภกิษุผูมารับคํา ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ภิกษุผูส่ังเดิม   
ไมตองอาบัติ ภิกษุผูรับคําส่ัง และภกิษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ทูตไมสามารถ   
        [๑๙๑] ภกิษุส่ังภกิษวุา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําส่ัง   
ไปแลวกลับมาบอกอีกวา ผมไมสามารถปลงชีวิตเขาได ภิกษุผูส่ัง ส่ังใหมวา ทานสามารถเม่ือใด   
จงปลงชีวิตเขาเสียเม่ือนั้น ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุผูรับคําส่ังปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ตอง-   
อาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป.   
                                ทูตไปแลวกลับมา   
        [๑๙๒] ภกิษุส่ังภกิษวุา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ คร้ันภิกษนุั้น   
ส่ังภิกษุนัน้แลว มีความรอนใจ แตพูดไมใหไดยินวา อยาฆา ภิกษุผูรับคําส่ังปลงชีวิตบุคคลนั้น   
สําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป   
        ภิกษุส่ังภกิษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ คร้ันภิกษุนั้นส่ังภกิษ-ุ   
นั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย ภิกษุผูรับคําส่ังกลับพูดวา ทานส่ังผมแลว   
จึงปลงชีวิตบุคคลช่ือนั้นเสีย ภิกษุผูส่ังเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก   
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        ภิกษุส่ังภกิษุวา จงปลงชีวิตบุคคลช่ือนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ คร้ันภิกษุนั้น ส่ังภิกษุ   
นั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย ภิกษุผูรับคําส่ัง รับคําวาดีแลว งดเสีย   
ไมตองอาบัติท้ัง ๒ รูป   
                                ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีลับ   
        [๑๙๓] ท่ีไมลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีลับ พูดข้ึนวา ทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือนี้พึงถูกฆา   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
                                ท่ีลับ สําคัญวาท่ีไมลับ   
        ท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีไมลับ พูดข้ึนวา ทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือนี้พึงถูกฆา ดังนี้   
ตองอาบัติทุกกฏ   
                                ท่ีไมลับ สําคัญวาท่ีไมลับ   
        ท่ีไมลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีไมลับ พูดข้ึนวาทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือนี้ พึงถูกฆา ดังนี้   
ตองอาบัติทุกกฏ   
                                ท่ีลับ สําคัญวาท่ีลับ   
        ท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีลับ พูดข้ึนวา ทําอยางไรหนอ บุคคลช่ือนี้พึงถูกฆา ดังน้ี ตอง   
อาบัติทุกกฏ   
                                พรรณนาดวยกาย   
        [๑๙๔] ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยกาย ไดแกภิกษุทํากายวกิารวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนัน้   
จะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานัน้ ผูใดผูหนึ่งคิดวา   
เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกดิ ภกิษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษผูุพรรณนา   
ตองอาบัติปาราชิก   
                                พรรณนาดวยวาจา   
        ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยวาจา ไดแก ภกิษกุลาวดวยวาจาวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะ-   
ไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผูใดผูหนึ่งคิด-   
วาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนาตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุผูพรรณนา   
ตองอาบัติปาราชิก   
                                        พรรณนาดวยกายและวาจา   
        ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยกายและวาจา อธิบายวาภิกษุทําวิการดวยกายก็ดี กลาวดวยวาจากด็ีวา   
ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรคดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนา   
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นั้น ผูใดผูหนึ่งคิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกดิ ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เขาตาย ภกิษุผูพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก.   
                                พรรณนาดวยทูต   
        [๑๙๕] ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยทูต ไดแกภิกษุส่ังทูตไปวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะได   
ทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ผูใดผูหนึ่งผูไดทราบคําบอกของทูตแลว-   
คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกดิ ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถัลลัจจัย เขาตาย   
ภิกษพุรรณนา ตองอาบัติปาราชิก   
                                พรรณนาดวยหนังสือ   
        ท่ีช่ือวา พรรณนาดวยหนังสือ ไดแกภกิษุเขียนหนังสือไววา ผูใดตายอยางนี้ ผูนัน้จะได   
ทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ตัวอักษร ผูใดผูหนึ่งเห็นหนังสือแลว   
คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกดิ ภิกษุผูเขียน ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุ-   
ผูเขียน ตองอาบัติปาราชิกฯ   
                                        หลุมพราง   
        [๑๙๖] ท่ีช่ือวา หลุมพราง ไดแกภกิษขุุดหลุมพรางเจาะจงมนุษยไววา เขาจักตกตาย   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือผูใดผูหนึ่งตกลงไปแลวไดรับทุกขเวทนา ภกิษุผูขุด ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เขาตาย ภกิษุผูขุดตองอาบัติปาราชิก ภิกษขุุดหลุมพรางไวมิไดเจาะจงวา ผูใดผูหนึ่งจกัตกตาย   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ มนุษยตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เม่ือเขาตกลงไป   
แลวไดรับทุกขเวทนา ภิกษตุองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัตปิาราชิก ยักษก็ดี   
เปรตก็ดี สัตวดิรัจฉานแปลงเพศเปนมนษุยก็ดี ตกลงไปในหลุมพรางนัน้ ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ   
เม่ือมันตกลงไปแลวไดรับความทุกขเวทนา ภิกษตุองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภกิษุตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย สัตวดิรัจฉานตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภกิษุตองอาบัติทุกกฏ เม่ือมันตกลงไปแลวไดรับ   
ทุกขเวทนา ภกิษุตองอาบัตทุิกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                        วัตถุท่ีพิง   
        [๑๙๗] ท่ีช่ือวา วัตถุท่ีพงิ ไดแกภกิษวุางศัสตราไวในท่ีสําหรับพิงก็ดี ทายาพิษไวก็ดี   
ทําใหชํารุดกด็ ีวางไวริมบอ เหวหรือท่ีชัน ดวยหมายใจวา บุคคลจักตกตายดวยวิธีนี้ ดังนี้ก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดรับทุกขเวทนา เพราะตองศัสตรา ถูกยาพิษ หรือตกลงไป ภิกษตุอง   
อาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษตุองอาบัติปาราชิก.   
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                                        การลอบวาง   
        [๑๙๘] ท่ีช่ือวา การลอบวาง ไดแกภกิษุวางดาบ หอก ฉมวก หลาว ไมฆอน หนิ   
มีด ยาพิษ หรือเชือกไวใกลๆ  ดวยต้ังใจวา บุคคลจักตายดวยของส่ิงนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
เขาคิดวา เราจักตายดวยของส่ิงนั้น แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย   
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.   
                                        เภสัช   
        [๑๙๙] ท่ีช่ือวา เภสัช ไดแกภิกษุใหเนยใส เนยขน น้าํมัน น้ําผ้ึง หรือน้ําออย ดวยต้ัง   
ใจวา เขาล้ิมเภสัชนี้แลวจกัตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ  เม่ือเขาล้ิมเภสัชนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา   
ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก.   
                                การนํารูปเขาไป   
        [๒๐๐] ท่ีช่ือวา การนํารูปเขาไป ไดแกภิกษนุํารูปซ่ึงไมเปนท่ีชอบใจ นากลัว นา-   
หวาดเสียวเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาเห็นรูปนีแ้ลวจักตกใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูป   
นั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษนุํารูปซ่ึงเปนท่ีชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาเห็นรูปนีแ้ลว จักซูบ   
ผอมตาย เพราะหาไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาเหน็รูปนั้นแลว ซูปผอม เพราะหาไมได ภกิษุ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัตปิาราชิก   
                                การนําเสียงเขาไป   
        ท่ีช่ือวา การนําเสียงเขาไป ไดแกภกิษนุําเสียงซ่ึงไมเปนท่ีชอบใจ นากลัว นาหวาด   
เสียวเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาไดยินเสียงนีแ้ลว จักตกใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขา   
ไดยินเสียงนัน้แลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษนุําเสียงซ่ึงเปนท่ีชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาไดยินเสียงนี้   
แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดยินเสียงนั้นแลวซูบผอม   
เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
                                การนํากล่ินเขาไป   
        ท่ีช่ือวา การนํากล่ินเขาไป ไดแกภกิษนุํากล่ินซ่ึงไมเปนท่ีชอบใจ นาเกลียด นาปฏิกูล   
เขาไป ดวยต้ังใจวา เขาสูดกล่ินนี้แลว จกัตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกลู ดังนี้ ตองอาบัติ    
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ทุกกฏ เม่ือเขาสูดกล่ินนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษนุํากล่ินซ่ึงเปนท่ีชูใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาสูดกล่ินนีแ้ลวจะซูบผอมตาย เพราะ   
หาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาสูบกล่ินนั้นแลวซูบผอมเพราะหาไมได ภกิษุตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
                                การนํารสเขาไป   
        ท่ีช่ือวา การนํารสเขาไป ไดแกภกิษุนํารสซ่ึงไมเปนท่ีชอบใจ นาเกลียด นาปฏิกูล   
เขาไป ดวยต้ังใจวา เขาล้ิมรสนี้แลวจกัตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
เม่ือเขาล้ิมรสน้ันแลวไดรับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษตุองอาบัติถุลลัจจัย   
เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษนุํารสซ่ึงเปนท่ีชอบใจเขาไป ดวยต้ังใจวา เขาล้ิมรสนี้แลวจะซูบผอม เพราะหา   
ไมได ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ เขาล้ิมรสนั้นแลวซูบผอม เพราะหาไมไดอีกแลว ภิกษุตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
                                การนําโผฏฐัพพะเขาไป   
        ท่ีช่ือวา การนําโผฏฐัพพะเขาไป ไดแกภิกษนุําโผฏฐัพพะ ซ่ึงไมเปนท่ีพอใจ มีสัมผัส   
ไมสบายและกระดางเขาไปดวยต้ังใจวา เขาถูกตองส่ิงนี้เขาแลวจกัตาย ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือ   
เขาถูกตองส่ิงนั้นเขา ไดรับทุกขเวทนา ภกิษุตองอาบัตถุิลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษนุําโผฏฐัพพะซ่ึงเปนท่ีชอบใจ มีสัมผัสสบาย และออนนุมเขาไปดวยต้ังใจวา เขา   
ถูกส่ิงนี้แลว จกัซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาถูกตองส่ิงนั้นเขาแลว   
ซูบผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก.   
                                การนําธรรมารมณเขาไป   
        ท่ีช่ือวา การนําธรรมารมณเขาไป ไดแกภกิษแุสดงเรื่องนรกแกคนผูควรเกิดในนรก   
ดวยต้ังใจวา เขาฟงเร่ืองนรกน้ีแลว จักตกใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเร่ืองนรกน้ัน   
แลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก.   
        ภิกษแุสดงเร่ืองสวรรคแกคนผูทําความดีดวยต้ังใจวา เขาฟงเร่ืองสวรรคนี้แลว จักนอม   
ใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเร่ืองสวรรคนั้นแลวคิดวาเราจักนอมใจตาย แลวยังทุกข-   
เวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติปาราชิก.   
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                                        กิริยาท่ีบอก   
        [๒๐๑] ท่ีช่ือวา กิริยาท่ีบอก ไดแกภกิษุถูกเขาถาม แลวบอกวาจงตายอยางนี้ ผูใด   
ตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการบอก   
นั้น เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกดิ ภกิษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตอง   
อาบัติปาราชิก   
                                        การแนะนํา   
        ท่ีช่ือวา การแนะนํา ไดแกภกิษุอันเขาไมไดถาม แตแนะนําวา จงตายอยางนี้ ผูใด   
ตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการแนะนํานั้น   
เขาคิดวาเราจกัตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกดิ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภกิษุตองอาบัติ   
ปาราชิก.   
                                        การนัดหมาย   
        [๒๐๒] ท่ีช่ือวา การนดัหมาย ไดแกภิกษุทําการนดัหมายวา จงปลงชีวิตเขาเสียตาม   
คํานัดหมายน้ัน ในเวลาเชาหรือในเวลาเยน็ ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
เพราะการนดัหมายน้ัน ภกิษุผูรับคําส่ังปลงชีวิตเขาสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ปลงชีวิต   
เขาไดกอนหรือหลังคํานัดหมายน้ัน ภิกษุผูส่ังเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก   
                                        การทํานิมิต   
        ท่ีช่ือวา การทํานิมิต ไดแกภกิษุทํานิมิตวา ผมจักขยบิตา ยักค้ิว หรือผงกศีรษะ ทาน   
จงปลงชีวิตเขาตามนิมิตนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษผูุรับส่ัง ปลงชีวิตเขาสําเร็จตามนิมิตนั้น   
ตองอาบัติปาราชิกท้ัง ๒ รูป ปลงชีวิตเขากอนหรือหลังนมิิตนั้น ภกิษุผูส่ังเดิม ไมตองอาบัติ   
ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๒๐๓] ภกิษุไมจงใจ ๑ ภิกษไุมรู ๑ ภกิษุไมประสงคจะใหตาย ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑   
ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภกิษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตอง   
อาบัติ ดังนี้แล.   
                                        ปฐมภาณวาร   
                                        ในมนุสสวิคคหปาราชิก จบ  
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                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๒๐๔] เร่ืองพรรณนา ๑ เร่ือง        เร่ืองนั่ง ๑ เร่ือง   
เร่ืองสาก ๑ เร่ือง                      เร่ืองครก ๑ เร่ือง   
เร่ืองพระผูเฒา ๓ เร่ือง                  เร่ืองเนื้อติดคอ ๓ เร่ือง   
เร่ืองยาพิษ ๒ เร่ือง                     เร่ืองสรางท่ีอยู ๓ เร่ือง   
เร่ืองอิฐ ๓ เร่ือง                       เร่ืองมีด ๓ เร่ือง   
เร่ืองไมกลอน ๓ เร่ือง                   เร่ืองรางราน ๓ เร่ือง   
เร่ืองใหลง ๓ เร่ือง                     เร่ืองตก ๒ เร่ือง   
เร่ืองนึ่งตัว ๓ เร่ือง                     เร่ืองนัตถุยา ๓ เร่ือง   
เร่ืองนวด ๓ เร่ือง                      เร่ืองใหอาบน้ํา ๓ เร่ือง   
เร่ืองใหทาน้ํามัน ๓ เร่ือง                 เร่ืองใหลุกข้ึน ๓ เร่ือง   
เร่ืองใหลมลง ๓ เร่ือง                   เร่ืองใหตายดวยขาว ๓ เร่ือง   
เร่ืองใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เร่ือง             เร่ืองมีครรคกับชู ๑ เร่ือง   
เร่ืองหญิงรวมสามี ๒ เร่ือง                เร่ืองฆาสองมารดาบุตรตาย ๑ เร่ือง   
เร่ืองฆาสองมารดาบุตรไมตาย ๑ เร่ือง       เร่ืองใหรีด ๑ เร่ือง   
เร่ืองใหรอน ๑ เร่ือง                    เร่ืองหญิงหมัน ๑ เร่ือง   
เร่ืองหญิงมีปกติคลอด ๑ เร่ือง              เร่ืองจี้ ๑ เร่ือง   
เร่ืองทับ ๑ เร่ือง                       เร่ืองฆายักษ ๑ เร่ือง   
เร่ืองสงไปสูท่ีมีสัตวรายและยักษดุ ๙ เร่ือง     เร่ืองสําคัญแน ๔ เร่ือง   
เร่ืองประหาร ๓ เร่ือง                   เร่ืองพรรณนาสวรรค ๓ เร่ือง   
เร่ืองพรรณนานรก ๓ เร่ือง                เร่ืองตัดตนไมท่ีเมืองอาฬวี ๓ เร่ือง   
เร่ืองเผาปา ๓ เร่ือง                    เร่ืองอยาใหลําบาก ๑ เร่ือง   
เร่ืองไมทําตามคําของทาน ๑ เร่ือง          เร่ืองใหดื่มเปรียง ๑ เร่ือง   
                        เร่ืองใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ ๑ เร่ือง.    
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                                        วินตีวัตถุ   
                                        เร่ืองพรรณนา   
        [๒๐๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่อาพาธ ภิกษท้ัุงหลายไดพรรณนาคุณแหงความ   
ตายแกภกิษุนัน้ ดวยความกรุณา ภิกษุนัน้ถึงมรณภาพแลว ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา   
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                        เร่ืองนั่ง   
        [๒๐๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึง่ นั่งทับเด็กชายท่ี   
ท่ีเขาเอาผาเกาคลุมไวบนตั่งใหตายแลว มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก   
แลว ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง พวกเธอไมพิจารณากอนแลวอยาน่ังบนอาสนะ รูปใดนั่ง   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองสาก   
        [๒๐๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ปูลาดอาสนะอยูท่ีโรงอาหารในละแวกบาน ได   
หยิบสากอันหนึ่งในสากท่ีเขาพิงรวมกันไว สากอันท่ีสองไดลมฟาดลงท่ีศีรษะเดก็ชายคนหนึ่ง   
เด็กชายนั้นตายแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมจงใจ ไมตองอาบัติ   
                                        เร่ืองครก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยูท่ีโรงอาหารในละแวกบาน ไดเหยยีบขอน-   
ไมท่ีเขานํามาเพื่อทําครก เซไปทับเด็กคนหนึ่งตาย แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมจงใจ ไมตองอาบัติ    
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                                เร่ืองพระผูเฒา ๓ เร่ือง   
        [๒๐๘] ๑.  ก็โดยสมัยนัน้แล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภกิษุ เม่ือเขาบอก   
ภัตตกาลแลว ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภกิษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทาน   
อยู แลวดุนหลังผลักไป ภิกษผูุบิดาไดลมลงถึงมรณภาพ ภกิษุผูบุตรนั้นมีความรังเกียจวา เรา   
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสถามวา ดูกร ภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานกัภิกษุ เม่ือเขาบอกภัตตกาลแลว   
ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภกิษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆ กําลังคอยทานอยู ภิกษุ   
ผูบุตรมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จงึดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลงถึงมรณภาพ ภกิษุ   
ผูบุตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานกัภิกษุ เม่ือเขาบอกภัตตกาลแลว   
ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภกิษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทานอยู ภกิษุผูบุตร   
มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึงดนุหลังผลักไป ภกิษุผูบิดาไดลมลง แตไมถึงมรณภาพ   
ภิกษุผูบุตรมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระ   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาขา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองเนื้อติดคอ ๓ เร่ือง   
        [๒๐๙] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภิกษุอีกรูปหนึ่ง   
ไดใหประหารท่ีคอภิกษนุั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับโลหิต ภกิษุนัน้ถึงมรณภาพ ภิกษุรูปท่ี   
ประหารมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภกิษุอีกรูปหนึ่ง   
ประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารท่ีคอภิกษนุั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับโลหิต ภกิษุ   
นั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปท่ีประหาร มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภกิษุอีกรูปหนึ่ง   
ประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารที่คอภิกษนุั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับโลหิต แตภิกษุ   
นั้นไมถึงกับมรณภาพ ภิกษุรูปท่ีประหารมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
                                เร่ืองยาพษิ ๒ เร่ือง   
        [๒๑๐] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง ไดบิณฑบาตเจือ   
ยาพิษมาแลวนาํไปสูโรงฉัน ไดถวายบิณฑบาตนั้นแกภกิษุท้ังหลายใหฉันกอน ภิกษเุหลานั้นถึง   
มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมทราบเกลา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมรู ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งประสงคจะทดลอง ไดใหยาพษิแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง   
ฉัน ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะทดลอง พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
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                                เร่ืองสรางท่ีอยู ๓ เร่ือง   
        [๒๑๑] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พวกภกิษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารที่อยู   
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางยกศิลาสงข้ึนไป ศิลาที่ภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมม่ัน ไดตกทับกระหมอม   
ภิกษุผูอยูขางลางถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดจงใจ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมจงใจ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารท่ีอยู ภกิษุรูปหนึ่งอยู   
ขางลาง ยกศิลาสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบน มีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบน   
กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารท่ีอยู ภกิษุรูปหนึ่งอยู   
ขางลาง ยกศิลาสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบนกระหมอม   
ภิกษุผูอยูขางลาง แตภกิษุผูอยูขางลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
                                เร่ืองอิฐ ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่งอยู   
ขางลางสงอิฐข้ึนไป อิฐท่ีภกิษุผูอยูขางบนรับไวไมม่ัน ไดหลนทับกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางถึง   
มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมจงใจ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่ง   
อยูขางลางสงอิฐข้ึนไป ภกิษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอม   
ภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่ง   
อยูขางลางสงอิฐข้ึนไป ภกิษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอม   
ภิกษุผูอยูขางลาง แตภกิษุผูอยูขางลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองมีด ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึง่อยู   
ขางลางสงมีดข้ึนไป มีดที่ภกิษุผูอยูขางบนรับไวไมม่ัน ไดตกลงบนกระหมอมภกิษผูุอยูขางลาง   
ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมจงใจ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึง่อยู   
ขางลางสงมีดข้ึนไป ภกิษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภกิษุ   
ผูอยูขางลางถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
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        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึง่อยู   
ขางลางสงมีดข้ึนไป ภกิษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภกิษุ   
ผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองไมกลอน ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึง่อยู   
ขางลางยกไมกลอนสงข้ึนไป ไมกลอนท่ีภิกษุผูอยูขางบนจับไวไมม่ัน ไดพลัดตกลงบนกระหมอม   
ภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมจงใจ ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึง่อยู   
ขางลางยกไมกลอนสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบน   
กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึง่อยู   
ขางลางยกไมกลอนสงข้ึนไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบน   
กระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภกิษุผูอยูขางลางนั้น ไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตอง   
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อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองรางราน ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหน่ึงได   
กลาวกะภกิษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยนืผูกท่ีตรงนี้ ภกิษุนั้นยืนผูกอยู ณ ท่ีนัน้ ไดพลัด   
ตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหน่ึง   
มีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนผูกท่ีตรงนี้ ภิกษุ   
นั้นยนืผูกอยู ณ ท่ีนั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม ภิกษุรูปหน่ึง   
มีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนผูกท่ีตรงนี้ ภิกษุ   
นั้นยนืผูกอยู ณ ท่ีนั้น ไดพลัดตกลง แตไมถึงมรณภาพ ภกิษุผูกลาวมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
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                                เร่ืองใหลง ๓ เร่ือง   
        [๒๑๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมุงวหิารเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งได   
กลาวกะภกิษนุั้นวา อาวุโส ทานจงลงทางนี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว   
รูปท่ีกลาวมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ   
ประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภกิษุรูปนัน้วา อาวุโส ทานจงลงทางนี้ ภิกษนุั้นก็ลงทางน้ัน   
ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว รูปท่ีกลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพทุธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมุงหลังคาเสร็จแลวจะลง ภกิษอีุกรูปหนึ่งมีความ   
ประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภกิษุรูปนัน้วา อาวุโส ทานจงลงทางนี้ ภิกษนุั้นก็ลงทางนั้น   
ไดพลัดตกลงแลวแตไมถึงมรณภาพ รูปท่ีกลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองตก ๒ เร่ือง   
        [๒๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งถูกความกระสันบีบค้ัน จึงข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ   
แลวโจนลงท่ีเขาขาด ทับชางสานคนหน่ึงตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แลวตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษไุม   
ควรยังตนใหตก รูปใดใหตก ตองอาบัติทุกกฏ    
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        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียข้ึนภูเขาคิชฌกฏู แลวพากันกล้ิงศิลาเลน ศิลา   
นั้นตกทับคนเล้ียงโคคนหน่ึงตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภกิษุไมควรกล้ิงศิลาเลน รูปใด   
กล้ิง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองนึ่งตัว ๓ เร่ือง   
        [๒๑๔] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภกิษุท้ังหลายจึงใหภกิษนุั้นนึ่งตัว   
ภิกษนุั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ   
คิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย จึงให   
ภิกษนุั้นนึ่งตัว ภิกษนุั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย จึงให   
ภิกษนุั้นนึ่งตัว แตภกิษุนัน้ไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
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                                เร่ืองนัดถุยา ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุท้ังหลายไดนัดถุยาใหแกภิกษนุั้น   
ภิกษนุั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ   
คิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงไดนดัถุยาใหแกภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงไดนดัถุยาใหแกภิกษุนั้น แตภกิษุนัน้ไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแกพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองนวด ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจึงนวดฟนภิกษนุั้นๆ ถึง   
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงนวดฟนภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว   
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กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงนวดฟนภิกษุนั้น แตภกิษนุั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองใหอาบน้ํา ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจึงใหภิกษนุั้นอาบน้ํา ภิกษุนั้น   
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา ภิกษุนัน้ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา แตภกิษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?  
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        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                        เร่ืองใหทาน้ํามัน ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายจึงเอาน้ํามันทาภิกษุนั้นๆ ถึง   
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงเอาน้ํามันทาภิกษนุั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองใหลุกข้ึน ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายใหภิกษุนัน้ลุกข้ึน ภกิษนุั้นถึง   
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 317 
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหภิกษุนั้นลุกข้ึน ภิกษุนัน้ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหภิกษุนั้นลุกข้ึน แตภกิษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองใหลมลง ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายยังภกิษนุัน้ใหลมลง ภกิษุนั้น   
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหภิกษุนั้นลมลง ภิกษุนัน้ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหภิกษุนั้นลมลง แตภิกษนุั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ   
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ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                        เร่ืองใหตายดวยขาว ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดใหขาวแกภกิษนุั้น ภกิษุนั้น   
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?  
        ภ.ิ พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหขาวแกภกิษุนั้น ภกิษุนัน้ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหขาวแกภกิษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                                เร่ืองใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดใหน้ําฉันแกภิกษุนั้นๆ ถึง   
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 319 
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงไดใหน้ําฉันแกภกิษนุั้น ภกิษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายมีความประสงคจะใหตาย   
จึงไดใหน้ําฉันแกภกิษนุั้น แตภิกษนุั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                                เร่ืองหญิงมีครรภกับชู   
        [๒๑๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล สตรีคนหน่ึง สามีเลิกรางไปนาน จึงมีครรภกับชายชู   
นางไดบอกเร่ืองนี้กะภิกษุกลุุปกะวา นิมนตเถิดเจาขา ขอทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตก ภิกษุนัน้   
รับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงนั้น ทารกไดถึงแกความตาย   
เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                        เร่ืองหญิงรวมสามี ๒ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติ   
คลอด หญิงหมันไดเลาเร่ืองนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักได   
ครอบครองทรัพยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภิกษนุั้น   
รับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงนั้น ทารกไดถึงแกความตาย  
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แตมารดาไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเปนหมัน อีกคนหนึ่งมี   
ปกติคลอด หญิงหมันไดเลาเร่ืองนี้กะภิกษกุุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักได   
ครอบครองทรัพยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภิกษนุั้นรับ   
คําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาไดถึงแกความตาย   
แตทารกไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
                                        เร่ืองฆาสองมารดาบุตรตาย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึง่เปนหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติคลอด   
หญิงหมันไดเลาเร่ืองนี้กะภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักไดครอบครอง   
ทรัพยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภิกษนุั้นรับคําวา ดีละ   
นองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาและบุตรไดตายท้ัง ๒ คน เธอมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                        เร่ืองฆาสองมารดาบุตรไมตาย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึง่เปนหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติคลอด   
หญิงหมันไดเลาเร่ืองนี้กะภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ถานางคนนั้นคลอดบุตร จักไดครอบครอง   
ทรัพยสินท้ังมวล นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกนาง ภิกษนุั้นรับคําวา ดีละ   
นองหญิง แลวไดใหเภสัชท่ีทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาและบุตรไมตายท้ัง ๒ คน เธอมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย   
                                        เร่ืองใหรีด   
        ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหน่ึง ไดบอกเร่ืองนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวานิมนตเถิดเจาขา   
ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตก ภิกษุนัน้บอกวา นองหญิง ถาเชนนั้นทานจงรีด นางจงึไดรีดให    
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ครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                        เร่ืองใหรอน   
        ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหน่ึง ไดบอกเร่ืองนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวา นิมนตเถิด   
เจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหครรภตก ภกิษนุั้นบอกวา นองหญิง ถาเชนนั้นทานจงทําใหครรภรอน   
นางจึงทําใหครรภรอน ใหครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                        เร่ืองหญิงหมัน   
        ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหนึ่ง ไดบอกเร่ืองนีก้ะภิกษุผูกุลุปกะวานิมนตเถิดเจาขา   
ทานจงรูเภสัชท่ีทําใหดิฉันคลอดบุตร ภิกษนุั้นรับคําวา ดลีะนองหญิง แลวไดใหเภสัชแกนางๆ   
ถึงแกกรรม เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด-   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ   
                                เร่ืองหญิงมีปกติคลอด   
        ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีปกติคลอดบุตรถ่ีคนหน่ึง ไดบอกเร่ืองนี้กะภกิษุผูกุลุปกะวา   
นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชท่ีทําไมใหดิฉันคลอดบุตร ภิกษนุั้นรับคําวา ดีละ นองหญิง   
แลวไดใหเภสัชแกนางๆ ไดถึงแกกรรม เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง-   
หนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอไม   
ตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองจี้   
        [๒๑๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคีย ยังภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงอยูในจําพวกพระสัตตรสวัค-   
คีย ใหหัวเราะเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ภิกษนุั้นเหนื่อย หายใจออกไมทัน ไดถึงมรณภาพ พวกเธอ   
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย   
                                        เร่ืองทับ   
        [๒๑๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย ชวยกันข้ึนทับภกิษุรูปหนึ่งซ่ึงอยูใน   
จําพวกพระฉัพพัคคีย ดวยต้ังใจวาจักลงโทษใหถึงมรณภาพ แลวพวกเธอมีความรังเกียจวา พวก   
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เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                                        เร่ืองฆายักษ   
        [๒๑๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษหุมอผีรูปหนึ่ง ปลงชีวติยักษแลวมีความรังเกยีจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุเธอไม ตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                        เร่ืองสงไปสูท่ีมีสัตวรายและยักษดุ ๙ เร่ือง   
        [๒๑๙] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งสงภกิษุอีกรูปหนึ่งไปสูวิหารที่มียกัษดุ พวก   
ยักษไดปลงชีวิตภกิษุนัน้ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู   
วิหารที่มียกัษดุ พวกยกัษไดปลงชีวิตภิกษนุั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู   
วิหารที่มียกัษดุ แตพวกยักษไมปลงชีวิตภกิษุนั้น เธอมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึง่ไปสูทางกันดารท่ีมีสัตวรายๆ ได   
ปลงชีวิตภิกษนุั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ    
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        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูทาง   
กันดารท่ีมีสัตวรายๆ ไดปลงชีวิตภกิษุนัน้ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู   
ทางกันดารท่ีมีสัตวราย แตสัตวรายไมปลงชีวิตภกิษุนัน้ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึง่ไปสูทางกันดารท่ีมีโจรๆ ไดปลง   
ชีวิตภกิษุนัน้ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๘. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูทาง   
กันดารท่ีมีโจรๆ ไดปลงชีวิตภิกษนุั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๙. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสงภิกษุรูปหนึ่งไปสู   
ทางกันดารท่ีมีโจร แตโจรไมปลงชีวิตภิกษนุั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย ฯ   
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                                เร่ืองสําคัญแน ๔ เร่ือง   
        [๒๒๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง สําคัญวาภกิษุผูมีเวรแกตนแน จึงปลง   
ชีวิตภกิษุนัน้ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุผูมีเวรแกตนแน แตปลงชีวิตภิกษุอ่ืน   
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุอ่ืนแน แตปลงชีวติภิกษุผูมีเวรแกตน   
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุอ่ืนแน จึงปลงชีวติภิกษุอ่ืน แลวมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองประหาร ๓ เร่ือง   
        [๒๒๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่งใหประหารภิกษุ   
นั้นๆ ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
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        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย   
จึงใหประหารภิกษนุั้นๆ ถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงคใหตาย จึง   
ใหประหารภกิษุนั้น แตภกิษนุั้นไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                                        เร่ืองพรรณนาสวรรค ๓ เร่ือง   
        [๒๒๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งพรรณนาเร่ืองสวรรคแกคนผูทําความดี คน   
นั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเร่ืองสวรรค   
แกคนผูทําความดี คนนั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเร่ืองสวรรค   
แกผูทําความด ีคนนั้นดใีจ แตไมตาย เธอจงึมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย   
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                                        เร่ืองพรรณนานรก ๓ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งพรรณนาเร่ืองนรกแกผูควรเกิดในนรก คนนัน้ตกใจ-   
ตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเร่ืองนรกแก   
คนผูควรเกิดในนรก คนนัน้ตกใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพรรณนาเร่ืองนรกแกผู   
ควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ แตไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองตัดตนไมท่ีเมืองอาฬวี ๓ เร่ือง   
        [๒๒๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํานวกรรม ภิกษ ุ  
รูปหนึ่งจึงพดูกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนตัดท่ีตรงนี้ ตนไมไดลมทับภิกษุผูยืนตัด   
อยู ณ ท่ีนัน้ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบ-   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวจีะตัดตนไมทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมี   
ความประสงคจะใหตาย จึงพดูกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวโุส ทานจงยืนตัดท่ีตรงนี้ ตนไมไดลมทับ   
ภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ท่ีนัน้ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?    
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        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวจีะตัดตนไมทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมี   
ความประสงคจะใหตาย จึงพดูกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวโุส ทานจงยืนตัดท่ีตรงนี้ ตนไมไดลม-   
ทับภิกษุผูยืนตดัอยู ณ ท่ีนั้น แตไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองเผาปา ๓ เร่ือง   
        [๒๒๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียเผาปา คนท้ังหลายถูกไฟไหมตาย พวก   
เธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจึงเผาปา คนท้ังหลาย   
ถูกไฟไหมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอคิดอยางไร?   
        ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจึงเผาปา คนท้ังหลาย   
ถูกไฟลวก แตไมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ   
คิดอยางไร?   
        ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                                เร่ืองอยาใหลําบาก   
        [๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะนายเพชฌฆาตวา   
อาวุโส ทานอยาใหนักโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวิตดวยการฟนทีเดียวตายเถิด เพชฌฆาต    
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รับคําวา ดีละ ขอรับ แลวปลงชีวิตดวยการฟนทีเดยีวตาย ภิกษนุั้นมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                        เร่ืองไมทําตามคําของทาน   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูตะแลงแกง ไดพดูกะนายเพชฌฆาตวา อาวุโส   
ทานอยาใหนกัโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวิตดวยการฟนทีเดยีวตายเถิด นายเพชฌฆาตนั้นพูดวา   
ผมจักไมทําตามคําของทาน แลวปลงชีวิตนักโทษนัน้ ภกิษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ   
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                เร่ืองใหดื่มเปรียง   
        [๒๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเทาดวน หมูญาติเล้ียงดูไวในเรือนญาติ   
ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดกะคนพวกนั้นวา ทานท้ังหลายอยากใหบุรุษผูนี้ตายหรือไม?   
        ญ. ขอรับ กระผมอยากใหตาย   
        ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาดืม่เปรียง   
        คนพวกนั้นจึงไดใหบุรุษนั้นดื่มเปรียง บุรุษนั้นไดตายแลว ภิกษุนัน้มีความรังเกยีจวา   
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
                                เร่ืองใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเทาดวน หมูญาติเล้ียงดูไวในเรือนญาติ ภกิษุณี   
รูปหนึ่งไดพูดกะคนพวกนั้นวา ทานท้ังหลายปรารถนาใหบุรุษผูนี้ตายหรือไม?   
        ญ. ปรารถนาเจาขา   
        ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาดืม่ยาดองช่ือโลณะโสจิรกะ   
        คนพวกนั้นไดใหบุรุษนั้นดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ บุรุษนั้นไดตายแลว ภิกษุณนีั้นมีความ   
รังเกียจ จึงไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุณีท้ังหลายๆ ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษท้ัุงหลายๆ ไดกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษณุีนัน้ ตองอาบัติ   
ปาราชิกแลว.   
                                        ปาราชิกสิกขาบท ท่ี ๓ จบ    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 329 
                                จตุตถปาราชิกสิกขาบท   
                                        เร่ืองภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา   
        [๒๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูใกล   
ฝงแมน้ําวัคคุมุทา ก็แลสมัยนัน้ วัชชีชนบท อัตคัดอาหาร ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง มี   
ขาวตายฝอย ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา   
ก็ทําไมไดงาย จึงภิกษุเหลานัน้คิดกันวา บัดน้ีวัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเล้ียงชีพ   
ฝดเคือง มีขาวตายฝอย ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตร   
แสวงหา ก็ทําไมไดงาย พวกเราจึงจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนัไมววิาทกนั อยู   
จําพรรษาเปนผาสุก และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ   
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ผิฉะนัน้ พวกเราจงชวยกันอํานวยกจิการ   
อันเปนหนาท่ีของพวกคฤหสัถเถิด เม่ือเปนเชนนัน้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา   
ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกนั อยูจําพรรษาเปน   
ผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต   
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา ไมควร ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน   
อํานวยกิจการ อันเปนหนาท่ีของพวกคฤหสัถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกนั   
นําขาวสาสนอันเปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถเถิด เม่ือเปนเชนนัน้ พวกเขาจกัมุงถวายบิณฑบาต   
แกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนั ไมวิวาทกัน อยู   
จําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต   
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา อยาเลย ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน   
อํานวยกิจการ อันเปนหนาท่ีของพวกคฤหสัถ จะประโยชนอะไรดวยการชวยกนัทําขาวสาสน   
อันเปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนัน้ พวกเราจักกลาวชมอุตตริมนุสสธรรม   
ของกันและกนัแกพวกคฤหสัถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน รูปโนนได   
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ตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูปโนน   
เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหนัต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังนี้   
เม่ือเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราก็จกัเปนผู   
พรอมเพรียงกนัรวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุกและจักไมลําบากดวยบิณฑบาต   
        ภิกษเุหลานั้นมีความเหน็รวมกนัวา อาวุโสท้ังหลาย การท่ีพวกเราพากันกลาวชมอุตตริ   
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐท่ีสุด แลวพากนักลาวชมอุตตริ   
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน   
รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี   
รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภญิญา ๖ ดังนี้   
        คร้ันตอมา ประชาชนเหลานั้นพากันยนิดีวา เปนลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดดี   
แลวหนอ ท่ีมีภิกษุท้ังหลายผูมีคุณพิเศษเห็นปานนี้ อยูจําพรรษาเพราะกอนแตนี้ ภิกษุท้ังหลายท่ีอยู   
จําพรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ไมมีเลย โภชนะ   
ชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภกิษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา   
คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเค้ียวชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภกิษุเหลานั้น   
พวกเขาไมเค้ียวดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย   
ญาติสาโลหิต ของล้ิมชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมล้ิมดวยตน ไมให   
มารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต น้ําดื่มชนิดท่ี   
พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช   
กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต จึงภกิษุเหลานั้น เปนผูมีน้ํานวล มีอินทรียผองใส   
มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง ก็การท่ีภกิษุท้ังหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาค   
นั่นเปนประเพณี คร้ันภกิษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลวเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวร   
หลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาลี เท่ียวจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน   
กูฏาคารศาลา แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นัง่เฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                                ภิกษตุางทิศมาเฝา   
        [๒๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศท้ังหลายเปนผูผอมซูบซีด มี   
ผิวพรรณหมอง เหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น สวนภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา เปนผู   
มีน้ํานวล มีอินทรียผองใส มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจา   
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ท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี คร้ังนั้น พระผูมี   
พระภาคตรัสถามภิกษุ พวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย รางกายของพวกเธอยังพอ   
ทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกนั รวมใจกัน ไมววิาทกัน   
อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ   
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนไดพระพุทธเจาขา ยังพอเปนไปได พระพุทธเจาขา   
อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนัไมววิาทกนั อยูจําพรรษาเปนผาสุก   
และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา   
                                        พุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถามส่ิงท่ี   
ท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ในส่ิงท่ีไมประกอบดวย   
ประโยชน พระองคทรงกําจดัดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ยอมทรงสอบถาม   
ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก   
พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้าํวัคคุมุทาวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวก   
เธอเปนผูพรอมเพรียงกนั รวมใจกัน ไมววิาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวย   
บิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร   
        ภิกษเุหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนัน้ ใหทรงทราบแลว   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คุณวิเศษของพวกเธอน่ัน มีจริงหรือ   
        ภ. ไมมีจริง พระพุทธเจาขา.   
                                        ทรงติเตียน   
        [๒๒๙] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดกูรโมฆะบุรุษท้ังหลาย การกระทําของ   
พวกเธอนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ   
ท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุ   
แหงทองเลา ดกูรโมฆบุรุษท้ังหลาย ทองอันพวกเธอควานแลวดวยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกวา   
อันพวกเธอกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถเพราะเหตุแหงทอง ไมดีเลย   
ขอท่ีเราวาดีนัน้ เพราะเหตุไร เพราะบุคคลผูควานทองดวยมีดเชือดโคอันคมนั้นพึงถึงความตาย   
หรือความทุกขเพียงแคตาย ซ่ึงมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัย   
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เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูกลาวชมอุตตริ   
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนั้น เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย   
ทุคติ วินิบาต นรก ซ่ึงมีการกระทํานีแ้ลเปนเหตุ ดกูรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของ   
พวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง   
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของคนบางพวกผูเล่ือมใสแลว คร้ันแลว   
ทรงกระทําธรรมมีกถารับส่ังกะภิกขุท้ังหลาย วาดังนี้:-   
                                มหาโจร ๕ จําพวก   
        [๒๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจร ๕ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก มหาโจร ๕ จําพวก   
เปนไฉน   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาโจรบางคนในโลกน้ี ยอมปรารถนาอยางนี้วา เม่ือไรหนอ   
เราจักเปนผูอันบุรุษรอยหนึง่ หรือพันหนึง่แวดลอมแลว ทองเท่ียวไปในคามนิคมและราชธานี   
เบียดเบียนเอง ใหผูอ่ืนเบยีดเบียน ตัดเอง ใหผูอ่ืนตัด เผาผลาญเอง ใหผูอ่ืนเผาผลาญ   
สมัยตอมา เขาเปนผูอันบุรุษรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดลอมแลวเท่ียวไปในคามนิคมและ   
ราชธานี เบียดเบียนเอง ใหผูอ่ืนเบียดเบียน ตัดเอง ใหผูอ่ืนตัด เผาผลาญเอง ใหผูอ่ืน   
เผาผลาญฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   
ยอมปรารถนาอยางนี้วา เม่ือไรหนอ เราจึงจักเปนผูอันภกิษุรอยหน่ึง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว   
เท่ียวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถและบรรชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา   
ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย เภสัชบริขาร สมัยตอมา เธอเปนผู   
อันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว เท่ียวจาริกไปในคามนิคมและราชธาน ีอันคฤหัสถ   
และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงแลว ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ   
และคิลานปจจยัเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกท่ี ๑ มีปรากฏอยู   
ในโลก   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ เลาเรียน   
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว ยอมยกตนข้ึน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้ปนมหาโจรจําพวกท่ี ๒   
มีปรากฏอยูในโลก  
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        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมตามกําจัด   
เพื่อนพรหมจารี ผูหมดจด ผูประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิอยูดวยธรรมอันเปนขาศึกแก   
พรหมจรรยอันหามูลมิได ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกท่ี ๓ มีปรากฏอยูในโลก   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมสงเคราะห   
เกล้ียกลอมคฤหัสถท้ังหลาย ดวยครภุัณฑ ครุบริขาร ของสงฆ คือ อาราม พื้นท่ีอาราม   
วิหาร พืน้ท่ีวหิาร เตียง ตั่ง ฟกู หมอน หมอโลหะ อางโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ   
มีด ขวาน ผ่ึง จอบ สวาน เถาวัลย ไมไผ หญามุงกะตาย หญาปลอง หญาสามัญ ดินเหนียว   
เคร่ืองไม เคร่ืองดิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้ปนมหาโจรจําพวกท่ี ๔ มีปรากฏอยูในโลก   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง   
นี้จัดเปนยอดมหาโจร ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ   
พราหมณ เทวดา และมนษุย ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะภกิษุนั้น ฉันกอนขาวของชาว   
แวนแควน ดวยอาการแหงคนขโมย.   
                                        นิคมคาถา   
        ภิกษใุด ประกาศตนอันมีอยูโดยการอ่ืน ดวยอาการอยางอ่ืน โภชนะน้ัน   
อันภิกษุนั้น ฉันแลว ดวยอาการแหงคนขโมย ดุจพรานนกลวงจับนก ฉะนั้น   
ภิกษุผูเลวทรามเปนอันมาก มีผากาสาวะพนัคอ มีธรรมทราม ไมสํารวมแลว   
ภิกษุผูเลวทรามเหลานั้น ยอมเขาถึงซ่ึงนรก เพราะกรรมท้ังหลายท่ีเลวทราม ภิกษุ   
ผูทุศีล ผูไมสํารวมแลวบริโภคกอนเหล็กแดงดังเปลวไฟ ประเสริฐกวา การฉันกอนขาว   
ของชาวรัฐ จะประเสริฐอะไร.   
                                ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ   
        [๒๓๑] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตยีนภกิษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา โดยอเนกปริยาย   
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ   
เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความ   
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส   
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้   
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระปฐมบัญญัติ   
        ๔. อนึ่ง ภิกษใุด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู   
ความเหน็ อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามาในตนวา ขาพเจารูอยางนี้   
ขาพเจาเหน็อยางนี้ คร้ันสมัยอ่ืนแตนัน้ อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอา   
ตามก็ตาม เปนอันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพงึกลาวอยางนีว้า แนะทาน   
ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น ไดพดูพลอยๆ   
เปนเท็จเปลาๆ แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได   
        สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการ   
ฉะนี้ ฯ   
                                เร่ืองภิกษุพวกฝงแมน้าํวัคคุมุทา จบ   
                                        เร่ืองภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ   
        [๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดเห็นวาไดเหน็   
สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญ   
มรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามท่ีสําคัญวาไดบรรลุ คร้ัน   
ตอมา จิตของพวกเธอนอมไปเพ่ือความกําหนัดก็มี นอมไปเพ่ือความขัดเคืองก็มี นอมไปเพื่อ   
ความหลงก็มี จึงมีความรังเกยีจวา สิกขาบทอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลว แตพวกเรา   
สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผล   
ท่ีตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง จงึอวดอาง  
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มรรคผลตามท่ีสําคัญวาไดบรรลุ พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ แลวแจงเร่ืองนั้นแก   
ทานพระอานนทๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูเหมือนกนั   
อานนท ขอท่ีภิกษุท้ังหลายสําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิได   
ถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลท่ีตนยังมิไดทําใหแจงวาได   
ทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามท่ีสําคัญวาไดบรรลุ แตขอนั้นนั่นแล เปนอัพโพหาริก   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้   
ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                                        พระอนุบัญญัติ   
        ๔. อนึ่ง ภิกษใุด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู   
ความเหน็ อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามาในตนวา ขาพเจารูอยางนี้   
ขาพเจาเหน็อยางนี้ คร้ันสมัยอ่ืนแตนัน้ อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือ   
เอาตามก็ตาม เปนอันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนี้วา   
แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนัน้ ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนัน้ ไดกลาววาเห็น ได   
พูดพลอยๆ เปนเท็จเปลาๆ เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก   
หาสังวาสมิได.   
                                เร่ืองภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๒๓๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณ   
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา   
อนึ่ง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
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ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ   
ช่ือวา  ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถ   
วา เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนพระเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ   
บรรดาผูท่ีช่ือวาภิกษเุหลานั้น ภิกษนุี้ใด ท่ีสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมทบแลวดวยญัตติ-   
จตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภกิษุนี้พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้   
        บทวา ไมรูเฉพาะ คือ ไมรู ไมเห็น กุศลธรรมในตน ซ่ึงไมมี ไมเปนจริง   
ไมปรากฏ วาขาพเจามีกุศลธรรม   
        บทวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ   
มรรคภาวนา การทําใหแจงซ่ึงผล การละกิเลส ความเปดจิต ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา   
        บทวา นอมเขามาในตน ไดแกนอมกศุลธรรมเหลานั้นเขามาในตน หรือนอมตน   
เขาไปในกุศลธรรมเหลานั้น   
        บทวา ความรู ไดแก วิชชา ๓   
        บทวา ความเห็น โดยอธิบายวา อันใดเปนความรู อันนั้นเปนความเห็น อันใด   
เปนความเห็น อันนั้นเปนความรู   
        บทวา กลาวอวด คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต   
        คําวา ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเหน็อยางนี้ ความวา ขาพเจารูธรรมเหลานี้   
ขาพเจาเหน็ธรรมเหลานี้ อนึง่ ขาพเจามีธรรมเหลานี้ และขาพเจาเหน็ชัดในธรรมเหลานี้.   
        [๒๓๔] บทวา คร้ันสมัยอ่ืนแตนั้น คือ เม่ือขณะคราวครูหนึ่งท่ีภกิษุกลาวอวดนั้น   
ผานไปแลว   
        บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเช่ือในส่ิงท่ีภิกษุปฏิญาณแลว โดยถามวา   
ทานบรรลุอะไร ไดบรรลุดวยวิธีไร เม่ือไร ท่ีไหน ทานละกิเลสเหลาไหนได ทานไดธรรม   
หมวดไหน   
        บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง   
        บทวา ตองอาบัติแลว ความวา ภิกษุมีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงํา   
แลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ยอมเปนผูตองอาบัติปาราชิก   
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        บทวา มุงความหมดจด คือ ประสงคจะเปนคฤหัสถ หรือประสงคจะเปนอุบาสก   
หรือประสงคจะเปนอารามิก หรือประสงคจะเปนสามเณร   
        คําวา แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ได   
กลาววาเห็น ความวา ขาพเจาไมรูธรรมเหลานั้น ขาพเจาไมเห็นธรรมเหลานั้น อนึ่ง ขาพเจา   
ไมมีธรรมเหลานั้น และขาพเจาไมเหน็ชัดในธรรมเหลานั้น   
        คําวา ขาพเจาพูดพลอยๆ เปนเท็จเปลาๆ ความวา ขาพเจาพูดพลอยๆ พูดเท็จ   
พูดไมจริง พดูส่ิงท่ีไมมี ขาพเจาไมรูไดพูดแลว   
        บทวา เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ คือ ยกเสียแตเขาใจวาตนไดบรรลุ.   
        [๒๓๕] บทวา แมภิกษนุี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบถึงภิกษุรูปกอนๆ   
        บทวา เปนปาราชิก ความวา ตนตาลมียอดดวนแลว ไมอาจจะงอกอีก ช่ือแมฉันใด   
ภิกษกุ็ฉันนัน้แหละ มีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงําแลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม   
อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะฉะน้ัน   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา เปนปาราชิก   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาสไดแก กรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศ   
ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นช่ือวา สังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกบัภิกษุ   
นั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
                                        บทภาชนีย   
        [๒๓๖] ท่ีช่ือวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ๑. ฌาน ๒. วิโมกข ๓. สมาธิ   
๔. สมาบัติ ๕. ญาณทัสสนะ ๖. มัคคภาวนา ๗. การทําใหแจงซ่ึงผล ๘. การละ   
กิเลส ๙. ความเปดจิต ๑๐. ความยินดยีิ่งในเรือนอันวางเปลา   
        ท่ีช่ือวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน   
        ท่ีช่ือวา วโิมกข ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวโิมกข   
        ท่ีช่ือวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิตสมาธิ   
        ท่ีช่ือวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ    
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        ท่ีช่ือวา ญาณ ไดแก วชิชา ๓   
        ท่ีช่ือวา มัคคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕   
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘   
        ท่ีช่ือวา การทําใหแจงซ่ึงผล ไดแกการทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล การทําใหแจงซ่ึง   
สกทาคามิผล การทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล การทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผล   
        ท่ีช่ือวา การละกิเลส ไดแกการละราคะ การละโทสะ การละโมหะ   
        ท่ีช่ือวา ความเปดจิต ไดแกความเปดจติจากราคะ ความเปดจิตจากโทสะ ความเปด   
จิตจากโมหะ   
        ท่ีช่ือวา ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา ไดแกความยินดยีิ่งในเรือนอันวางเปลา   
ดวยปฐมฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยทุตยิฌาน ความยนิดียิ่งในเรือนอันวางเปลา   
ดวยตติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยจตุตถฌาน.   
                                        สุทธิกะฌาน   
                                        ปฐมฌาน   
        [๒๓๗] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลวดวยอาการ ๓ อยางคือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ตองอาบัตปิาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก   
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ   
ปาราชิกฯ   
        [๒๓๘] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยูดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๔ อยางคือ ๑ เบ้ืองตนเธอ   
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรู   
วา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอ   
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
        [๒๓๙] ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาว   
เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลวดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก   
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ   
๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก.   
        [๒๔๐] ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ตองอาบัตปิาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
        [๒๔๑] ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาว   
เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก  
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ือง   
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเทจ็แลว ๔   
อําพรางความเห็น ตองอาบัตปิาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยางคือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ   
ปาราชิก.   
        [๒๔๒] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาว   
เท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๔ อยางคือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔   
อําพรางความเห็น ตองอาบัตปิาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาว   
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เท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก   
        [ปฐมฌานนี้นักปราชญใหพิสดารแลว ฉันใด แมฌานท้ังมวลก็พึงใหพิสดาร ฉันน้ัน ๑-]   
                                        ทุติยฌาน   
        [๒๔๓] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุตยิฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
#๑. คํานี้พึงเหน็วา คัมภีรของชาวยุโรป รจนาไวในวาระสุดทายของฌานนอกน้ี สวนคัมภีรของชาวเรา   
#คัมภีรของพมา และมอญ รจนาไวตรงนฯ   
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        ตติยฌาน   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓   
คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเทจ็แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาตติยฌานไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ-   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕  ... อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
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๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ   
ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.  
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                                        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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
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กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตวโิมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมิตตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
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ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                อัปปณิหติวิโมกข   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหติวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง   
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
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                                        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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
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 กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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                                        อนิมิตตสมาธิ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตสมาธิไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมิตตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก  
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                                        อัปปณิหิตสมาธิ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหติสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.    
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                                        สุทธิกะสมาบัติ   
                                        สุญญตสมาบัติ   
        [๒๔๖] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ดวยอาการ ๓ อยาง   
... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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                                        อนิมิตตสมาบัติ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมิตตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง  คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 353 
                                อัปปณิหติสมาบัติ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รู   
วากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหติสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
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                                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 กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาวิชชา ๓ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดวิชชา ๓  ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญวิชชา ๓  ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วชิชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก    
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                                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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก    
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                                        สัมมัปปธาน ๔   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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                                        อิทธิบาท ๔   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รู   
วากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รู   
วากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอิทธิบาท ๔ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาวถูกใจ   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        อินทรีย ๕   
        [๒๔๙] ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
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กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาว   
เท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก  
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        โพชฌงค ๗   
        [๒๕๐] ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา    
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กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง-   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัตปิาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กําลังกลาว ก็รู   
วากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก    
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ ไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาโสดาปตติผลไดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โสดาปตติผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาว   
เท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สกทาคามิผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก    
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนาคามิผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        อรหัตตผล   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหตัตผลแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหตัตผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ    
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๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อรหัตตผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ 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 กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
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 คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาพนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาละแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสลัดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
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กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาเพิกแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        สละโทสะ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว ... คายแลว ... พนแลว ... ละแลว ... สลัด-   
แลว ... เพกิแลว ... ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ   
๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก   
                                        สละโมหะ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว ... คายแลว ... พนแลว ... ละแลว ... สลัด-   
แลว ... เพกิแลว ... ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ   
๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตอง   
อาบัติปาราชิก.   
                                สุทธิกะ ความเปดจิต   
                                        เปดจากราคะ   
        [๒๕๔] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
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กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        เปดจากโทสะ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จติของขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                        เปดจากโมหะ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จติของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        สุทธิกะ จบ.   
                                        ขัณฑจักร   
                                ปฐมฌาน-ทุติยฌาน   
        [๒๕๕] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน   
ผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและทุตยิฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-ตติยฌาน   
        ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู-   
ชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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                                ปฐมฌาน-จตุตถฌาน   
        ๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและจตุตถฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาว   
เท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-สุญญตวิโมกข   
        [๒๕๖] ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อนิมิตตวิโมกข   
        ๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อัปปณิหิตวโิมกข   
        ๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ   
        [๒๕๗] ๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน   
ผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง 
...   
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๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาธิ   
        ๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาธิ   
        ๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-สุญญตสมาบัติ   
        [๒๕๘] ๑๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ   
ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาบัติ   
        ๑๑. ภิกษรูุอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
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ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาบัติ   
        ๑๒. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-วิชชา ๓   
        [๒๕๙] ๑๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและวิชชา ๓ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-สติปฏฐาน ๔   
        [๒๖๐] ๑๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-สัมมัปปธาน ๔   
        ๑๕. ภิกษรูุอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
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                                ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔   
        ๑๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗   
อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-อินทรีย ๕   
        [๒๖๑] ๑๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู   
ชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอินทรีย ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-พละ ๕   
        ๑๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาว   
เท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-โพชฌงค ๗   
        [๒๖๒] ๑๙. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน   
ผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ปฐมฌาน-อริยมรรคมีองค ๘   
        [๒๖๓] ๒๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
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๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                ปฐมฌาน-โสดาปตติผล   
        [๒๖๔] ๒๑. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและโสดาปตติผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-สกทาคามิผล   
        ๒๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู   
ชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาว   
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อนาคามิผล   
        ๒๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู   
ชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอนาคามิผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-อรหัตตผล   
        ๒๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและอรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาว   
เท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก.   
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                                ปฐมฌาน-สละราคะ   
        [๒๖๕] ๒๕. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู   
ชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและราคะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัด   
แลว เพกิแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑   
เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ   
แลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-สละโทสะ   
        ๒๖. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและโทสะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว   
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-สละโมหะ   
        ๒๗. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและโมหะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วากลาวเท็จแลว   
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติ   
ปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-เปดจากราคะ   
        [๒๖๖] ๒๘. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก  
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                                ปฐมฌาน-เปดจากโทสะ   
        ๒๙. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
                                ปฐมฌาน-เปดจากโมหะ   
        ๓๐. ภิกษรูุอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง   
... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
                                        ขัณฑจักร จบ.   
                                        พัทธจักร   
        [๒๖๗] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน   
ผูชํานาญ ทําใหแจงซ่ึงทุตยิฌานและตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒ ... ทุตยิฌานและจตุตถฌาน ...                 ตองอาบัติปาราชิก   
        ๓ ... ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ...               ตองอาบัติปาราชิก   
        ๔ ... ทุตยิฌานและอนมิิตตวิโมกข ...              ตองอาบัติปาราชิก   
        ๕ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ...             ตองอาบัติปาราชิก   
        ๖ ... ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ...                ตองอาบัติปาราชิก   
        ๗ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ...               ตองอาบัติปาราชิก   
        ๘ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ...              ตองอาบัติปาราชิก  
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        ๙ ... ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ ...               ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๐ ... ทุติยฌานและอนมิิตตสมาบัติ ...              ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๑ ... ทุตยิฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ...             ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๒ ... ทุติยฌานและวชิชา ๓ ...                  ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๓ ... ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ ...               ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๔ ... ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ ...              ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๕ ... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ...                ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๖ ... ทุติยฌานและอินทรีย ๕ ...                 ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๗ ... ทุติยฌานและพละ ๕ ...                   ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๘ ... ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ ...                ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๙ ... ทุตยิฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ...           ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๐ ... ทุติยฌานและโสดาปตติผล ...               ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๑ ... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ...               ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๒ ... ทุติยฌานและอนาคามิผล ...                ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๓ ... ทุติยฌานและอรหัตผล ...                  ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๔ ... ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๕ ... ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๖ ... ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๗ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...   ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๘ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...   ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๙ ... ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...   ตองอาบัติปาราชิก   
        ๓๐ ... ทุติยฌานและปฐมฌาน ...                  ตองอาบัติปาราชิก   
                                        พัทธจักร จบ.   
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        พัทธจักรเอกมูลกนยั ทานต้ังอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งๆ เปนมูลแลว เวียนไปโดยวิธีนี ้  
ทานยอไว.   
                                พัทธจักร เอกมูลกนัย   
        [๒๖๘] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงทุติยฌาน ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงตติยฌาน ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๔ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌาน ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสุญญต-   
วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๖ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอนิมิตต-   
วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๗ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอัปปณิหิต-   
วิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสุญญตสมาธิ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๙ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอนิมิตตสมาธิ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอัปปณิหติ-   
สมาธิ ... ตองอาบัติปาราชิก  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 377 
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสุญญต-   
สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอนิมิตต-   
สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๓ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอัปปณิหติ-   
สมาบัติ ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงวิชชา ๓ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสัม-   
มัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอิทธิบาท ๔ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอินทรีย ๕ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงพละ ๕ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงโพชฌงค ๗ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอริยมรรค   
มีองค ๘ ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงโสดา-   
ปตติผล ... ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสกทาคามิผล ...   
ตองอาบัติปาราชิก    
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        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอนาคามิผล ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอรหัตตผล ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...   
ตองอาบัติปาราชิก   
        ๓๐ ภิกษรูุอยู ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...   
ตองอาบัติปาราชิก.   
                                พัทธจักร เอนกมูลกนยั   
                มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล ท่ีทานยอไว จบ.   
        [๒๖๙] พทัธจักร ทุมูลกนัย มีอุตตริมนสุสธรรม ๒ ขอเปนมูลก็ดี ตมูิลกนัย   
มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี จตุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๔ ขอเปนมูลก็ดี   
ปญจมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี ฉมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ขอเปน   
มูลก็ดี สัตตมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี อัฏฐมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม   
๘ ขอเปนมูลกด็ี นวมูลนยั มีอุตตริมนุสสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี ทสมูลกนัย มีอุตตริ-   
มนุสสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร เอกมูลกนัย ดังท่ีใหพิสดาร   
แลวนั้นเถิด.   
        พัทธจักร สัพพมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรมทุกขอเปนมูล ดังตอไปนี้:-   
                                พัทธจักร สัพพมูลกนัย   
        [๒๗๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ทุตยิฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข   
อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวโิมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ   
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สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔   
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล สกทาคามิผล   
อนาคามิผล อรหัตตผล ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว   
ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว   
โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว จิตของ   
ขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ   
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัตปิาราชิก.   
                                พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ.   
                                สุทธิกวารกถา จบ.   
                        ขัณฑจกัร แหงนิกเขปบท วตัถุนิสสารกะ   
        [๒๗๑] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดงันี้ แตกลาว   
เท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลวดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
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        ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย    
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        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว   
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว   
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๓๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                        ขัณฑจกัร แหงนิกเขปบท วตัถุนิสสารกะ จบ.   
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                        พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวตัถุนิสสารกะ   
                                มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล   
        [๒๗๒] ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดงันี้ แตกลาวเทจ็วา   
ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง   
คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วา   
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย    
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        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
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        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว   
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๓๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                        พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวตัถุนิสสารกะ   
                                มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล จบ.   
                                        มูลแหงพัทธจกัรท่ีทานยอไว   
        [๒๗๓] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ แตกลาว   
เท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง   
... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตปิาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
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        ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
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        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย    
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        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๓๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวตัถุนสิสารกะ ท่ีทานยอไว จบ.   
                                ขัณฑจกัรทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ   
                                มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล   
        [๒๗๔] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานและทุติยฌานแลว ดังนี้   
แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาว   
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ... เม่ือคนอื่น   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวโิมกขแลว ...   
เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตปิาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
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        ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอื่น   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาบัติแลว ... เม่ือ   
คนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชชา ๓ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือคนอื่น   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ แลว ...   
เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตปิาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืน   
เขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย    
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        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ... เม่ือ   
คนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ... เม่ือ   
คนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และราคะ ขาพเจาสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโทสะ ขาพเจาสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโมหะ ขาพเจาสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก   
ราคะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก   
โทสะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก   
โมหะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                        ขัณฑจกัร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ   
                                มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ.  
                        พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ   
                                        มีอุตตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล   
        [๒๗๕] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว   
ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาว   
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แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย    
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        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
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        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                        พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ   
                        มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ.   
                        พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ   
                                        ท่ีทานยอไว   
        [๒๗๖] ๑ ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของ   
ขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา-   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๓ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๔ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๕ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย    
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        ๖ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๗ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๙ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๑ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๒ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๔ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๕ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๖ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๑๗ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๑๘ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
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        ๑๙ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๐ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๑ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๒ ภิกษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๓ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๔ ภิกษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๕ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตตผลแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
        ๒๖ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๗ ภกิษุรูอยู ... แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตปิาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๘ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย   
        ๒๙ ภกิษรูุอยู ... แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตอง   
อาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
                พัทธจักร ทุมูลกนยั มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ขอเปนมูล   
                                แหงวัตถุนิสสารกะ ท่ีทานยอไว จบ.    
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        [๒๗๗] พัทธจักรแหงวัตถุนิสสารกะ มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริ   
มนุสสธรรม ๔ ขอเปนมูลกด็ี มีอุตตริมนสุสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ขอ   
เปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๘ ขอเปนมูลกด็ี   
มีอุตตริมนุสสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงทํา   
ใหเหมือนพัทธจักร แมมีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งๆ เปนมูล แหงนิกเขปบทท้ังหลายท่ีกลาว   
ไวแลวฉะนัน้ พึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร มีอุตตริมนุสสธรรมขอหนึ่งเปนมูล ท่ีทานให   
พิสดารแลวนัน้เถิด.   
                                พัทธจักร สัพพมูลกนัย   
                        มีอุตตริมนุสสธรรมทุกขอเปนมูล ดังนี้:-   
        [๒๗๘] ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน   
จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวโิมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ   
อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณหิิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล   
สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผลแลว ราคะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว   
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว จิตของขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของ   
ขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ   
๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาว   
เท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ   
จริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ.   
                                จักรเปยยาลแหงวัตถุนสิสารกะ จบ.   
                                วัตตุกามวารกถา จบ.   
                                        ____________    
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                        ปจจยปฏิสังยตุวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด   
                                ปจจัตตวจนวาร ๕ หมวด   
        [๒๗๙] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดอยูในวหิารของทาน ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว   
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุตยิฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข   
 ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหติสมาธิ   
 ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...   
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘   
 ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดอยูในวหิารของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว   
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษนุั้นสละแลว คายแลว   
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษนุั้นสละแลว 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติทุกกฏ    
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดอยูในวหิารของทาน จิตของภิกษุนัน้เปดจากราคะ ...   
จิตของภิกษุนัน้เปดจากโทสะ ... จิตของภกิษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดอยูในวหิารของทาน ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว   
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌานในสุญญาคาร ...   
ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๒๘๐] ๒. ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดนุงหมจวีรของทาน ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว   
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุตยิฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข   
... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหติสมาธิ   
... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...   
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ...   
โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ  
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๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดนุงหมจวีรของทาน ราคะ ภิกษุนัน้สละแลว คายแลว   
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษนุั้นสละแลว คายแลว   
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษนุั้นสละแลว 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดนุงหมจวีรของทาน จติของภิกษนุั้นเปดจากราคะ ... จิต   
ของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดนุงหมจวีรของทาน ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว   
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌานในสุญญาคาร ...   
ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติทุกกฏ   
        ๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษใุดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
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๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...   
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...   
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...   
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมี   
องค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือ   
เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ราคะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษนุั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภกิษนุั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน จิตของภกิษุนั้นเปดจากราคะ   
... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ    
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษใุดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนัน้เขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจยั เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...   
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ...   
อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ...   
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ...   
อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ   
๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ราคะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษนุั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภกิษนุั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...    
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๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน จิตของภกิษุนั้นเปดจากราคะ   
  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจยั เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร  ...  ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษใุดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขของทาน   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวย   
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จัก   
กลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภกิษุไขของทาน ภิกษุ   
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน   
  ...  จตุตถฌาน  ...  สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวิโมกข  ...  อัปปณิหิตวโิมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...   
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อนิมิตตสมาธิ  ...  อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณหิิตสมาบัติ   
...  วิชชา ๓  ...  สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕ ...   
โพชฌงค ๗  ...  อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล   
ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภกิษุไขของทาน ราคะ   
ภิกษนุั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ   
ภิกษนุั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ   
ภิกษนุั้นสละแลว 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภกิษุไขของทาน จิตของ   
ภิกษนุั้นเปดจากราคะ  ...  จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวย   
อาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จัก   
กลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภกิษุใดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภกิษุไขของทาน ภิกษุ   
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร   
  ...  ซ่ึงทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ   
๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว กรู็วากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
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๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ปจจัตตวจนวาร จบ.   
                                        ____________   
                                กรณวจนวาร ๕ หมวด   
        ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภกิษุใดอาศัยแลว ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วหิารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข   
  ...  อนิมิตตวโิมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ  ...  อัปปณิหิตสมาธิ   
  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหิตสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ...  สติปฏฐาน ๔  ...   
สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ...  อริยมรรคมีองค ๘   
 ... โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วหิารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...  
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๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วหิารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว จิตของภกิษุนั้นเปดจากราคะ   
... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจยั เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วหิารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร  ...  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาว   
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จวีรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนัน้เขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน  ...  จตุตถฌาน  ...   
สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวโิมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ ...   
อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหติสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ...   
สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ...  
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อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ   
๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จวีรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ ภิกษนุั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จวีรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิตของภิกษนุั้นเปดจากราคะ   
  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จวีรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนัน้เขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร  ...  ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ    
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        ๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภกิษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภกิษุใดบริโภคแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน  ...  จตุตถฌาน ...   
สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวโิมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ  ...   
อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหติสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ...   
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔  ... อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ...   
อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ   
๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภกิษุใดบริโภคแลว ราคะ ภิกษุนัน้สละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภกิษุใดบริโภคแลว จติของภิกษนุั้นเปด   
จากราคะ ... จติของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
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กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภกิษุใดบริโภคแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร  ...  ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง ... ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขา   
ไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภกิษุใดใชสอยแลว ภกิษุนัน้เขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง  ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภกิษุใดใชสอยแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน  ...  จตุตถฌาน  ...   
สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวโิมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ  ...   
อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหติสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ...   
สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ...  
อริยมรรคมี   
องค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภกิษุใดใชสอยแลว ราคะ ภิกษุนัน้สละ   
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภกิษุนัน้สละ   
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภกิษุนัน้สละ   
แลว 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขา   
ไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภกิษุใดใชสอยแลว จติของภิกษนุั้นเปด   
จากราคะ  ...  จิตของภิกษุนัน้เปดจากโทสะ  ...  จิตของภกิษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภกิษุใดใชสอยแลว ภกิษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติย-   
ฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓   
อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง   
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภิกษไุขของทานอันภกิษุใด   
บริโภคแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน   
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ    
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        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน  ...   
จตุตถฌาน  ...  สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวิโมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตต-   
สมาธิ  ...  อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหิตสมาบัติ  ...  วิชชา ๓   
  ...  สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗   
  ...  อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ... อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ   
๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว   
ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว  ...   
โทสะ ภิกษนุัน้สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...   
โมหะ ภกิษนุัน้สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวย   
อาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว   
เท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว   
จิตของภิกษุนัน้เปดจากราคะ  ...  จิตของภกิษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ   
ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง  คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง   
ความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ   
ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร    
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 ... ซ่ึงทุติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวย   
อาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว   
เท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อุปโยควจนวาร ๕ หมวด   
        ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายวิหารแลว ภกิษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายวหิารแลว ภกิษุนัน้เขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน  ...  ตติยฌาน  ...  จตุตถฌาน  ...   
สุญญตวิโมกข  ...  อนิมิตตวโิมกข  ...  อัปปณิหิตวิโมกข  ...  สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ  ...   
อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณิหติสมาบัติ  ...  วิชชา ๓  ...   
สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ...  อิทธิบาท ๔  ...  อินทรีย ๕  ...  พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ...   
อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ...  อนาคามิผล  ...  อรหัตตผล ดวยอาการ   
๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ   
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายวหิารแลว ราคะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว  ...  โมหะ ภกิษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง  ...  ๔ อยาง  ...   
๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จกักลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา    
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กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายวหิารแลว จิตของภิกษนุั้นเปดจาก   
ราคะ  ...  จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
กรู็วากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายวหิารแลว ภกิษุนัน้เขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความ   
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือ   
เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายจีวรแลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง  ...  ๕ อยาง ...   
๖ อยาง  ...  ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายจวีรแลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... สุญญต-   
วิโมกข ... อนมิิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ  ...  อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ...   
สุญญตสมาบัติ  ...  อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ  ... วิชชา ๓  ... สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน 
๔   
... อิทธิบาท ๔  ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ...  โพชฌงค ๗  ... อริยมรรคมีองค ๘  ...  โสดาปตติผล ...   
สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ 
อยาง    
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คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว กรู็วา   
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง   
เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายจวีรแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะ ภิกษนุั้นสละแลว คายแลว   
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะ ภิกษนุั้นสละแลว 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 คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายจวีรแลว จิตของภกิษุนั้นเปดจาก   
ราคะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จติของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง 
...   
๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายจวีรแลว จิตของภกิษุนั้นเปดจากราคะ   
... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง   
... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว   
เท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายจวีรแลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร  ...  ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง  ... ๔ อยาง 
...   
๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ    
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๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษนุั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง  ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาว   
เท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง   
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตอง   
อาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตตุถฌาน ...   
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ-   
หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณหิิตสมาบัติ ... วิชชา ๓  ...  สติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดา
ปตติผล   
สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตถผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รู   
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายบิณฑบาตแลว ราคะภิกษุนัน้สละแลว   
คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษนุั้นสละแลว คายแลว   
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภิกษนุั้นสละแลว คายแลว ปลอย   
แลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ...   
๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว   
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง   
ความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายบิณฑบาตแลว จติของภิกษนุั้นเปด   
จากราคะ  ... จติของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว    
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ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌานใน   
สุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง  ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษนุั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ...   
๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ   
๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัตถุิลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตตุถฌาน ...   
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ-   
หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณหิิตสมาบัติ  ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔ ...   
สัมมัปปธาน ๔  ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ ... โสดา   
ปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ...   
๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวา กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ   
ถูกใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเสนาสนะแลว ราคะภิกษุนัน้สละ   
แลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษนุั้นสละแลว   
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คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภกิษนุั้นสละแลว 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 คร้ัน   
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ   
๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภกิษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเสนาสนะแลว จิตของภิกษนุั้นเปดจาก   
ราคะ ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ... จติของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว   
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌาน   
ในสุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง ...   
๔ อยาง  ...  ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา   
กลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายเคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภกิษุ   
ไขแลว ภิกษนุัน้เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน   
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว   
เท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น   
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ...   
... จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข  ... อนิมิตตวิโมกข  ... อัปปณิหิตวิโมกข  ... สุญญตสมาธิ  ...   
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อนิมิตตสมาธิ  ...  อัปปณิหิตสมาธิ  ...  สุญญตสมาบัติ  ... อนิมิตตสมาบัติ  ...  อัปปณหิิตสมาบัติ ...   
วิชชา ๓  ... สติปฏฐาน ๔  ...  สัมมัปปธาน ๔  ... อิทธิบาท ๔  ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕  ... โพชฌงค   
๗ ... อริยมรรคมีองค ๘  ... โสดาปตติผล  ...  สกทาคามิผล  ... อนาคามิผล  ... อรหัตตผลดวยอาการ   
๓ อยาง  ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว   
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขแลว   
ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว ... โทสะ   
ภิกษนุั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โมหะภกิษุนั้น   
สละแลว 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 คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพรางความถูกใจ   
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เม่ือเขาไม   
เขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขแลว   
จิตของภิกษุนัน้เปดจากราคะ ... จิตของภกิษุนั้นเปดจากโทสะ  ...  จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ดวย   
อาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง ... ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒   
กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเหน็ ๕ อําพราง   
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง  เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภกิษใุด ไดถวายเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานใน   
สุญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร   
ดวยอาการ ๓ อยาง ... ๔ อยาง ... ๕ อยาง  ...  ๖ อยาง ... ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา จักกลาว   
เท็จ ๒ กาํลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น    
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๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เม่ือคนอ่ืนเขาใจ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย เม่ือเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เปยยาล ๑๕ หมวด จบ.   
                                        ปจจัยปฏิสังยุตวารกถา จบ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๒๘๑] ภกิษุสําคัญวาไดบรรลุ ๑ ภิกษุไมประสงคจะกลาวอวด ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ   
มีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษกุระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๒๘๒] เร่ืองสําคัญวาไดบรรลุมรรคผล ............................. ๑ เร่ือง   
เร่ืองอยูปา ................. ๑ เร่ือง เร่ืองเท่ียวบิณฑบาต .............. ๑ เร่ือง   
เร่ืองอุปชฌายะ .............. ๒ เร่ือง เร่ืองอิริยาบถ .................. ๔ เร่ือง   
เร่ืองละสัญโญชน ............. ๑ เร่ือง เร่ืองธรรมในท่ีลับ ............... ๑ เร่ือง   
เร่ืองวิหาร ................. ๑ เร่ือง เร่ืองบํารุง .................... ๑ เร่ือง   
เร่ืองทําไมยาก .............. ๑ เร่ือง เร่ืองความเพียร ................ ๑ เร่ือง   
เร่ืองไมกลัวความตาย ......... ๑ เร่ือง เร่ืองความเสียหาย .............. ๑ เร่ือง   
เร่ืองความประกอบชอบ ........ ๑ เร่ือง เร่ืองปรารภความเพียร ........... ๑ เร่ือง   
เร่ืองประกอบความเพียร ....... ๑ เร่ือง เร่ืองอดกล้ันเวทนา .............. ๒ เร่ือง   
เร่ืองพราหมณ ............... ๕ เร่ือง เร่ืองพยากรณมรรคผล ............ ๓ เร่ือง   
เร่ืองครองเรือน ............. ๑ เร่ือง เร่ืองหามกาม .................. ๑ เร่ือง   
เร่ืองยินดี .................. ๑ เร่ือง เร่ืองหลีกไป ................... ๑ เร่ือง   
        อัฏฐิสังขลิกเปรต  เคยเปนนายโคฆาต ............................. ๑ เร่ือง   
        มังสเปสิเปรต    เคยเปนนายโคฆาต ............................. ๑ เร่ือง   
        มังสปณฑเปรต    เคยเปนพรานนก ............................... ๑ เร่ือง   
        นิจฉวิเปรต      เคยเปนคนฆาแกะ .............................. ๑ เร่ือง   
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        อสิโลมเปรต     เคยเปนคนฆาสุกร .............................. ๑ เร่ือง   
        สัตติโลมเปรต    เคยเปนพรานเนื้อ .............................. ๑ เร่ือง   
        อุสุโลมเปรต     เคยเปนนายเพชฌฆาต ........................... ๑ เร่ือง   
        สูจิโลมเปรต     เคยเปนนายสารถี .............................. ๑ เร่ือง   
        สูจกเปรต       เคยเปนคนสอเสียด ............................. ๑ เร่ือง   
        กุมภณัฑเปรต     เคยเปนผูพิพากษาโกงชาวบาน ..................... ๑ เร่ือง   
        คูถนิมุคคเปรต    เคยเปนชูกับภรรยาเขา .......................... ๑ เร่ือง   
        คูถขาทิเปรต     เคยเปนพราหมณช่ัวชา ........................... ๑ เร่ือง   
        นิจฉวิตถีเปรต    เคยเปนหญิงนอกใจผัว ........................... ๑ เร่ือง   
        มังคุลิตถีเปรต    เคยเปนหญิงแมมด .............................. ๑ เร่ือง   
        โอกิลินีเปรต     เคยเปนหญิงข้ีหึงเอาไฟครอกหญิงรวมสามี ............. ๑ เร่ือง   
        อสีสกพันธเปรต   เคยเปนนายโจรเพชฌฆาต ........................ ๑ เรื่อง   
เร่ืองภิกษเุปรต .............. ๑ เร่ือง เร่ืองภิกษณุีเปรต ................ ๑ เร่ือง   
เร่ืองสิกขมานาเปรต .......... ๑ เร่ือง เร่ืองสามเณรเปรต .............. ๑ เร่ือง   
เร่ืองสามเณรีเปรต ........... ๑ เร่ือง ซ่ึงในคร้ังศาสนาพระพุทธกัสสปเธอเหลานั้นบวชแลว   
ไดทํากรรมลามกไว เร่ืองแมน้ําตโปทา ๑ เร่ือง เร่ืองรบ ณ กรุงราชคฤห ๑ เร่ือง เร่ืองชางลงน้ํา   
๑ เร่ือง เร่ืองพระโสภิตะอรหันต ระลึกชาติได ๕๐๐ กัลป ๑ เร่ือง.   
                                เร่ืองสําคัญวาไดบรรลุ   
        [๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอวดอางคุณวิเศษดวยสําคัญวาไดบรรลุแลวมี   
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ไมตองอาบัติเพราะสําคัญ   
วาไดบรรลุ.   
                                        เร่ืองอยูปา   
        [๒๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูปาดวยต้ังใจวาคนจักยกยองเราดวยวธีินี้ คน   
ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกยีจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษท้ัุงหลาย อันภกิษุไมพึงอยูปาดวยต้ังใจเชนนั้น ภกิษใุด   
อยูดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                เร่ืองเท่ียวบิณฑบาต   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเท่ียวบิณฑบาตดวยต้ังใจวา คนจักยกยองเราดวยวธีินี้   
คนยกยองภกิษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง   
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษท้ัุงหลาย อันภกิษุไมพึงเท่ียวบิณฑบาตดวยต้ังใจเชนนั้น   
ภิกษใุดเท่ียวบิณฑบาตดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองอุปชฌายะ ๒ เร่ือง   
        [๒๘๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุอีกรูปหนึ่งวา อาวโุส   
พวกภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปนพระอรหันต แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภกิษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส พวกภิกษุอัน   
เตวาสิกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษ ุเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                                เร่ืองอิริยาบถ ๔ เร่ือง   
        [๒๘๖] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเดนิจงกรมอยูดวยต้ังใจวา คนจกัยกยอง   
เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภกิษนุั้นแลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุไมพึงเดิน   
จงกรมดวยต้ังใจเชนนั้น ภิกษุใดเดินจงกรมดวยต้ังใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งยืนอยูดวยต้ังใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน   
ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุเธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไมพึงยืนดวยต้ังใจเชนนั้น   
ภิกษใุดยืนดวยต้ังใจเชนนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งนั่งอยูดวยต้ังใจวา คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คน   
ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไมพึงนั่งดวยต้ังใจเชนนั้น   
ภิกษใุดนั่งดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งนอนอยูดวยต้ังใจวา คนจกัยกยองเราดวยวิธีนี ้คน   
ยกยองภิกษุนัน้แลว เธอมีความรังเกยีจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวาดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุไมพึงนอนดวยต้ังใจเชนนั้น   
ภิกษใุดนอนดวยต้ังใจเชนนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองละสัญโญชน   
        [๒๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภกิษุอีกรูปหนึ่ง   
แมภิกษุนัน้ก็กลาวอวดอยางนี้วา อาวุโส แมผมก็ละสัญโญชนได แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองธรรมในท่ีลับ   
        [๒๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม ภิกษุ   
ผูรูจิตของบุคคลอ่ืน ตักเตือนเธอวา อาวุโส คุณอยาไดพดูเชนนัน้ เพราะธรรมเชนนั้น   
ไมมีแกคุณ ภกิษุนั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษอีุกรูปหนึ่งอยูในท่ีลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม เทพดาตักเตือน   
เธอวา ขาแตพระคุณเจา พระคุณเจาอยาไดพูดเชนนั้น เพราะธรรมนั้นไมมีแกพระคุณเจา ภกิษุ   
นั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ   
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองวิหาร   
        [๒๘๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่พูดกะอุบาสกคนหน่ึงวา ดกูรอุบาสก ภิกษุผูอยู   
ในวหิารของทานนั้น เปนพระอรหันต และภิกษนุั้นก็อยูในวิหารของอุบาสกนั้น เธอมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.    
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                                        เร่ืองบํารุง   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดกะอุบาสกผูหนึง่วา ดูกรอุบาสก ภิกษุท่ีทานบํารุง   
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารนั้น เปนพระอรหันต และอุบาสกนั้นก็   
บํารุงภิกษนุั้นอยูดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เธอมีความรังเกยีจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                                เร่ืองทําไมยาก   
        [๒๙๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่อาพาธ ภิกษท้ัุงหลายไดพากันถามภิกษุนัน้วา   
อุตตริมนุสสธรรมของคุณมีหรือ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย การทําพระอรหัตตผลใหแจงไมใชของทําไดยาก   
แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานัน้ จึงควรพูดอยางนั้น   
สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองความเพียร   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากนัถามภิกษนุั้นวา อุตตริ-   
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันทานผูปรารภความเพียรแลว พึงยังธรรมให   
สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานัน้ จึงควร   
พูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองไมกลัวความตาย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพูดกะภิกษนุั้นวา ดูกรอาวุโส   
ทานอยาไดกลัวเลย    
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        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผมไมกลัวตอความตาย แลวมีความรังเกียจวา   
เฉพาะทานเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวก   
ของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดกูรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองความเสียหาย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพูดกับภกิษนุั้นวา ดูกรอาวุโส   
ทานอยาไดกลัวเลย   
        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย สําหรับทานผูมีความกินแหนงแคลงใจตองกลัวแน   
แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานัน้ จึงควรพูดอยางนั้น สวน   
เราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองประกอบชอบ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากนัถามภิกษนุั้นวา อุตตริ-   
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันทานผูประกอบโดยชอบ พึงยังธรรมให   
สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานัน้ จึงควร   
พูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมประสงคจะพดูอวด ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองปรารภความเพยีร   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากนัถามภิกษนุั้นวา อุตตริ-   
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?    
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        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ทานผูมีความเพียรอันปรารภแลว พึงยังธรรมให   
สัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานัน้ จึงควร   
พูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองประกอบความเพียร   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากนัถามภิกษนุั้นวา อุตตริ-   
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ทานท่ีมีความเพียรอันประกอบแลว พึงยังธรรม   
ใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึง   
ควรพูดอยางนัน้ สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                        เร่ืองอดกล้ันเวทนา ๒ เร่ือง   
        ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษนุั้นวา ดูกร   
อาวุโส คุณยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประทังชีวติไปไดหรือ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันคนพอดีพอรายไมสามารถจะอดกล้ันได แลว   
มีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนัน้ สวนเราสิ   
หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุท้ังหลายไดพากันถามภิกษนุั้นวา ดูกร   
อาวุโส ทานยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประทังชีวิตไปไดหรือ?  
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        ภิกษนุั้นตอบวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อันปุถุชนไมสามารถจะอดกล้ันได แลวมีความ   
รังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ   
หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัตถุิลลัจจัย.   
                                เร่ืองพราหมณ ๕ เร่ือง   
        [๒๙๑] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา   
นิมนตพระอรหันตท้ังหลาย จงมาเถิดเจาขา ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปน   
พระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหนัต พวกเราจะพึงปฏิบัติ   
อยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ไมตองอาบัติ เพราะเขากลาวดวยความเล่ือมใส.   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภกิษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา นมินตพระ   
อรหันตท้ังหลาย จงนั่งเถิดเจาขา ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม   
ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ   
เพราะเขากลาวดวยความเล่ือมใส   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภกิษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา นมินต   
พระอรหันตท้ังหลาย จงบริโภคเถิดเจาขา ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระ   
อรหันตไม กพ็ราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ   
เพราะเขากลาวดวยความเล่ือมใส   
        ๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภกิษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา นมินต   
พระอรหันตท้ังหลาย จงฉันใหอ่ิมเถิดเจาขา ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาได   
เปนพระอรหนัตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหนัต พวกเราจะพึงปฏิบัติ   
อยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ไมเปนอาบัติ เพราะเขากลาวดวยความเล่ือมใส    
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        ๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภกิษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา นมินต   
พระอรหันตท้ังหลาย จงกลับไปเถิดเจาขา ภิกษเุหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระ   
อรหันตไม กพ็ราหมณนี้มารองเรียกพวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมเปนอาบัติ   
เพราะเขากลาวดวยความเล่ือมใส.   
                                เร่ืองพยากรณมรรคผล ๓ เร่ือง   
        [๒๙๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภกิษุอีกรูป   
หนึ่ง แมภิกษุรูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้า อาวุโส แมผมกล็ะอาสวะได แลวมีความรังเกียจ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง พดูอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหนึง่ แมภิกษุ   
รูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้า อาวุโส ธรรมเหลานั้นยอมมีแมแกผม แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง พดูอวดอุตตริมนุสสธรรมแกภิกษุอีกรูปหนึง่ แมภิกษุ   
รูปนั้นก็ไดกลาวอยางนีว้า อาวุโส แมผมกป็รากฏในธรรมเหลานี้ แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองครองเรือน   
        [๒๙๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล พวกญาติไดกลาวกะภกิษุรูปหนึ่งวา นิมนตทานมาอยูครอง   
เรือนเถิด ขอรับ   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา ทานท้ังหลาย คนอยางฉันไมควรแทท่ีจะอยูครองเรือน แลวมีความ   
รังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                        เร่ืองหามกาม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภกิษุรูปหนึ่งวา นิมนตทานมาบริโภคกามเถิด   
ขอรับ  
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        ภิกษุรูปน้ันตอบวา ทานท้ังหลาย กามท้ังหลาย เราหามแลว แลวมีความรังเกียจ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                        เร่ืองยินดี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภกิษุรูปหนึ่งวา ทานยังยินดียิ่งอยูหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา อาวโุสท้ังหลาย เรายังยินดียิ่งอยู ดวยความยินดเีปนอยางยิ่ง แลว   
มีความรังเกียจวา เฉพาะทานท่ีเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเทานั้น จึงควรพูดอยางนัน้ สวนเราสิ   
หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.   
                                        เร่ืองหลีกไป   
        [๒๙๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุเปนอันมาก จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่งต้ัง   
กติกากนัไววา ภิกษใุดหลีกไปจากอาวาสนีก้อน พวกเราจกัแกไขภิกษุนัน้วาเปนพระอรหันต   
ภิกษุรูปหนึ่งหลีกไปจากอาวาสนั้นกอน ดวยต้ังใจวา ภิกษท้ัุงหลายจงเขาใจเราวาเปนพระอรหันต   
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองอัฏฐิสังขลิกเปรต   
        [๒๙๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระ   
มหาโมคคัลลานะอยู ณ คิชฌกูฏบรรพต คร้ันเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสก   
แลว ถือบาตรจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระลักขณะ   
วา อาวุโส ลักขณะมาเถิด เราจะเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤหดวยกนั ทานพระลักขณะรับคํา   
ทานมหาโมคคัลลานะวา ได อาวุโส    
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        ขณะท่ีทานพระมหาโมคคัลลานะ กําลังลงจากคิชฌกูฏบรรพตนั้น ไดแยมใหปรากฏ ณ   
ประเทศแหงหนึ่ง จึงทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา อาวุโส มหาโมคคัลลานะ   
อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ เปนปจจัยใหแยม?   
        ม. อาวุโส ลักขณะ ยังไมสมควรท่ีจะพยากรณปญหานี้ ทานจงถามปญหานี้กะผม   
ในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด   
        คร้ันทานพระลักขณะกบัทานพระมหาโมคคัลลานะ เท่ียวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห กลับ   
จากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัตรแลว จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระลักขณะไดกลาวคํานี้กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทาน   
พระมหาโมคคัลลานะ เม่ือกาํลังลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดทําการแยมให   
ปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง อาวุโส โมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ เปน   
ปจจัยใหแยม   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรตมีแตรางกระดูก ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนก   
ตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยงตามชองซ่ีโครง สะบัดซ่ึงเปรต   
นั้นอยูไปมา เปรตนั้นรองครวญคราง อาวุโส ผมนั้นไดคิดเชนนีว้า นาอัศจรรยจริงหนอ นา   
ประหลาดจริงหนอ ท่ีสัตวแมเห็นปานนี้ ยกัษแมเห็นปานนี้ เปรตแมเห็นปานนี้ การไดอัตภาพ   
แมเห็นปานนีก้็มีอยู   
        ภิกษุท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตต-   
ริมนุสสธรรม   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาวกท้ังหลาย   
ยอมเปนผูมีจกัษุอยู ยอมเปนผูมีญาณอยู เพราะสาวกไดรูไดเหน็ หรือไดทําสัตวเชนนีใ้หเปน   
พยานแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือกาลกอนเราก็ไดเห็นสัตวนั้น แตเราไมไดพยากรณ ถาเรา   
พยากรณสัตวนั้น และคนอ่ืนไมเช่ือเรา ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชนเกือ้กูล   
เพ่ือทุกข แกเขาเหลานั้นส้ินกาลนาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวนั้นเคยเปนคนฆาโคอยูในพระนคร   
ราชคฤหนี่เอง ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เขาหมกไหมอยูในนรกหลายป หลายรอยป หลาย   
พันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรมนัน้ แหละที่ยังเปนสวน   
เหลืออยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.    
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                                เร่ืองมังสเปสิเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร-   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสเปสิเปรต มีแตช้ินเนือ้ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยีย่ว และนกตะกรุม   
พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จกิท้ึง ยื้อแยง สะบัดซ่ึงเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น รอง   
ครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้ เคย   
เปนคนฆาโค อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองมังสปณฑเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร-   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสปณฑเปรต มีแตกอนเน้ือ ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยีย่ว และ   
นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวกัไขว จกิสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซ่ึงเปรตนั้นอยูไปมา   
เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้ เคย   
เปนพรานนกอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองนิจฉวิเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร-   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิเปรตชาย ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยีย่ว และนกตะกรุม    
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พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จกิท้ึง ยื้อแยง สะบัดซ่ึงเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น   
รองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
คนฆาแกะอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองอสิโลมเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้   
ไดเหน็อสิโลมเปรตชาย มีขนเปนดาบ ลอยไปในเวหาส ดาบเหลานั้นของมันหลุดลอยข้ึนไป   
แลวตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ...  สัตวนัน้เคยเปน   
คนฆาสุกรอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองสัตติโลมเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสัตติโลมเปรตชาย มีขนเปนหอก ลอยไปในเวหาส หอกเหลานั้นของมัน   
หลุดลอยข้ึนไปแลวตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้   
เคยเปนพรานเนื้ออยูในพระนครราชคฤหนี่เอง ...   
                                เร่ืองอุสุโลมเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
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        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้   
ไดเหน็อุสุโลมเปรตชาย มีขนเปนลูกศรลอยไปในเวหาส ลูกศรนั้นของมัน หลุดลอยข้ึนไปแลว   
ตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
เพชฌฆาตอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองสูจิโลมเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็มลอยไปในเวหาส เข็มเหลานั้นของมัน   
หลุดลอยข้ึนไปแลว ตกลงท่ีกายของมันเอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
นายสารถีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองสูจกเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็ม ลอยไปในเวหาส เข็มเหลานั้นของมัน   
ท่ิมเขาไปในศีรษะ แลวออกทางปาก ท่ิมเขาไปในปาก แลวออกทางอก เข็มออกทางอก ท่ิมเขา   
ไปในอก แลวออกทางปาก ท่ิมเขาไปในปาก แลวออกทางอก ท่ิมเขาไปในอก แลวออกทาง   
ทอง ท่ิมเขาไปในทอง แลวออกทางขาท้ังสอง ท่ิมเขาไปในขาท้ังสอง แลวออกทางแขงท้ังสอง   
ทิ่มเขาไปในแขงท้ังสอง แลวออกทางเทาท้ังสอง เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคย   
เปนคนสอเสียดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...    
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                                เร่ืองกุมภัณฑเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช-   
คฤหนี้ ไดเห็นกุมภณัฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเทาหมอ ลอยไปในเวหาส เปรตนั้นแมเม่ือเดินไป   
ยอมยกอัณฑะเหลานั้นแหละข้ึนพาดบาเดนิไป แมเม่ือนั่งก็ยอมนั่งบนอัณฑะเหลานั้นแหละ ฝูงแรง   
เหยีย่ว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซ่ึง   
เปรตนั้นอยูไปมา เปรตน้ันรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
ผูพิพากษาโกงชาวบาน อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองคูถนิมุคคเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช-   
คฤหนี้ ไดเห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
ชูกับภรรยาของชายอ่ืน อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองคูถขาทิเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช-   
คฤหนี้ ไดเห็นคูถขาทิเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ กําลังเอามือท้ังสองกอบคูถกินอยู ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
พราหมณผูช่ัวชา อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง คร้ังศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา   
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พราหมณนั้นนิมนตพระภิกษุสงฆดวยภัตตาหารแลว เทคูถลงในรางจนเต็ม ส่ังคนใหไปบอก   
ภัตตกาล แลวไดกลาวคํานี้วา ขอทานผูเจริญท้ังหลาย จงฉันอาหารและนําไปใหพอแกความ   
ตองการจากสถานที่นี้ ดวยวบิากแหงกรรมนั้น เขาหมกไหมในนรก หลายป หลายรอยป   
หลายพันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรมนั้นแหละ ซ่ึงยังเปน   
สวนเหลืออยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองนิจฉวิตถีเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร-   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และ   
นกตะกรุม พากันโฉบอยูขวกัไขว จกิสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแยง สะบัดซ่ึงเปรตหญิงนั้นอยูไปมา   
เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  เปรตหญิงนั้น   
เคยเปนหญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง  ...  ดกูรภิกษุท้ังหลาย โมคคัลลานะ   
พูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองมังคุลิตถีเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร-   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นมังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปรางนาเกลียด มีกล่ินเหม็น ลอยไปในเวหาส   
ฝูงแรง เหยีย่ว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จกิท้ึง ยื้อแยง สะบัด   
ซ่ึงเปรตหญิงนั้นอยูไปมา เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  เปรตหญิงนั้น   
เคยเปนแมมดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 433 
                                เร่ืองโอกิลินีเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น  ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร-   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นโอกิลินเีปรตหญิง มีรางกายถูกไฟลวก มีหยาดเหง่ือไหลหยด มีถานเพลิง   
โปรยลง ลอยไปในเวหาส เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  เปรตหญิงนั้น   
เคยเปนอัครมเหสีของพระเจากาลิงคะ นางเปนคนข้ีหึง ไดเอากระทะเต็มดวยถานเพลิงคลอกสตรี   
รวมพระราชสามี ...   
                                เร่ืองอสีสกพันธเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นอสีสกพันธเปรตมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาส ตาและปากของมันอยูท่ีอก   
ฝูงแรง เหยีย่ว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จกิท้ึง ยื้อแยง สะบัด   
ซ่ึงเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนัน้รองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สัตวนัน้เคยเปน   
เพชฌฆาตผูฆาโจร ช่ือทามริกะ อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ...   
                                เร่ืองภิกษุเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวนัวิหาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นภกิษุเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมัน   
ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
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        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  ภิกษุเปรตนั้น   
เคยเปนภิกษุผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...   
                                เร่ืองภิกษุณีเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นภกิษณุีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกายของมัน   
ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  ภิกษณุีเปรตนั้น   
เคยเปนภิกษุณผูีลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...   
                                เร่ืองสิกขมานาเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย   
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สิกขมานาเปรตน้ัน   
เคยเปนสิกขมานาผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...   
                                เร่ืองสามเณรเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย   
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...  
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        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ...  สามเณรเปรตนั้น เคยเปนสามเณร   
ผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...   
                                เร่ืองสามเณรีเปรต   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวหิาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหา-   
โมคคัลลานะ ...   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร   
ราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และรางกาย   
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง ...   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ...  สามเณรีเปรตนั้น   
เคยเปนสามเณรีผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ...   
                                เร่ืองแมน้ําตโปทา   
        [๒๙๖] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุท้ังหลายมากลาววา ดูกรอาวุโส   
ท้ังหลาย แมน้าํตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด หวงนัน้มีน้ําใสเย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทา   
เรียบราบ นาร่ืนรมย มีปลาและเตามาก อนึง่ ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู แตถึง   
อยางนั้น แมน้าํตโปทานี้ก็เดอืดพลานไหลไปอยู   
        ภิกษุท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะจึงกลาว   
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส แมน้ําตโปทาน้ีไหลมาแตหวงใด หวงนัน้มีน้ําใส เย็นจืดสนิท สะอาด   
สะอานมีทาเรียบราบ นาร่ืนรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยม   
บานอยู แตถึงอยางนั้น แมน้าํตโปทานี้ก็เดอืดพลานไหลไปอยู ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาว   
อวดอุตตริมนสุสธรรม แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย แมน้าํตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด หวงนัน้มีน้ําใส เย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทา   
เรียบราบนาร่ืนรมย มีปลาและเตามาก อนึง่ ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย แตแมน้ําตโปทานี้ ไหลผานมาในระหวางมหานรกสองขุม เพราะฉะน้ัน แมน้ําตโปทานี้   
จึงเดอืดพลานไหลไปอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.    
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                                        เร่ืองรบ ณ พระนครราชคฤห   
        [๒๙๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทําสงครามพายแพพวก   
เจาลิจฉวี ตอมาภายหลัง ทาวเธอทรงระดมพลยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ และตีกลอง   
นันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชาทรงชนะพวกเจาลิจฉวีแลว คร้ังนั้น ทานพระมหา-   
โมคคัลลานะพูดกะภกิษุท้ังหลายวา อาวุโสท้ังหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวีแลว แตเขา   
ตีกองนันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวีแลว   
        ภิกษุท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะ   
จึงกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวแีลว แตเขาตีกองนันทิเภรี   
ประกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวีแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ   
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังแรกพระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวี ตอมาภายหลังทาวเธอทรงระดมพล   
ยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ   
ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองชางลงน้ํา   
        [๒๙๘] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภกิษุท้ังหลายมากลาววา ดกูรอาวุโส   
ท้ังหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ ตาํบลนี้ ไดยนิเสียงโขลงชางลงนํ้า   
เวลาข้ึนจากน้าํเปลงเสียงดังดุจนกกระเรียน   
        ภิกษุท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพทะนาวา ไฉนทานพระมหาโมคคัลลานะ   
จึงกลาวอยางนี้วา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้าํสัปปนิกา ณ ตําบลนี้   
ไดยินเสียงโขลงชางลงนํ้า เวลาข้ึนจากน้ําเปลงเสียงดังดจุนกกระเรียน ทานพระมหาโมคคัลลานะ   
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธินั้นมีอยู แตไมบริสุทธ์ิ โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองพระโสภิตะอรหนัต   
        [๒๙๙] คร้ังนั้น ทานพระโสภิตะเรียกภิกษุท้ังหลายมากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย   
เราระลึกชาติไดหารอยกัลป ภิกษุท้ังหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระ   
โสภิตะ จึงกลาวอยางนีว้า ดกูรอาวุโสท้ังหลาย เราระลึกชาติไดหารอยกัลป ทานพระโสภิตะ   
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา    
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชาตินี้ของโสภิตะมีอยู แตมีชาติเดยีวเทานั้นแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย โสภิตะ   
พูดจริง โสภิตะ ไมตองอาบัติ.   
                                        ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
        [๓๐๐] ทานท้ังหลาย ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว ภิกษุ   
ตองอาบัติปาราชิกอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมไมไดสังวาสกับภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนปาราชิก   
ยอมเปนผูหาสังวาสมิไดในภายหลังเหมือนในกาลกอน ขาพเจาขอถามทานท้ังหลายในธรรม คือ   
ปาราชิก ๔ สิกขาบทนั้นวา ทานท้ังหลายบริสุทธ์ิในธรรม คือ  ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ   
ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายบริสุทธ์ิในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ   
ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายบริสุทธ์ิในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ   
ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลว เพราะฉะน้ันจึงเปนผูนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้แล.   
                                ปาราชิกกัณฑ จบ   
                                หัวขอประจําเร่ือง   
                                        ปาราชิก ๔ สิกขาบท คือ:-   
        เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสวคิคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ เปนวตัถุแหง   
มูลเฉท หาความสงสัยมิได ดัง่นี้แล.   
                                        ____________    
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                                        เตรสกัณฑ   
        ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑   
                                เร่ืองพระเสยยสกะ   
        [๓๐๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระเสยยสกะ ไมยินดีประพฤตพิรหมจรรย   
เพราะความกระสันนั้น เธอจงึซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางกาย   
สะพร่ังดวยเอ็น ทานพระอุทายีไดเห็นทานพระเสยยสกะ ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า   
มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางกายสะพร่ังดวยเอ็น คร้ันแลวจึงไดถามวา อาวุโส เสยยสกะ เพราะเหตุไร   
คุณจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางกายสะพร่ังดวยเอ็น คุณจะ   
ไมยินดปีระพฤติพรหมจรรยกระมังหนอ?   
        ทานพระเสยยสกะรับสารภาพวา จริงอยางนั้น ขอรับ   
        ทานพระอุทายีแนะนําวา ดูกรคุณเสยยสกะ ถาอยางนัน้ คุณจงฉันอาหารใหพอแกความ   
ตองการ จําวดัใหพอแกความตองการ สรงนํ้าใหพอแกความตองการ คร้ันฉันอาหาร จําวัด สรงนํ้า   
พอแกความตองการแลว เม่ือใดความกระสันบังเกิดแกคุณ ราคะรบกวนจิตคุณ เม่ือนัน้คุณจง   
ใชมือพยายามปลอยอสุจิ   
        เส. ทําเชนนั้น ควรหรือ ขอรับ?   
        อุ. ควรซิ คุณ แมผมก็ทําเชนนั้น   
        ตอมา ทานพระเสยยสกะฉันอาหารพอแกความตองการ จําวดัพอแกความตองการ   
สรงนํ้าพอแกความตองการ คร้ันฉันอาหาร จําวัด สรงนํ้าพอแกความตองการแลว เม่ือใดความ   
กระสันบังเกดิ ราคะรบกวนจิต เม่ือนั้นก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ สมัยตอมา ทานพระเสยยสกะ   
ไดเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียอ่ิมเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง จึงพวกภกิษุสหาย   
ของทานพระเสยยสกะถามทานพระเสยยสกะวา อาวุโส เสยยสกะ เม่ือกอนคุณซูบผอม เศรา   
หมองมีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีรางกายสะพร่ังดวยเอ็น เดี๋ยวนี้คุณมีผิวพรรณมีอินทรีย   
อ่ิมเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง คุณทํายาอะไรฉันหรือ?    
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        เส. ผมไมไดทํายาฉัน แตผมฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอแกความตองการ   
สรงนํ้าพอแกความตองการ คร้ันฉันอาหาร สรงนํ้า จําวดัพอแกความตองการแลว เม่ือใดความ   
กระสันบังเกดิแกผม ราคะรบกวนจิตผม เม่ือนั้นผมก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ   
        ภิ. อาวุโส เสยยสกะ คุณพยายามปลอยอสุจิ ดวยมือซ่ึงเปนเคร่ืองฉันอาหารท่ีเขา   
ถวายดวยศรัทธาเทียวหรือ?   
        เส. เปนอยางนั้น ขอรับ   
        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระเสยยสกะจึงไดใชมือพยายามปลอยอสุจิเลา ภิกษุ   
เหลานั้น พากนัติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระเสยยสกะวา ดกูรเสยยสกะ ขาววา เธอใชมือ   
พยายามปลอยอสุจิ จริงหรือ?   
        ทานพระเสยยสกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น  ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใชมือพยายามปลอย   
อสุจิเลา   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนดั ไมใช   
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อมี   
ความถือม่ัน มิใชหรือ เม่ือธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนดั เธอยังจักคิด   
เพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจกัคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพ่ือความ   
ไมถือม่ัน เธอจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ   
เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีบรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ   
เพื่อส้ินแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกิเลสเคร่ืองรอยรัด   
มิใชหรือ?    
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        ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม   
การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย   
อเนกปริยาย มิใชหรือ?   
        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น   
เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว   
        คร้ันผูมีพระภาค ทรงติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล   
ผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ ในปจจุบัน ๑   
เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม   
พระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๕. ๑. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยอาการฉะน้ี.   
                                เร่ืองพระเสยยสกะ จบ.   
                                เร่ืองภิกษุหลายรูป   
        [๓๐๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายฉันโภชนะอันประณีตแลว จําวัดปลอยสตไิมมี   
สัมปชัญญะ เม่ือเธอจําวัดปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ อสุจิเคล่ือนโดยฝน เธอมีความรังเกียจวา    
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พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส   
แตอสุจิของพวกเราเคล่ือนโดยฝน ท้ังเจตนาในความฝนนี้จะวามีกไ็ด ชรอยพวกเรา ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เจตนานี้มีอยู แตนัน่เปนอัพโพหาริก   
                                ทรงบัญญัติพระอนุบัญญัติ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ   
สิกขาบทแกภกิษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระอนุบัญญัติ   
        ๕. ๑. ก. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เวนไวแตฝนเปนสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองภิกษุหลายรูป จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๓๐๓] บทวา เปนไปดวยความจงใจ ความวา รูอยู รูดีอยู จงใจ ตัง้ใจละเมิด   
        บทวา สุกกะ อธิบายวา สุกกะมี ๑๐ อยาง คือ สุกกะสีเขียว ๑ สุกกะสีเหลือง ๑   
สุกกะสีแดง ๑ สุกกะสีขาว ๑ สุกกะสีเหมือนเปรียง ๑ สุกกะสีเหมือนน้าํทา ๑ สุกกะสีเหมือน   
น้ํามัน ๑ สุกกะสีเหมือนนมสด ๑ สุกกะสีเหมือนนมสม ๑ สุกกะสีเหมือนเนยใส ๑   
        การกระทําอสุจิใหเคล่ือนจากฐานตรัสเรียกวา การปลอย ช่ือวาปลอย   
        บทวา เวนไวแตฝน คือ ยกเวนความฝน   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้นได ชักเขาหาอาบัติ   
เดิมได ใหมานตัได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน   
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของหมวดอาบัติ   
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.    
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                                        บทภาชนีย   
                                        (อุบาย ๔)   
        [๓๐๔] ภกิษุปลอยสุกกะในรูปภายใน ๑ ปลอยสุกกะในรูปภายนอก ๑ ปลอยสุกกะ   
ในรูปท้ังท่ีเปนภายในท้ังท่ีเปนภายนอก ๑ ปลอยเม่ือยังสะเอวใหไหวในอากาศ ๑   
                                        (กาล ๕)   
        ปลอยเม่ือเวลาเกิดความกําหนดั ๑ ปลอยเม่ือเวลาปวดอุจจาระ ๑ ปลอยเม่ือเวลาปวด   
ปสสาวะ ๑ ปลอยเม่ือเวลาตองลม ๑ ปลอยเม่ือเวลาถูกบุงขน ๑   
                                (ความประสงค ๑๐)   
        ปลอยเพือ่ประสงคความหายโรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคความสุข ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปน   
ยา ๑ ปลอยเพือ่ประสงคใหทาน ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนบุญ ๑ ปลอยเพ่ือประสงคบูชายัญ ๑   
ปลอยเพื่อประสงคไปสวรรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนพืช ๑ ปลอยเพื่อประสงคจะทดลอง ๑   
ปลอยเพื่อประสงคความสนุก ๑   
                                (วัตถุประสงค ๑๐)   
        ปลอยสุกกะสีเขียว ๑ ปลอยสุกกะสีเหลือง ๑ ปลอยสุกกะสีแดง ๑ ปลอยสุกกะสีขาว ๑   
ปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน ๑   
ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส ๑   
        [๓๐๕] บทวา รูปภายใน ไดแกรูปท่ีมีวิญญาณครอง เปนภายใน   
        บทวา รูปภายนอก ไดแกรูปท่ีมีวิญญาณครอง หรือรูปท่ีไมมีวิญญาณครอง เปนภายนอก   
        บทวา รูปท้ังท่ีเปนภายในท้ังท่ีเปนภายนอก ไดแกรูปท้ังสองนั้น   
        บทวา เม่ือยังสะเอวใหไหวในอากาศ คือเม่ือพยายามในอากาศ องคกําเนิดเปนอวัยวะ   
ใชการได   
        บทวา เม่ือเวลาเกิดความกําหนดั คือเม่ือถูกราคะบีบค้ันแลว องคกําเนิดเปนอวยัวะ   
ใชการได   
        บทวา เม่ือเวลาปวดอุจจาระ คือเม่ือปวดอุจจาระ องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได   
        บทวา เม่ือเวลาปวดปสสาวะ คือเม่ือปวดปสสาวะ องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได   
        บทวา เม่ือเวลาตองลม คือเม่ือถูกลมโชยแลว องคกาํเนิดเปนอวยัวะใชการได    
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        บทวา เม่ือเวลาถูกบุงขน คือเม่ือถูกบุงขนเบียดเบียนแลว องคกําเนิดเปนอวัยวะ   
ใชการได   
        บทวา เพือ่ประสงคความหายโรค คือเพื่อหวังวาจกัเปนคนไมมีโรค   
        บทวา เพือ่ประสงคความสุข คือเพ่ือหวังวาจักยังสุขเวทนาใหเกดิ   
        บทวา เพือ่ประสงคเปนยา คือเพ่ือมุงวาจักเปนยา   
        บทวา เพือ่ประสงคใหทาน คือเพ่ือมุงวาจักใหทาน   
        บทวา เพือ่ประสงคเปนบุญ คือเพ่ือมุงวาจักเปนบุญ   
        บทวา เพือ่ประสงคบูชายัญ คือเพ่ือมุงวาจักบูชายัญ   
        บทวา เพือ่ประสงคไปสวรรค คือเพ่ือมุงวาจักไดไปสวรรค   
        บทวา เพือ่ประสงคเปนพืช คือเพ่ือมุงวาจักเปนพืช   
        บทวา เพือ่ประสงคทดลอง คือเพ่ือมุงวาจักทดลองดวูา สุกกะจักเปนสีเขียว สีเหลือง   
สีแดง สีขาว สีเหมือนเปรียง สีเหมือนน้ําทา สีเหมือนน้ํามัน สีเหมือนนมสด สีเหมือน   
นมสม หรือสีเหมือนเนยใส   
        บทวา เพือ่ประสงคความสนุก คือมีความมุงหมายจะเลน.   
                                สุทธิกสังฆาทิเสส   
                                อุบาย ๔ อยาง   
        [๓๐๖] ภกิษุจงใจ พยายาม ในรูปภายใน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม ในรูปภายนอก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม ในรูปท้ังท่ีเปนภายใน ท้ังท่ีเปนภายนอก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เม่ือยังสะเอวใหไหวในอากาศ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                        กาล ๕ อยาง   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เม่ือเวลาเกิดความกําหนดั สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เม่ือเวลาปวดอุจจาระ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เม่ือเวลาปวดปสสาวะ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เม่ือเวลาตองลม สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เม่ือเวลาถูกบุงขน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                ความประสงค ๑๐ อยาง   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ประสงคความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                วัตถุประสงค ๑๐ อยาง   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียวเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลืองเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดงเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาวเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียงเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทาเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมันเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสดเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสมเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใสเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                สุทธิกสังฆาทิเสส จบ.    
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                                        ขัณฑจักร   
                                มีความประสงคอยางเดยีวเปนมูล   
        [๓๐๗] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพ่ือความสุข สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรคและเพ่ือความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
                ขัณฑจักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ.   
                                        พันธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๓๐๘] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุขและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พันธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๒   
        [๓๐๙] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพ่ือใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยาและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
                                        พันธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๓   
        [๓๑๐] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทานและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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                                        พันธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๔   
        [๓๑๑] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญและเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พันธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๕   
        [๓๑๒] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายญัและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๖   
        [๓๑๓] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อความสนกุ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรคและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๗   
        [๓๑๔] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพชืและเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืชและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๘   
        [๓๑๕] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพ่ือความสนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลองและเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๓๑๖] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพ่ือความหายโรค สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือความสุข สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือเปนยา สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือใหทาน สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือเปนพชื สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสนุกและเพ่ือทดลอง สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                        พัทธจักร มีความประสงคอยางเดยีวเปนมูล จบ.   
        แมขัณฑจักรและพัทธจักรมีความประสงค ๒ อยางเปนมูลเปนตน ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล.   
                                        ขัณฑจักร   
                                มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล   
        [๓๑๗] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพือ่เปนยา   
สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพ่ือเปนพืช สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัรมีความประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๓๑๘] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๒   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่เปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่บูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่ไปสวรรค สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่เปนพืช สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่ทดลอง สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่ความสนุก สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่ความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนยา เพื่อใหทาน และเพือ่ความสุข สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๓   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่บูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 455 
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่ไปสวรรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่เปนพืช สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่ทดลอง สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่ความสนุก สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่ความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่ความสุข สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพือ่เปนยา สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๔   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพ่ือเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๕   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความสนกุ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่บูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.    
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                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๖   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อทดลอง สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความสนกุ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๗   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 458 
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่เปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๘   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความหายโรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความสุข สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนยา สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อใหทาน สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนบุญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อไปสวรรค สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนพืช สุกกะเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        พัทธจักร มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.   
        [๓๑๙] ขัณฑจกัร และพัทธจักร มีความประสงค ๓ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงค ๔ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงค ๕ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงค ๖ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงค ๗ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงค ๘ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงค ๙ อยางเปนมูล   
        นักปราชญพึงทําตามแบบน้ีแล.   
                                ขัณฑจกัรและพัทธจักร   
                        มีความประสงคทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี้   
        [๓๒๐] ภกิษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อ   
ใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพชื เพื่อทดลอง และเพื่อความ   
สนุก สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีความประสงคทุกอยางเปนมูล จบ.   
                                        ขัณฑจักร   
                                มีวัตถุประสงคอยางเดยีวเปนมูล   
        [๓๒๑] ภกิษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ขัณฑจกัรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๓๒๒] ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๒   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหลือง เคล่ือนตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๓   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๔   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ฯ.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๕   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ฯ.   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเขียว เคล่ือนตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
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                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๖   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๗   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๘   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                        พัทธจักรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ.   
        แมขัณฑจักร และพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูลเปนตน ก็พึงทราบโดย   
นัยนีแ้ล.   
                                        ขัณฑจักร   
                                        มีวตัถุประสงค ๒ อยางเปนมูล   
        [๓๒๓] ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม  สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสด   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                        ขัณฑจกัรมีวตัถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๓๒๔] ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๒   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๓   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๔   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน   
น้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน   
นมสด เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน   
นมสม เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน   
เนยใส เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเขียว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหลือง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีแดง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีขาว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๕   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน   
นมสด เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน   
นมสม เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน   
เนยใส เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเขียว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหลือง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีแดง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีขาว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน   
เปรียง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๖   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน   
นมสม เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน   
เนยใส เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน   
เปรียง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน   
น้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๗   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน   
เนยใส เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน   
เปรียง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน   
น้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน   
น้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดท่ี ๘   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี   
สีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี   
เหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี   
เหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส สุกกะสีเหมือน   
น้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสี   
เหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                พัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ.   
        [๓๒๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๓ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๔ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๕ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๖ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๗ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๘ อยางเปนมูล   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๙ อยางเปนมูล   
                                        นักปราชญพึงทําตามแบบน้ีแล.   
                                ขัณฑจกัรและพัทธจักร   
                        มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี:้-   
        [๓๒๖] ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสี   
ขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือน   
นมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล จบ.   
                                อุภโตพทัธมิสสกจักร   
        [๓๒๗] ภิกษจุงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และสุกกะสีเขียว เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค และเพื่อความสุข สุกกะสีเขียว และสุกกะ   
สีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเปนยา สุกกะสีเขียว   
สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อใหทาน   
สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และ   
เพื่อเปนบุญ สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพือ่   
เปนบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสี   
เหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพือ่   
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพือ่ไปสวรรค สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะ   
สีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพือ่   
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพือ่เปนพืช สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง   
สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้าํมัน   
และสุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพือ่   
เปนบุญ เพื่อบูชายญั เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อทดลอง สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง   
สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้าํมัน   
สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม เพือ่ความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพือ่   
เปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะสีเขียว   
สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะ   
สีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนเนยใส   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                อุภโตพทัธมิสสจักร จบ.   
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                                        ขัณฑจักร   
        [๓๒๘] ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        ขัณฑจักร จบ.   
                                        พัทธจักร   
        [๓๒๙] ภกิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                        พัทธจักร จบ.   
                                        กุจฉิจักร   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๑   
        [๓๓๐] ภกิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๒   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                [พึงทราบจักรท้ังหลาย อยางนี้]   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๓   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๔   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๕   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.    
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                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๖   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๗   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส  
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                กุจฉิจักร หมวดท่ี ๘   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        กุจฉิจักร จบ.   
                                        ปฏฐิจักร   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑   
        [๓๓๑] ภกิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๒   
        [๓๓๒] ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๒ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๓   
        [๓๓๓]  ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๓ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๔   
        [๓๓๔] ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆา-   
ทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆา-   
ทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคล่ือน ตองอาบัติสังฆา-   
ทิเสส.   
                        ปฏฐิจักร รอบท่ี ๔ จบ.    
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                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๕   
        [๓๓๕] ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๕ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๖   
        [๓๓๖] ภกิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๖ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๗   
        [๓๓๗] ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนน้าํมัน   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๗ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๘   
        [๓๓๘] ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๘ จบ.    
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                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๙   
        [๓๓๙] ภกิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม   
เคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๙ จบ.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑๐   
        [๓๔๐] ภกิษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส    
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        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจวา จกัปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                ปฏฐิจักร รอบท่ี ๑๐ จบ.   
                                        ปฏฐิจักร จบ.   
        [๓๔๑] ภกิษุจงใจ พยายาม สุกกะเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษจุงใจ พยายาม สุกกะไมเคล่ือน ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษจุงใจ ไมพยายาม สุกกะเคล่ือน ไมตองอาบัติ   
        ภิกษจุงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคล่ือน ไมตองอาบัติ   
        ภิกษไุมจงใจ พยายาม สุกกะเคล่ือน ไมตองอาบัติ   
        ภิกษไุมจงใจ พยายาม สุกกะไมเคล่ือน ไมตองอาบัติ   
        ภิกษไุมจงใจ ไมพยายาม สุกกะเคล่ือน ไมตองอาบัติ   
        ภิกษไุมจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคล่ือน ไมตองอาบัติ   
                                        อนาปตติวาร   
        [๓๔๒] ภิกษุมีอสุจเิคล่ือนเพราะฝน ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน ๑ ภิกษวุิกล-   
จริต ๑ ภกิษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง-   
อาบัติ.    
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                                        วินตีวัตถุ   
                                คาถาแสดงช่ือเร่ือง   
        [๓๔๓] เร่ืองฝน เร่ืองถายอุจจาระ    เร่ืองถายปสสาวะ   
เร่ืองตรึกถึงกามวิตก   เร่ืองอาบนํ้ารอน     เร่ืองทายา   
เร่ืองเกาอัณฑะ       เร่ืองเดินทาง       เร่ืองหนังหุมองคกาํเนิด   
เร่ืองเรือนไฟ        เร่ืองขา           เร่ืองสามเณร   
เร่ืองสามเณรหลับ     เร่ืองหนบีดวยขา     เร่ืองบีบดวยกํามือ   
เร่ืองแอนในอากาศ    เร่ืองดดักาย        เร่ืองเพงองคกําเนดิ   
เร่ืองสอดเขาชองดาล  เร่ืองสีกับไม        เร่ืองอาบนํ้าทวนกระแส   
เร่ืองเลนโคลน       เร่ืองลุยน้าํ         เร่ืองเลนไถลกน   
เร่ืองลุยสระบัว       เร่ืองสอดเขาในทราย เร่ืองสอดเขาในตม   
เร่ืองตักน้ํารด        เร่ืองสีบนท่ีนอน      เร่ืองสีกับนิ้วแมมือ.   
                                        เร่ืองฝน   
        [๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อสุจิของภกิษุรูปหนึ่งเคล่ือนเพราะฝน เธอไดมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ ภกิษุมีอสุจิเคล่ือนเพราะฝน ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองถายอุจจาระ   
        [๓๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังถายอุจจาระอยู อสุจิเคล่ือนแลว เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือนเลย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองถายปสสาวะ   
        [๓๔๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหน่ึงกําลังถายปสสาวะอยู อสุจิเคล่ือนแลว เธอได   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือนเลย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.    
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                                เร่ืองตรึกถึงกามวิตก   
        [๓๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังตรึกถึงกามวิตกอยู อสุจิเคล่ือนแลว เธอ   
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือนเลย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุตรึกถึงกามวิตก ไมตองอาบัติ.   
                                เร่ืองอาบน้ํารอน   
        [๓๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังอาบน้าํรอนอยู อสุจิเคล่ือนแลว เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือนเลย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังอาบน้ํารอน อสุจิ   
เคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัตสัิงฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังอาบน้ํารอนอยู   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองทายา   
        [๓๔๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีแผลที่องคกําเนิด เม่ือเธอกําลังทายา อสุจิ   
เคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?    
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        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือนเลย พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลทีอ่งคกําเนิด เธอมีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน   
กําลังทายา อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลทีอ่งคกําเนิด เธอมีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน   
กําลังทายา แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองเกาอัณฑะ   
        [๓๕๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่กําลังเกาอัณฑะ อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุผูไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังเกาอัณฑะ อสุจิ   
เคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังเกาอัณฑะ แต   
อสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา    
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        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองเดินทาง   
        [๓๕๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่กําลังเดินทาง อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังเดินทางไป   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังเดินทาง แต   
อสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ.   
                                เร่ืองหนงัหุมองคกําเนดิ   
        [๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับหนังหุมองคกําเนิด ถายปสสาวะอยู   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน จับหนังหุมองคกําเนิด   
ถายปสสาวะอยู อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา    
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        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน จับหนังหุมองคกําเนิด   
ถายปสสาวะอยู แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง   
หนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิด   
อยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองเรือนไฟ   
        [๓๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังผิงเกลียวทองอยูในเรือนไฟ อสุจิเคล่ือน   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ
ภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ผิงเกลียวทองอยูใน   
เรือนไฟ อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ผิงเกลียวทองอยูใน   
เรือนไฟ แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        [๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังทําบริกรรมหลังใหพระอุปชฌายะอยูใน   
เรือนไฟ อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.    
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ทําบริกรรมหลังใหพระ   
อุปชฌายะอยูในเรือนไฟ อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ทําบริกรรมหลังให   
พระอุปชฌายะอยูในเรือนไฟ แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ   
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา   
ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองขา   
        [๓๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ทําองคกําเนิดใหเสียดสีขาอยู อสุจิเคล่ือน   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ทําองคกําเนิดใหเสียด   
สีขาอยู อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ทําองคกําเนิดใหเสียด   
สีขาอยู แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
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        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองสามเณร   
        [๓๕๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน ไดบอก   
สามเณรรูปหนึ่งวา พอสามเณร เธอจงมาจบัองคกําเนิดของฉัน สามเณรไดจับองคกําเนิด   
ของภิกษนุั้นแลว อสุจิของภกิษุนั้นเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส   
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
                                เร่ืองสามเณรหลับ   
        [๓๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไดจับองคกําเนิดของสามเณรผูนอนหลับ   
อสุจิของภิกษนุั้นเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฎ.   
                                เร่ืองหนบีดวยขา   
        [๓๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง หนีบองคกาํเนิดดวยขาท้ังสอง อสุจิเคล่ือน   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ   
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน หนีบองคกําเนิดดวย   
ขาท้ังสอง อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน หนีบองคกําเนิดดวยขา   
ท้ังสอง แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองบีบดวยกํามือ   
        [๓๕๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ บีบองคกําเนดิดวยกํามือ อสุจิเคล่ือน เธอ   
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน บีบองคกําเนิดดวยกํามือ   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน บีบองคกําเนิดดวยกํามือ   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองแอนในอากาศ   
        [๓๖๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ยังสะเอวให   
ไหวในอากาศ อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ยังสะเอวใหไหวใน   
อากาศ แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองดัดกาย   
        [๓๖๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่กําลังดัดกายอยู อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังดัดกายอยู   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน กําลังดัดกายอยู แต   
อสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองเพงองคกําเนิด   
        [๓๖๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความกําหนดัเพงองคกําเนดิของมาตุคาม อสุจิ   
ของภิกษนุั้นเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุมีความกําหนัดไมควรเพงองคกําเนิดของมาตุคาม รูปใดเพง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
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                                เร่ืองสอดเขาชองดาล   
        [๓๖๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สอดองค   
กําเนิดเขาชองดาล อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สอดองคกําเนิดเขา   
ชองดาล แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองสีกับไม   
        [๓๖๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สีองคกําเนิด   
กับไม อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 500 
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สีองคกําเนิดกับไม   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองอาบน้ําทวนกระแส   
        [๓๖๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ อาบน้ําทวนกระแส อสุจิเคล่ือน เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา  
         
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษไุมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน อาบน้ําทวนกระแส   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน อาบน้ําทวนกระแส   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองเลนโคลน   
        [๓๖๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ เลนอยูในโคลน อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน เลนอยูในโคลน   



อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน เลนอยูในโคลน แต   
อสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
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                                        เร่ืองลุยน้ํา   
        [๓๖๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ลุยน้ําอยู อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา   
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ลุยน้ําอยู อสุจเิคล่ือน   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ลุยน้ําอยู แตอสุจิ   
ไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองเลนไถลกน   
        [๓๖๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ เลนไถลกนอยู อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน เลนไถลกนอยู   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.    
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน เลนไถลกนอยู แตอสุจิ   
ไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองลุยสระบัว   
        [๓๖๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ลุยอยูในสระบัว อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ลุยอยูในสระบัว   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ลุยอยูในสระบัว แต   
อสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองสอดเขาในทราย   
        [๓๗๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สอดองค   
กําเนิดเขาในทราย อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ   
เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.    
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สอดองคกําเนิดเขา   
ในทราย แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองสอดเขาในตม   
        [๓๗๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สอดองค   
กําเนิดเขาในตม อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สอดองคกําเนิดเขา   
ในตม แตอสุจไิมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองตักน้ํารด   
        [๓๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตักน้ํารดองคกําเนิด อสุจิเคล่ือน เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ภกิษุไมมีความประสงคจะใหเคล่ือน ไมตองอาบัติ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ตักน้ํารดองคกําเนิด   
อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.    
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน ตักน้ํารดองคกําเนิด   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองสีบนท่ีนอน   
        [๓๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน สีองคกําเนิด   
บนท่ีนอน อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สีองคกําเนิดบนที่นอน   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรงัเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองสีกับนิ้วแมมือ   
        [๓๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจเิคล่ือน สีองคกําเนิด   
กับนิ้วแมมือ อสุจิเคล่ือน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคล่ือน สีองคกําเนิดกับนิ้วแมมือ   
แตอสุจิไมเคล่ือน เธอไดมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอคิดอยางไร?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคล่ือน พระพุทธเจาขา   
        ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ จบ.   
                                _________________   
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                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒   
                                เร่ืองพระอุทายี   
        [๓๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีอยูในปา วิหารทานงดงาม   
นาดู นาชม มีหองกลาง มีระเบียงโดยรอบ เตียงต่ัง ฟกูหมอน จัดไวเรียบรอย น้ําฉัน   
น้ําใช ตั้งไวดแีลว บริเวณเตียนสะอาด ประชาชนเปนอันมากพากันมาชมวิหารของทาน   
พระอุทายี แมพราหมณคนหนึ่งกับภรรยากเ็ขาไปหาทานพระอุทายี แลวไดกลาวกะทานวา พวกผม   
อยากชมวิหารของทาน ทานพระอุทายกีลาวเชิญวา ถาเชนนั้น เชิญชมเถิดพราหมณ แลวถือ   
ลูกดาลไขล่ิมผลักบานประตูเขาไป   
        แมพราหมณนั้นก็ตามหลังทานพระอุทายีเขาไป สวนพราหมณีตามหลังพราหมณเขาไป   
ขณะน้ัน ทานพระอุทายีเดินไปเปดบานหนาตางบางตอน ปดบานหนาตางบางตอนรอบหอง   
แลวยอนมาทางหลัง จับอวยัวะนอยใหญของพราหมณีนัน้   
        คร้ันพราหมณนัน้สนทนากับทานพระอุทายแีลว กล็ากลับไป พราหมณนัน้ดใีจเปลงวาจา   
แสดงความยินดีวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ อยูในปาเชนนี้ยังมีอัธยาศัยดี   
แมทานพระอุทายีอยูในปาเชนนี้ กย็ังมีอัธยาศัยดี   
        เม่ือพราหมณกลาวอยางนี้แลว พราหมณีไดกลาวกะพราหมณนัน้วา พระอุทายีจะมี   
อัธยาศัยดแีตไหน เพราะพระอุทายีไดจับอวัยวะนอยใหญของดิฉันเหมือนท่ีทานจับดิฉัน   
        พอไดทราบดั่งนั้น พราหมณจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะวา พระสมณะเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานีย้ังจกัปฏิญาณวา เปน   
ผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม   
ดังนี้เลา ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี   
ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้พนิาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้พินาศ   
แลว ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของสมณะเหลานี้    
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จะมีแตไหน พระสมณะเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ปราศจาก   
ความเปนพราหมณแลว ไฉน พระสมณะอุทายี จึงไดจบัตองอวัยวะนอยใหญของภรรยาเรา   
ตอไปกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภผูมีสกุล กุลทาสี จักไมกลาไปสูอารามหรือวิหาร เพราะ   
ถาไป พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานั้นก็จะพงึประทุษรายเขา   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิพราหมณนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน ทานพระอุทายี จึงไดถึงกายสังสัคคะกบัมาตุคามเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอถึงกาย   
สังสัคคะกับมาตุคามจริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถึงกายสังสัคคะกบั   
มาตุคามเลา   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนดั ไมใช   
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อ   
มีความถือม่ัน มิใชหรือ เม่ือธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนดั เธอยัง   
จักคิดเพื่อมีความกําหนดั เราแสดงเพื่อความพรากเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพ่ือ   
ความไมถือม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกราคะ เพื่อเปน   
สรางความเมา เพื่อบรรเทาความระหาย เพือ่เพิกถอนอาลัย เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ เพื่อส้ินตัณหา   
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกเิลสเคร่ืองรอยรัด มิใชหรือ   
        การละกามเราก็บอกแลว การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจดัความระหาย   
ในกาม การเพกิถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราก็บอกไว   
แลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ    
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        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว อันท่ีแท การกระทําของเธอนั่น   
เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวก   
ท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายแลว ทรงติโทษแหง-   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคน   
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส   
การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้   
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                                        พระบัญญัติ   
        ๖. ๒. อนึง่ ภิกษใุดกําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว ถึงความเคลาคลึงดวย   
กายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับชองผมก็ตาม ลูบคลําอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม   
เปนสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๓๗๖] บทวา อน่ึง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณ   
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม ผูนี้พระผูมีพระภาคตรสัวา   
อนึ่ง...ใด    
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        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระ-   
เสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอัน   
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา   
ภิกษเุหลานั้น ภิกษนุี้ใด ท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไม   
กําเริบควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา ภกิษุ ในอรรถนี้   
        ท่ีช่ือวา กาํหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ   
        บทวา แปรปรวนแลว ความวา จติท่ีถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน ท่ีถูกโทสะประ-   
ทุษรายแลวก็แปรปรวน ท่ีถูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวน แตท่ีวาแปรปรวนในอรรถนี้ ทรง-   
ประสงคจิตท่ีถูกราคะยอมแลว   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตวดรัิจฉาน   
ตัวเมีย โดยท่ีสุด แมเดก็หญิงท่ีเกิดในวนันัน้ ไมตองพูดหญิงผูใหญ   
        บทวา กบั คือ ดวยกัน   
        คําวา ถึงความเคลาคลึงดวยกาย คือ ท่ีเรียกกนัวาความประพฤติลวงเกิน   
        ท่ีช่ือวา มือ คือ หมายต้ังแตขอศอกถึงปลายเล็บ   
        ท่ีช่ือวา ชองผม คือ เปนผมลวนก็มี แซมดวยดายก็มี แซมดวยดอกไมก็มี แซม   
ดวยเงินก็มี แซมดวยทองก็มี แซมดวยแกวมุกดาก็มี แซมดวยแกวมณีกมี็   
        ท่ีช่ือวา อวัยวะ คือ เวนมือและชองผมเสีย นอกนัน้ช่ือวาอวยัวะ.   
        [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 คือร้ังมา ท่ีช่ือวา ผลัก คือผลักไป   
ท่ีช่ือวา กด คือจับอวัยวะ กดลง ท่ีช่ือวา บีบ คือบีบกับวัตถุบางอยาง ท่ีช่ือวา จับ คือ   
จับเฉยๆ ท่ีช่ือวา ตอง คือเพียงตองตัว.   
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        [๓๗๙] บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาส เพื่ออาบัตินั้นได ชักเขา   
อาบัติเดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะ   
ฉะนั้นจึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัติ   
นิกายนั้นแล แมเพราะเหตุนัน้ จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
                                        ภิกษุเปยยาล สตรี-กายตอกาย   
        [๓๘๐] สตรีหนึ่ง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดัและถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม   
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรี ดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย.   
                                บัณเฑาะก-กายตอกาย   
        บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดัและถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัต ิ  
ถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ   
อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ    
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        บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัต ิ  
ทุกกฏ   
        บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะก ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัต ิ  
ทุกกฏ.   
                                บุรุษ-กายตอกาย   
        บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม   
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                                สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย   
        สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนดั และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษมีุความสงสัย มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ    
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        สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตอง-   
อาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                                สตรีสองคน-กายตอกาย   
        [๓๘๑] สตรี ๒ คน ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรีท้ังสองคน   
ดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีท้ังสองคน ดวยกาย   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีท้ังสองคน   
ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีท้ังสองคน ดวย-   
กาย ตองอาบัตถุิลลัจจัย ๒ ตวั   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรีท้ังสองคน   
ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
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                                        บัณเฑาะกสองคน-กายตอกาย   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบัณเฑาะก   
ท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสงสัยบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะกท้ังสองคน   
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษสํุาคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของ   
บัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบัณเฑาะกท้ัง   
สองคน ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั.   
                                บุรุษสองคน-กายตอกาย   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษท้ังสองคน ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบุรุษท้ังสองคน   
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
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        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบุรุษท้ังสองคน ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบุรุษท้ังสองคน   
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.   
                                สัตวดิรัจฉานสองตัว-กายตอกาย   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองตัว มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสัตว-   
ดิรัจฉานท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยสัตวดิรัจฉานท้ังสองตัว มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสัตวดิรัจฉาน   
ท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองตัว มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสัตวดิรัจฉาน   
ท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองตัว มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสัตว   
ดิรัจฉานท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองตัว มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสัตวดิรัจฉาน   
ท้ังสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั.   
                                        สตรี บัณเฑาะก-กายตอกาย   
        [๓๘๒] สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความ   
กําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้   
ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส    
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        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีและบัณเฑาะก   
ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตถุิลลัจจัย ๒ ตวั   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.   
                                สตรี บุรุษ-กายตอกาย   
        สตรีหนึ่ง บุรุษหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรีและบุรุษ   
ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีหนึ่ง บุรุษหน่ึง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง บุรุษหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง บุรุษหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรีและบุรุษ   
ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง บุรุษหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 515 
                                        สตรี ดิรัจฉาน-กายตอกาย   
        สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีและสัตวดิรัจฉาน   
ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรี   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        บัณเฑาะก บุรุษ-กายตอกาย   
        บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของ   
บัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกาํหนัด และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของบัณเฑาะกและบุรุษ   
ท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของ   
บัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว    
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        บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความ   
กําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกาย   
นั้นของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะกหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบัณ-   
เฑาะกและบุรุษท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั.   
                                บัณเฑาะก สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย   
        บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความ   
กําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกาย   
นั้นของบัณเฑาะกและสัตวดรัิจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กบัอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนดั และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบัณเฑาะกและสัตว   
ดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบัณเฑาะก   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสอง มีความ   
กําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้   
ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของ   
บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั.   
                                        บุรุษ สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย   
        บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบุรุษ   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
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        บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบุรุษและสัตว   
ดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ   
กําหนดั และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้   
ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบุรุษ   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหน่ึง ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของบุรุษ   
และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั.   
                                        สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย   
        [๓๘๓] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของสตรี ดวยกาย   
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของสตรี   
ท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวย   
กายนัน้ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรี ดวยของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย    
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        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา   
ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของสตรีท้ังสองคน   
ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายน้ันของ   
สตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.   
                        สตรี-ของเนื่องดวยกายตอของเน่ืองดวยกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน   
ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของสตรี ดวยของเน่ืองดวย   
กาย ตองอาบัตทุิกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของสตรีท้ังสอง   
คน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวย   
กายนัน้ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.   
                                สตรี-ของท่ีโยนตอกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซ่ึงกายนั้นของ   
สตรี ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูกตอง   
ซ่ึงกายนั้นของสตรีท้ังสองคน ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
ถูกตอง ซ่ึงกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั.   
                                สตรี-ของท่ีโยนตอของเน่ืองดวยกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และถูกตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกาย   
นั้นของสตรี ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูกตอง ซ่ึง   
ของเนื่องดวยกายน้ันของสตรีท้ังสองคน ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
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        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และถูกตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยของท่ีโยนไป ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.   
                                        สตรี-ของท่ีโยนตอของท่ีโยน   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูกตอง ซ่ึงของท่ีโยน   
มานั้นของสตรี ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ัง ๒ คน มีความกําหนดั และถูกตอง ซ่ึง   
ของท่ีโยนมานั้นของสตรีท้ังสอง ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และถูก   
ตอง ซ่ึงของท่ีโยนมานั้นของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ดวยของท่ีโยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั.   
                                ภิกขุเปยยาล จบ.   
                                        อิตถีเปยยาล   
                                สตรี-กายตอกาย   
        [๓๘๔] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และสตรี ถูก   
คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย   
ภิกษุความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และสตรีท้ังสอง   
ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของภิกษุ   
ดวยกาย ภิกษมีุความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และ ท้ังสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึง   
กายนัน้ของภกิษุ ดวยกาย ภกิษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตอง   
อาบัติทุกกฏ กบัอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของภกิษุ ดวยกาย   
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย    
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        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และสตรีท้ัง   
สองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จบั ตอง ซ่ึงของเน่ือง   
ดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภกิษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และท้ังสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึง   
ของเนื่องดวยกายน้ันของภกิษุ ดวยกาย ภกิษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ   
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กบัอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนัน้ของภกิษุ ดวยของเนือ่งดวยกาย   
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และสตรีท้ังสองคน   
ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงกายนั้นของภิกษุ   
ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษมีุความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และท้ังสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึง   
กายนัน้ของภกิษุ ดวยของเนือ่งดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ   
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กบัอาบัติถุลลัจจัย.   
                        สตรี-ของเนื่องดวยกายตอของเน่ืองดวยกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก คลํา ลูบลง   
ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของภกิษุ ดวยของ   
เนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีสองคน มีความกําหนัด และสตรีท้ังสองคน   
ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายน้ัน    
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ของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีสองคน มีความกําหนัด และ   
ท้ังสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบข้ึน ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซ่ึงของ   
เนื่องดวยกายนั้นของภกิษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษมีุความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย   
รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั.   
                                สตรี-ของท่ีโยนตอกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซ่ึงกาย   
นั้นของภกิษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และสตรีท้ัง   
สองคน ถูก ตอง ซ่ึงกายนั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม   
ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
ท้ังสองคน ถูก ตอง ซ่ึงกายนัน้ของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ   
พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั.   
                                สตรี-ของท่ีโยนตอของเน่ืองดวยกาย   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซ่ึงของ   
เนื่องดวยกายนั้นของภกิษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย   
รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และสตรีท้ังสองคน   
ถูก ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายนั้นของภกิษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ   
พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และท้ังสองคน ถูก ตอง ซ่ึงของเน่ืองดวยกายน้ันของภกิษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความ   
ประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.    
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                                        สตรี-ของท่ีโยนตอของท่ีโยน   
        สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี ถูก ตอง ซ่ึงของท่ี   
โยนมานั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ   
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และสตรีท้ังสองคน   
ถูก ตอง ซ่ึงของท่ีโยนมานั้นของภิกษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม   
ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และท้ังสองคน ถูก ตอง ซ่ึงของท่ีโยนมานั้นของภกิษุ ดวยของท่ีโยนไป ภิกษุมีความประสงค   
จะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.   
                                อิตถีเปยยาล จบ.   
        [๓๘๕] ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย แตไมรูตอบผัสสะ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ   
        ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ   
        ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ   
        ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย แตไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ   
        ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ไมตองอาบัติ   
        ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๓๘๖] ภกิษุไมจงใจถูกตอง ๑ ภิกษุถูกตองดวยไมมีสติ ๑ ภิกษไุมรู ๑ ภิกษุไม   
ยินดี ๑ ภกิษวุกิลจริต ๑ ภกิษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภกิษุอาทิ   
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                คาถาแสดงช่ือเร่ือง   
        [๓๘๗] เร่ืองมารดา เร่ืองธิดา เร่ืองพี่นองหญิง เร่ืองชายา เร่ืองยักษี เร่ืองบัณเฑาะก   
เร่ืองสตรีหลับ เร่ืองสตรีตาย เร่ืองสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เร่ืองตุกตาไม เร่ืองฉุดตอๆ กัน  
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เร่ืองสะพาน เร่ืองหนทาง เร่ืองตนไม เร่ืองเรือ เร่ืองเชือก เร่ืองทอนไม เร่ืองดันดวยบาตร   
เร่ืองไหว เร่ืองพยายามแตมิไดจับตอง.   
                                        เร่ืองมารดา   
        [๓๘๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่จับตองมารดาดวยความรักฉันมารดา เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองธิดา   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับตองธิดาดวยความรักฉันธิดา เธอไดมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองพี่นองหญิง   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับตองพี่นองหญิงดวยความรักฉันพี่นองหญิง เธอได   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองชายา   
        [๓๘๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับปุราณทุติยกิา   
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
                                        เร่ืองยักษี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับนางยกัษินี เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองบัณเฑาะก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับบัณเฑาะก เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
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                                        เร่ืองสตรีหลับ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรีนอนหลับ เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
                                        เร่ืองสตรีตาย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรีตายแลว เธอได   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองสัตวดิรัจฉานตัวเมีย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสัตวดรัิจฉานตัวเมีย เธอ   
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองตุกตาไม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับตุกตาไม เธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองฉุดตอๆ กัน   
        [๓๙๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล สตรีจํานวนมากเอาแขนตอๆ กันโอบพาภิกษุรูปหนึ่งไป   
ภิกษนุั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ   
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอยนิดีไหม?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยนิดี พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษุผูไมยนิดี ไมตองอาบัติ.   
                                        เร่ืองสะพาน   
        [๓๙๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความกําหนดั เขยาสะพานท่ีสตรีข้ึนเดิน เธอ   
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                        เร่ืองหนทาง   
        [๓๙๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่พบสตรีเดินสวนทางมา มีความกําหนัด ได   
กระทบไหล เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                        เร่ืองตนไม   
        [๓๙๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความกําหนดั ไดเขยาตนไมท่ีสตรีข้ึน เธอได   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-   
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองเรือ   
        [๓๙๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความกําหนดั โคลงเรือท่ีสตรีลงนั่ง เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-   
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองเชือก   
        [๓๙๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความกําหนดั กระตุกเชือกท่ีสตรีจับไว เธอ   
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองทอนไม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งฉุดทอนไมท่ีสตรีถือไว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง   
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เร่ืองดันดวยบาตร   
        [๓๙๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีความกําหนดั ดันสตรีไปดวยบาตร เธอไดมี   
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองไหว   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนดั ยกเทาข้ึนถูกตองสตรีผูกําลังไหว เธอได   
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-   
ภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
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                                        เร่ืองพยายามแตมิไดจับตอง   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพยายามวาจะจับสตรี แตมิไดจบัตอง เธอไดมีความรังเกียจ   
วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ จบ.   
                                ______________________    
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                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๓   
                                เร่ืองพระอุทายี   
        [๓๙๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีอยูในวหิารชายปา สตรีเปนอันมาก   
ไดพากนัไปสูอาราม มีความประสงคจะชมวิหาร จึงเขาไปหาทานพระอุทายีกราบเรียนวา พวกดิฉัน   
ประสงคจะชมวิหารของพระคุณเจา เจาคะ   
        จึงทานพระอุทายีเชิญสตรีเหลานั้นใหชมวิหารแลว กลาวมุงวจัจมรรค ปสสาวมรรค ของ   
สตรีเหลานั้น ชมบาง ติบาง ขอบาง ออนวอนบาง ถามบาง ยอนถามบาง บอกบาง สอนบาง   
ดาบาง สตรีเหลานั้นจําพวกท่ีหนาดาน ฐานนักเลง ไมมียางอาย บางกย็ิ้มพราย บางกพ็ูดยัว่   
บางก็ซิกซ้ี บางก็เยยกับทานพระอุทายี สวนจําพวกท่ีมีความละอายใจ ก็เล่ียงออกไป แลวโพน-   
ทะนาภิกษุท้ังหลายวา ทานเจาขา คํานี้ไมสมควร ไมเหมาะ แมสามีดิฉันพูดอยางนี้ ดิฉันยังไม   
ปรารถนา ก็นี่จะประโยชนอะไรดวยทานพระอุทายี   
        ภิกษุท้ังหลาย บรรดาท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ   
สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาอัน   
ช่ัวหยาบเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวตรัสสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววาเธอพดูเคาะมาตุคาม   
ดวยวาจาอันช่ัวหยาบ จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดพดูเคาะมาตุคาม ดวยวาจา   
อันช่ัวหยาบเลา   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพ่ือคลายความกําหนดั ไมใชเพื่อมี   
ความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพือ่ความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อมีความถือ    
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ม่ัน มิใชหรือ เม่ือธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพือ่มี   
ความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือ   
ม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพ่ือเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ   
เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย เพื่อ   
เปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับทุกข   
เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัด มิใชหรือ   
        ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม   
การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดย   
อเนกปริยาย มิใชหรือ   
        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น   
เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใสแลว การไมสะสม การปรารภความเพียร   
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภกิษุ   
ท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษทุั้งหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ๑   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ   
ตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                        พระปฐมบัญญัติ   
        ๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว พูดเคาะมาตุคาม   
ดวยวาจาช่ัวหยาบ เหมือนชายหนุมพูดเคาะหญิงสาวดวยวาจาพาดพิงเมถุน เปน-   
สังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๓๙๘] บทวา อน่ึง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระ   
ก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ท่ีช่ือวา  ภิกษุ เพราะอรรถ   
วา ประพฤตภิกิขาจริยวัตร ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา ภิกษุ   
โดยสมญา ช่ือวา ภกิษุ โดยปฏิญญาช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิกิษุ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบท   
ใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุถกรรมอันไมกําเริบควรแกฐานะนี้ พระผูมีพระภาคทรงประสงควา   
ภิกษุ ในอรรถนี้   
        ท่ีช่ือวา กาํหนัดแลว คือมีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ   
        บทวา แปรปรวนแลว ความวา จติแมอันราคะยอมแลว ก็แปรปรวน แมอันโทสะ   
ประทุษรายแลว ก็แปรปรวน แมอันโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวนแตท่ีวา แปรปรวนแลว   
ในอรรถนี้ ทรงประสงคจิตอันราคะยอมแลว   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงท่ีรูเดียงสา สามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาช่ัวหยาบ   
และสุภาพ   
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        วาจาท่ีช่ือวา ช่ัวหยาบ ไดแก วาจาท่ีพาดพิงวัจจมรรค ปสสาวมรรค และเมถุนธรรม   
        บทวา พดูเคาะ คือท่ีเรียกกนัวา ประพฤติลวงเกิน   
        คําวา เหมือนชายหนุมหญิงสาว ไดแกเด็กชายรุนกบัเด็กหญิงรุน คือหนุมกับสาว   
ชายบริโภคกามกับหญิงบริโภคกาม   
        บทวา ดวยวาจาพาดพิงเมถุน ไดแกถอยคําท่ีเกีย่วดวยเมถุนธรรม   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ันจึงตรัสเรียก   
วา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนั้นแล   
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
                                        มาติกา   
        [๓๙๙] มุงมรรคท้ังสอง พูดชม ก็ดี พดูติ ก็ดี พดูขอ ก็ดี พูดออนวอน ก็ดี ถาม   
ก็ดี ยอนถาม กด็ี บอก ก็ดี สอน ก็ดี ดา ก็ดี   
        [๔๐๐] ท่ีช่ือวา พูดชม คือ ชม พรรณนา สรรเสริญ มรรคท้ังสอง   
        ท่ีช่ือวา พดูติ คือ ดา วา ติเตียน มรรคท้ังสอง   
        ท่ีช่ือวา พดูขอ คือ พูดวา โปรดใหแกเรา โปรดยกใหแกเรา ควรจะใหแกเรา ดังนี ้  
เปนตน   
        ท่ีช่ือวา พดูออนวอน คือ พูดวา เม่ือไรมารดาของเธอจักเล่ือมใส เม่ือไรบิดาของเธอจัก   
เล่ือมใส เม่ือไรเทวดาของเธอจักเล่ือมใส เม่ือไรโอกาสดีจักมีแกเธอ เม่ือไรเวลาดีจกัมีแกเธอ   
เม่ือไรยามดีจกัมีแกเธอ เม่ือไรฉันจักไดเมถุนธรรมของเธอ ดังนี้เปนตน   
        ท่ีช่ือวา ถาม คือ ถามวา เธอใหเมถุนธรรมแกสามีอยางไร ใหแกชูอยางไร ดังนีเ้ปนตน   
        ท่ีช่ือวา ยอนถาม คือ สอบถามดูวา ขาววา เธอใหเมถุนธรรมแกสามีอยางนี้หรือ ให   
แกชูอยางนี้หรือ ดังนี้เปนตน   
        ท่ีช่ือวา บอก คือ ถูกเขาถามแลวบอกวา เธอจงใหอยางนี้ เม่ือใหอยางนี้ จักเปนท่ีรัก   
ใครและพอใจของสามี ดังนี้เปนตน   
        ท่ีช่ือวา สอน คือ เขาไมไดถาม บอกเองวา เธอจงใหอยางนี้ เม่ือใหอยางนี้ จกัเปน   
ท่ีรักใครและพอใจของสามี ดังนี้เปนตน    
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        ท่ีช่ือวา ดา คือ ดาวา เธอเปนคนไมมีนมิิต เธอเปนคนสักแตวามีนมิิต เธอเปนคนไมมี   
โลหิต เธอเปนคนมีโลหิตเสมอ เธอเปนคนมีผาซับเสมอ เธอเปนคนช้ําร่ัว เธอเปนคนมีเดือย   
เธอเปนบัณเฑาะกหญิง เธอเปนคนคลายผูชาย เธอเปนคนผา เธอเปนคนสองเพศ ดังน้ีเปนตน.   
                                        สตรี   
        [๔๐๑] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัดและพูดพาดพิงถึงทวารหนัก   
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี   
ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวารหนกั   
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก   
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอน   
ก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉาน มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวารหนกั   
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย   
                                        บัณเฑาะก   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวาร   
หนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี   
สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา   
ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกกด็ี สอนก็ดี ดาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ    
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        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก   
ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ีถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ี  
สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพงิถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก   
ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติกด็ี ขอกด็ี ออนวอนก็ด ีถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอน   
ก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ   
                                        บุรุษ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา   
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ี  
ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ   
ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ-   
ทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉาน มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวารหนกั   
ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา   
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ี  
ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวารหนกั   
ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
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                                        สัตวดิรัจฉาน   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ีถามก็ดี ยอนถามก็ดี   
บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา   
ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ตกิด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวารหนกั   
ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี   
สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และพูดพาดพงิถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ีถามก็ดี ยอนถามก็ดี   
บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวารหนกั   
ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี   
สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        สตรี ๒ คน   
        [๔๐๒] สตรี ๒ คน ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก   
ทวารเบา ของสตรีท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกกด็ี สอน   
ก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และพดู   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว    
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        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูดพาดพิง   
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของสตรีท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม   
ก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
                                บัณเฑาะก ๒ คน   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอน   
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน   
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                        บุรุษ ๒ คน   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง   
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกาํหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร   
หนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี   
บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว    
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        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิง   
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม   
ก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองตัว มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองตัว มีความกําหนัด และพูดพาดพงิถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี อาบัตทุิกกฏ ๒ ตวั   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองตัว มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดรัิจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองตัว มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองตัว มีความกําหนัด และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั ฯ.    
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                                สตรี-บัณเฑาะก   
        [๔๐๓] สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี   
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพงิถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัตถุิลลัจจัย   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน   
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
                                        สตรี-บุรุษ   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกาํหนัด และพูดพาดพิงถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ด ีติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถาม   
ก็ดี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวาร   
หนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี   
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ด ีติก็ดี ขอก็ดี ออน   
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วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ กบัอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกาํหนัด และพูดพาด   
พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ตกิ็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัตถุิลลัจจัย   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนดั   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษท้ังสองคน ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
                                สตรี-สัตวดิรัจฉาน   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพงิถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัตถุิลลัจจัย   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ กบัอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
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ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติถุลลัจจัย   
                                บัณเฑาะก-บุรุษ   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนดั   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี   
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกาํหนัด และพูดพาด   
พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี    
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ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ   
กําหนดั และพดูพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี   
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก และสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี   
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
                                บุรุษ-สัตวดิรัจฉาน   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั และ   
พูดพาดพิงถึงทวารหนกั ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพงิถึง   
ทวารหนกั ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี   
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั และพูด   
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน   
วอนกด็ี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด   
และพูดพาดพงิถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี   
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว.   
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                                ใตรากขวัญ-เหนือเขา   
        [๔๐๔] อนึ่ง สตรี ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพงิ   
ถึงอวัยวะเบ้ืองบนใตรากขวญัลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนอืเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา   
ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ ี  
ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวยัวะ   
เบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนกั ทวารเบา ของบัณเฑาะก   
ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบ้ืองบน   
ใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี   
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงอวยัวะ   
เบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนกั ทวารเบา ของสัตว   
ดิรัจฉาน ชมกด็ี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูดพาดพิง   
ถึงอวัยวะเบ้ืองบนใตรากขวญัลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนอืเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา   
ของสตรีท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามกด็ี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงอวยัวะเบ้ืองบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบ้ืองตํ่าเหนือเขาข้ึนไป เวนทวารหนัก ทวารเบา   
ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม   
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย.   
                                เหนือรากขวัญ-ใตเขา   
        [๔๐๕] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง   
อวัยวะเบ้ืองบนเหนือรากขวญัข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี   
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ    
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        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวยัวะ   
เบ้ืองบนเหนือรากขวัญข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองต่ําใตเขาลงมา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติกด็ี   
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามกด็ี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบ้ือง   
บนเหนือรากขวัญข้ึนไป อวยัวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของบุรุษ ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอน   
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึง   
อวัยวะเบ้ืองบนเหนือรากขวญัข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี   
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูดพาดพิง   
ถึงอวัยวะเบ้ืองบนเหนือรากขวัญข้ึนไป อวัยวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสตรีท้ังสอง ชมก็ดี   
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงอวยัวะเบ้ืองบนเหนือรากขวัญข้ึนไป อวยัวะเบ้ืองตํ่าใตเขาลงมา ของสตรีและบัณ   
เฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
                                ของเนื่องดวยกาย   
        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงของท่ีเนื่องดวย   
กาย ของสตรี ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี   
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของท่ีเนื่อง   
ดวยกาย ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ด ีถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ี  
สอนก็ดี ดากด็ ีตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึงของท่ีเนื่องดวย   
กาย ของบุรุษ ชมก็ดี ติกด็ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ    
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        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และพดูพาดพิงถึงของ   
ท่ีเนื่องดวยกาย ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี   
บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และพูดพาดพิงถึง   
ของท่ีเนื่องดวยกาย ของสตรีท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี   
บอกก็ดี สอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และพูด   
พาดพิงถึงของท่ีเนื่องดวยกาย ของสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี   
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ด ีสอนก็ดี ดากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
                                        อนาปตติวาร   
        [๔๐๖] ภกิษุผูมุงประโยชน ๑ ภกิษุผูมุงธรรม ๑ ภิกษผูุมุงส่ังสอน ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๔๐๗] เร่ืองสีแดง เร่ืองขนแข็ง เร่ืองขนรก เร่ืองขนหยาบ เร่ืองขนยาว เร่ืองนาหวาน   
เร่ืองหนทางราบร่ืน เร่ืองมีศรัทธา เร่ืองใหทาน อยางละ ๑ เร่ือง เร่ืองทํางาน ๓ เร่ือง   
                                        วินตีวัตถุ   
                                        เร่ืองสีแดง   
        [๔๐๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล สตรีผูหนึ่ง หมผากัมพลใหมสีแดง ภิกษรูุปหนึ่ง มีความ   
กําหนดั พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีสีแดงแท   
        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลใหมสีแดงคะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                                        เร่ืองขนแข็ง   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่ง หมผากัมพลขนแข็ง ภกิษุรูปหนึ่ง มีความกําหนดั พูด   
เคาะวา นองหญิง เธอมีขนแข็งแท    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 543 
        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลมีขนแข็งคะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองขนรก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลซักใหม ภกิษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พดูเคาะวา   
นองหญิง เธอมีขนรก   
        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลซักใหมคะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองขนหยาบ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลขนหยาบ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะวา   
นองหญิง เธอมีขนหยาบ   
        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลขนหยาบคะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองขนยาว   
        [๔๐๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล สตรีผูหนึ่งหมผามีขนยาว ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนดั   
พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีขนยาว   
        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผาหมมีขนยาวคะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                                        เร่ืองนาหวาน   
        [๔๑๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล สตรีผูหนึ่งหวานขาวในนาแลวกลับมา ภิกษุรูปหนึ่งมีความ   
กําหนดั พูดเคาะวา นองหญิง เธอหวานนาแลวหรือ    
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        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา หวานแลวเจาคะ แตยังไมไดกลับคะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองหนทางราบร่ืน   
        [๔๑๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่พบนางปริพาชิกาเดินสวนทางมา มีความกาํหนัด   
พูดเคาะวา นองหญิง หนทางของเธอราบร่ืนดอกหรือ   
        นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะภกิษุ ทานจักเดินไปได ภกิษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        เร่ืองมีศรัทธา   
        [๔๑๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ มีความกําหนัด พูดเคาะสตรีผูหนึ่งวา นองหญิง   
เธอเปนคนมีศรัทธา จะถวายของท่ีเธอใหสามีแกพวกฉันบางไมไดหรือ   
        สตรีนั้นถามวา ของอะไรเจาขา   
        ภิกษตุอบวา เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
                                        เร่ืองใหทาน   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนดั พูดเคาะสตรีผูหนึ่งวา นองหญิง เธอเปน   
คนมีศรัทธา ทําไมไมถวายทานท่ีเลิศแกพวกฉันบาง   
        สตรีนั้นถามวา อะไรเจาขา ช่ือวาทานท่ีเลิศ   
        ภิกษตุอบวา เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
                                เร่ืองทํางาน ๓ เร่ือง   
        [๔๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนัน้แล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภกิษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด   
พูดเคาะวา นองหญิง หยดุเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภกิษุนั้นมีความรังเกียจวา    
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เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ   
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภกิษุรูปหนึ่งมีความกําหนดั พูดเคาะ   
วา นองหญิง นั่งลงเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภิกษนุัน้มีความรังเกยีจวา เราตอง   
อาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ   
        ๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภกิษุรูปหนึ่งมีความกําหนดั พูดเคาะ   
วา นองหญิง จงนอนเสียเถิด ฉันจักทําเอง นางไมเขาใจความหมาย ภกิษุนั้นมีความรังเกียจวา   
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ จบ.   
                                _______________    
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                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๔   
                                เร่ืองพระอุทายี   
        [๔๑๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บัณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนพระกลุุปกะในพระนครสาวัตถี   
เขาไปสูสกุลเปนอันมาก คร้ังนั้น มีสตรีหมายผูหนึ่ง รูปงาม นาดู นาชม คร้ันเวลาเชา ทานพระ-   
อุทายีครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจวีรเดินไปทางเรือนของสตรีหมายนัน้ คร้ันแลวนั่งเหนือ   
อาสนะท่ีเขาจดัถวาย จึงสตรีหมายนัน้เขาไปหาทานพระอุทายี กราบแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
ทานพระอุทายไีดยังสตรีหมายนั้น ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันแลว   
สตรีหมายนั้นไดกลาวปวารณาทานพระอุทายีวา โปรดบอกเถิด เจาขา ตองการส่ิงใดซ่ึงดิฉันสามารถ   
จัดหาถวายพระคุณเจาได คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษไุข   
        พระอุทายีขอรองวา นองหญิง ปจจัยเหลานั้น ไมเปนของหาไดยากสําหรับฉัน ขอจง   
ใหของท่ีหาไดยากสําหรับฉันเถิด   
        สตรีหมายถามวา ของอะไร เจาขา   
        อุ. เมถุนธรรม จะ   
        ส. พระคุณเจาตองการหรือ เจาคะ   
        อุ. ตองการ จะ   
        สตรีหมายนั้นกลาววา นิมนตมาเถิด เจาคะ แลวเดินเขาหอง เลิกผาสาฎกนอนหงาย   
บนเตียง   
        ทันใดนัน้ ทานพระอุทายีตามเขาไปหานางถึงเตียง คร้ันแลวถมเขฬะรดพูดวา ใครจัก   
ถูกตองหญิงถอย มีกล่ินเหม็นนี้ได ดังนี้แลวหลีกไป   
        จึงสตรีหมายนั้นเพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล   
พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติ   
พรหมจรรย พดูจริง มีศีล มีกลัยาณธรรม ดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของพระสมณะ   
เหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้   
พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปนสมณะของพระสมณะ-  
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เหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และโพนทะนาวา   
พระสมณะเหลานี้ ขาดจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ขาดจากความเปนพราหมณ   
แลว ไฉนพระสมณะอุทายจีงึไดขอเมถุนธรรมตอเราดวยตนเอง แลวถมเขฬะรดพูดวา ใครจัก   
ถูกตองหญิงถอยมีกล่ินเหม็นนี้ได ดังนี้แลวหลีกไป เรามีอะไรช่ัวชา เรามีอะไรท่ีมีกล่ินเหม็น   
เราเลวกวาหญิงคนไหนอยางไร ดังนี้   
        แมสตรีเหลาอ่ืนก็เพงโทษวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้เปนผูไมละอาย   
ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ ยังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย   
ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรมดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของพระ   
สมณะเหลานีไ้มมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนสมณะของพระสมณะ   
เหลานี้ พินาศแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะของ   
พระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และโพน-   
ทะนาวา พระสมณะเหลานีข้าดจากความเปนพระสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ ขาดจากความ   
เปนพราหมณแลว ไฉน พระอุทายีจึงไดขอเมถุนธรรมตอสตรีนี้ดวยตนเอง แลวจึงถมเขฬะรด   
พูดวา ใครจักถูกตองหญิงถอยมีกล่ินเหม็นนี้ไดดังนี้ แลวหลีกไป นางคนน้ีมีอะไรช่ัวชา นางคนนี้   
มีอะไรท่ีมีกล่ินเหม็น นางคนน้ีเลวกวาสตรีคนไหน อยางไร ดังนี้   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิสตรีพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
ทานพระอุทายจีึงไดกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคามเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอกลาวคุณแหงการ   
บําเรอตนดวยกามในสํานกัมาตุคามจริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดกลาวคุณแหงการบําเรอตน   
ดวยกาม ในสํานักมาตุคามเลา    
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        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกําหนดั ไมใช   
เพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน ไมใชเพื่อมีความ   
ถือม่ัน มิใชหรือ เม่ือธรรมช่ือนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนดั เธอยังจักคิดเพื่อมี   
ความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือ   
ม่ัน เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน   
        ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพื่อ   
เปนท่ีสรางแหงความเมา เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย เพื่อ   
เปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับทุกข   
เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัดมิใชหรือ   
        ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม   
การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม การระงับความกลัดกลุม เพราะกาม เราบอกไวแลวโดย   
อเนกปริยาย มิใชหรือ   
        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม-   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น   
เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร   
โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภิกษุ   
ท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส   
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๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม   
พระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๘. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว กลาวคุณแหงการบําเรอ   
กามของตนในสํานักมาตุคาม ดวยถอยคําพาดพิงเมถุนวา นองหญิง สตรีใด บําเรอ   
ผูประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม เชนเรา ดวยธรรมนั่น นั่นเปนยอดแหง   
ความบําเรอท้ังหลาย เปนสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๔๑๕] บทวา อน่ึง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถ   
วา ประพฤตภิกิขาจริยวัตร ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา ภิกษุ   
โดยสมญา ช่ือวา ภกิษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ช่ือ   
วา ภกิษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทให   
แลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภกิษุนีใ้ด ท่ีสงฆพรอม   
เพรียงกนัอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบควรแกฐานะ ภกิษนุี้ พระผูมีพระภาค   
ทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้   
        ท่ีช่ือวา กาํหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ   
        บทวา แปรปรวนแลว ความวา จติท่ีถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน ท่ีถูกโทสะประทุษราย   
แลวกแ็ปรปรวน ท่ีถูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวน แตท่ีวาแปรปรวนในอรรถนี้ ทรงประสงค   
จิตท่ีถูกราคะยอมแลว    
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        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงท่ีรูเดียงสา สามารถทราบซ้ึงถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาช่ัว   
หยาบ และสุภาพ   
        บทวา ในสํานักมาตุคาม คือ ในท่ีใกลมาตุคาม ในท่ีไมหางมาตุคาม   
        บทวา กามของตน ไดแก ความใครของตน เหตุของตน ความประสงคของตน การ   
บําเรอของตน   
        บทวา นัน่เปนยอด คือนั่นเปนเลิศ ประเสริฐ สูงสุด อุดม เยีย่ม   
        บทวา สตรีใด ไดแกนางกษัตริย พราหมณี หญิงแพศย หรือหญิงศูทร   
        บทวา เชนเรา คือเปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปนแพศยก็ตาม เปน   
ศูทรก็ตาม   
        บทวา มีศีล คือ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากมุสาวาท   
        บทวา ผูประพฤติพรหมจรรย คือ ผูเวนขาดจากเมถุนธรรม   
        ท่ีช่ือวา มีกัลยาณธรรม คือ เปนผูช่ือวามีธรรมงาม เพราะศีลนั้น และเพราะ   
พรหมจรรยนัน้   
        บทวา ดวยธรรมนั่น คือ ดวยเมถุนธรรม   
        บทวา บําเรอ คือ อภิรมย   
        บทวา ดวยถอยคําพาดพงิเมถุน คือ ดวยถอยคําท่ีเกีย่วดวยเมถุนธรรม   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ ใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน จึงตรัส   
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนัน้แล   
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
                                        สตรีคนเดียว   
        [๔๑๖] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกัสตรี ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบาํเรอกามของตนใน   
สํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย    
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        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม   
ของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม   
ของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉาน มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกัสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย   
                                บัณเฑาะกคนเดยีว   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตน   
ในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ   
กามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัตทุิกกฏ   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณ   
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัตทุิกกฏ   
        บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ   
กามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัตทุิกกฏ   
                                        บุรุษคนเดยีว   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม   
ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบาํเรอกามของตนใน   
สํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉาน มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกับุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ   
        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม   
ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ    
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        บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกาม   
ของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ   
                                สัตวดิรัจฉานตัวเดยีว   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และกลาวคุณ-   
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของ   
ตนในสํานกัสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกัสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง   
การบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ   
        สัตวดิรัจฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกัสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        สตรี ๒ คน   
        [๔๑๗] สตรี ๒ คน ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอ   
กามของตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกัสตรีท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาวคุณ   
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว   
        สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตวั   
                                บัณเฑาะก ๒ คน   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว    
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        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษมีุความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                        บุรุษ ๒ คน   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ   
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกาํหนัด และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกับุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณ   
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองตัว มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองตัว มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง   
การบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองตัว มีความกําหนัด และกลาว   
คุณกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
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        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองตัว มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองตัว มีความกําหนัด และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                สตรี-บัณเฑาะก   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง   
การบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย   
๒ ตัว   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกัสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กบัอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติถุลลัจจัย   
                                        สตรี-บุรุษ   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกาํหนัด และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกัสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาวคุณแหงการ   
บําเรอกามของตนในสํานกัสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสองคน มีความกําหนัด และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ถุลลัจจัย    
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        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกาํหนัด และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกัสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาวคุณ   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกัสตรีและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
                                สตรี-สัตวดิรัจฉาน   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดรัิจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง   
การบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติถุลลัจจัย   
        สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติถุลลัจจัย   
                                บัณเฑาะก-บุรุษ   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนดั และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
อาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสองคน มีความกําหนดั และกลาวคุณแหง   
การบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั    
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        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดรัิจฉานท้ังสองคน มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสองคน มีความกําหนัด และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะกและบุรุษท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
                                บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนดั   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกาํหนัด และกลาวคุณ   
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตวั   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความ   
กําหนดั และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานกับัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภกิษุมีความสําคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตวั   
                                บุรุษ-สัตวดิรัจฉาน   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบุรุษท้ังสอง มีความกําหนดั และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยท้ังสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง-   
การบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั    
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        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานท้ังสอง มีความกําหนัด   
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนสตรีท้ังสอง มีความกําหนดั และกลาว   
คุณแหงการบาํเรอกามของตนในสํานกับุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสาํคัญวาเปนบัณเฑาะกท้ังสอง มีความกําหนัด และ   
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานท้ังสอง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว ฯ   
                                        อนาปตติวาร   
        [๔๑๘] ภกิษุกลาววา ขอทานจงบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร   
อันเปนปจจัยของภิกษไุข ดังนี้ เปนตน ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๔๑๙] เร่ืองหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร เร่ืองหญิงมีบุตรถ่ี เร่ืองเปนท่ีรัก เร่ืองมี-   
โชคดี เร่ืองจะถวายอะไรดี เร่ืองจะอุปฏฐากดวยอะไรดี เร่ืองไฉนจึงจะไดไปสุคติ ฯ   
                                        วินตีวัตถุ   
                                เร่ืองหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร   
        [๔๒๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล หญิงหมันคนหนึ่งไดถามภิกษกุุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน   
ดิฉันจึงจะมีบุตร?   
        ภิกษนุั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                เร่ืองหญิงมีบุตรถ่ี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งมีบุตรถ่ี ไดถามภิกษกุุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดฉัิน   
จึงจะไมมีบุตร?    
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        ภิกษนุั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                        เร่ืองเปนท่ีรัก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะเปน   
ท่ีรักของสามี?   
        ภิกษนุั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                        เร่ืองมีโชคดี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะมี   
โชคดี.   
        ภิกษตุอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                เร่ืองจะถวายอะไรดี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ดิฉันจะถวายอะไรแก   
พระคุณเจาด?ี   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา นองหญิง เธอจงถวายทานท่ีเลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ    
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        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                        เร่ืองจะอุปฏฐากดวยอะไรดี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ดิฉันจะอุปฏฐากพระ   
คุณเจาดวยอะไรดี?   
        ภิกษนุั้นตอบวา นองหญิง เธอจงอุปฏฐากดวยทานที่เลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว   
                                เร่ืองไฉนจึงจะไปสุคติ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภกิษุกุลุปกะวา ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะได   
ไปสุคติ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานท่ีเลิศ   
        ส. อะไร เจาคะ ช่ือวา ทานท่ีเลิศ   
        ภิ. เมถุนธรรม จะ   
        ภิกษุรูปน้ันมีความรังเกยีจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.   
                                        สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ   
                                        ____________    
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                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๕   
                                เร่ืองพระอุทายี   
        [๔๒๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอุทายเีปนพระกุลุปกะในพระนคร   
สาวัตถี เขาไปสูสกุลเปนอันมาก ท่ีตนเห็นวามีเดก็ชายหนุมนอยยังไมมีภรรยาหรือเด็กหญิงสาว   
นอยยังไมมีสามี ยอมพรรณนาคุณสมบัติของเด็กหญิงสาวนอยในสํานกัมารดาบิดาของเด็ก-   
ชายหนุมนอยวา เดก็หญิงสาวนอยของสกลุโนน มีรูปงาม นาดู นาชม คมคาย มีแววฉลาด มี   
ไหวพริบดี ขยนั ไมเกยีจคราน เด็กหญิงสาวนอยนั้นสมควรแกเด็กชายหนุมนอยนี้ มารดาบิดา   
ของเด็กชายหนุมนอยกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา คนเหลานั้นไมรูจกัพวกขาพเจาวา เปนใคร   
หรือเปนพรรคพวกของใคร ทานเจาขา ถาพระคุณเจากรุณาพูดทาบทามให พวกขาพเจาจะสูขอ   
เด็กหญิงสาวนอยนั้นมาใหแกเด็กชายหนุมนอยนี้ และพรรณนาคุณสมบัติของเด็กชายหนุมนอย   
ในสํานักมารดาบิดาของเด็กหญิงสาวนอยวา เดก็ชายหนุมนอยของสกลุโนน มีรูปงาม นาดู   
นาชม คมคาย มีแววฉลาด มีไหวพริบดี ขยนั ไมเกยีจคราน เด็กชายหนุมนอยนัน้สมควร   
แกเดก็หญิงสาวนอยนี้ มารดาบิดาของเด็กหญิงสาวนอยก็กลาวอยางนีว้า ทานเจาขา คนเหลานั้น   
ไมรูจักพวกขาพเจาวา เปนใครหรือเปนพรรคพวกของใคร ฝายหญิงจะพูดข้ึน ดูๆ กย็ากอยู ทาน   
เจาขา ถาพระคุณเจากรุณาชวยพดูใหเขามาสูขอ พวกขาพเจาจะยอมยกเด็กหญิงสาวนอยนีแ้ก   
เด็กชายหนุมนอยนั้น โดยอุบายนี้แล ทานพระอุทายีใหมารดาบิดาของเจาหนุมเจาสาวทําอาวาท-   
มงคลบาง วิวาหมงคลบาง พูดใหสูขอกันบาง   
        [๔๒๒] สมัยตอมา ธิดาของสตรีหมายคนหนึ่ง มีรูปงาม นาดู นาชม พวกสาวกของ   
อาชีวกชาวบานอ่ืน มาพูดกะสตรีหมายนั้นดังนี้วา ขาแตแม ขอแมจงกรุณายกเดก็หญิงสาวนอย   
นี้ใหแกเด็กชายหนุมนอยของพวกขาเจาเถิด   
        สตรีหมายนั้นตอบดังนีว้า คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรคพวก   
ของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอ่ืน   
ดิฉันจะยกใหไมได    
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        คนท้ังหลายซักถามสาวกของอาชีวกเหลานั้นวา ทานท้ังหลายมาธุระอะไร   
        พวกสาวกของอาชีวกช้ีแจงวา พวกขาพเจามาขอธิดาของหญิงหมายช่ือโนน ในตําบล   
บานนี้ใหเดก็ชายหนุมนอยของพวกขาพเจา นางตอบอยางนี้วา คุณขา ดฉัินไมทราบวา พวกคุณ   
เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน   
และจะตองไปอยูบานอ่ืน ดิฉันจะยกใหไมได   
        คนพวกนั้นแนะนําวา พวกคุณไปขอธิดาตอหญิงหมายนั้นทําไม ไปพูดกะทานพระอุทายี   
มิดีหรือ ทานพระอุทายีจกัชวยพดูใหเขายกใหเอง   
        จึงพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นเขาไปหาทานพระอุทายี คร้ันแลวไดเรียนทานพระอุทายวีา   
ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาขอธิดาหญิงหมายช่ือโนน ในบานนีใ้หแกเด็กชายหนุมนอยของพวก   
ขาพเจา นางตอบอยางนี้วา คุณขา ดิฉัน ไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรคพวก   
ของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอ่ืน   
ดิฉันจะยกใหไมได ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดชวยพดูใหหญิงหมายนัน้ ยอมยกธิดา   
ใหแกเดก็ชาย หนุมนอยของพวกขาพเจาดวยเถิด   
        ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาสตรีหมายนัน้ คร้ันแลวไดถามสตรีหมายนั้นวา ทําไม   
เธอจึงไมยอมยกธิดาใหแกคนเหลานั้นเลา   
        สตรีหมายนั้นตอบวา เพราะดิฉันไมทราบวาคนเหลานี้เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร   
อนึ่งเลา เด็กสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอ่ืน ดิฉันจึงไม   
ยอมยกให เจาคะ   
        อุ. จงใหแกคนเหลานี้เถิด คนเหลานีฉั้นรูจัก   
        ส. ถาพระคุณเจารูจัก ดฉัินยอมยกใหเจาคะ   
        จึงสตรีหมายนั้นไดยกธิดาใหแกสาวกของอาชีวกเหลานั้น คร้ันพวกสาวกของอาชีวก   
เหลานั้นนําเดก็หญิงสาวนอยนั้นไปแลว ไดเล้ียงดูอยางสะใภช่ัวเดือนเดยีวเทานั้น ตอแตนั้นก็   
เล้ียงดูอยางทาสี   
                                สาวนอยรองทุกข   
        [๔๒๓] ตอมา สาวนอยนั้นสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมไดรับ   
ความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเล้ียงดดูฉัินอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็   
เล้ียงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดฉัินไป   
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        พอทราบขาว สตรีหมายนั้นจึงเขาไปหาพวกสาวกของอาชีวก คร้ันแลวไดกลาวดังนีว้า   
ทานท้ังหลายโปรดอยาเล้ียงดสูาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเล้ียงดูอยางสะใภเถิดเจาคะ   
        สาวกของอาชีวกเหลานั้นกลาวอยางนี้วา พวกเราไมไดรับรอง และตกลงไวกับทาน   
พวกเรารับรอง และตกลงไวกับสมณะตางหาก ทานจงไป เราไมรูจักทาน   
        คร้ันสตรีหมายนัน้ถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานแลว ไดกลับมายังพระนคร   
สาวัตถีตามเดมิ   
        แมคร้ังท่ีสอง สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมได   
รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเล้ียงดดูิฉันอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทานัน้ ตอแตนั้นมา   
ก็เล้ียงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดฉัินไป   
        จึงสตรีหมายนั้นเขาไปหาทานพระอุทายี คร้ันแลวไดเรียนทานพระอุทายีวา ขาแตพระ-   
คุณเจา ขาววา ลูกสาวของดิฉัน ตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข พวกสาวกของอาชีวกได   
เล้ียงดูนางอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เล้ียงดูอยางทาสี พระคุณเจาควรพูดขอรอง   
วา ดูกรทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายโปรดอยาไดเล้ียงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเล้ียงดู   
อยางสะใภเถิด   
        ดั่งน้ัน ทานพระอุทายจีงึเขาไปหาสาวกของอาชีวกเหลานั้น คร้ันแลวไดกลาวดังนี้วา   
ดูกรทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายโปรดอยาไดเล้ียงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเล้ียงดูอยาง   
สะใภเถิด   
        พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นกลาวอยางนี้วา เราไมไดรับรอง และตกลงไวกับทาน   
เรารับรองและตกลงไวกับหญิงหมายตางหาก สมณะตองเปนผูไมขวนขวาย สมณะตองเปนสมณะ   
ท่ีดี เชิญทานไปเถิด เราไมรูจกัทาน   
        คร้ันทานพระอุทายีถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานัน้รุกรานแลว ไดกลับมายังพระนคร   
สาวัตถีตามเดมิ   
        แมคร้ังท่ีสาม สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉันตกทุกขไดยาก ไมได   
รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเล้ียงดดูิฉันอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทานัน้ ตอแตนั้นมาก็   
เล้ียงดูอยางทาสี ขอใหคุณแมดิฉันมารับดฉัินไป   
        แมสตรีหมายนั้น ก็ไดเขาไปหาทานพระอุทายีเปนคร้ังท่ีสอง แลวไดเรียนทานพระอุทายี   
ดังนี้วา ขาแตพระคุณเจา ขาววา ลูกสาวของดิฉันตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข พวกสาวก    
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ของอาชีวกไดเล้ียงดูนางอยางสะใภช่ัวเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เล้ียงดูอยางทาสี พระคุณ-   
เจาควรพูดขอรองวา ดูกรทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายโปรดอยาไดเล้ียงดูสาวนอยนีอ้ยางทาสี   
โปรดเล้ียงดูอยางสะใภเถิด   
        ทานพระอุทายีกลาววา ฉันถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานมาคร้ังหนึ่งแลว เชิญ   
เธอไปเถิด ฉันไมไปละ ฯ   
                                        นินทาและสรรเสริญพระอุทายี   
        [๔๒๔] คร้ังนั้น สตรีหมายจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ลูกสาวของเรา ตกทุกข-   
ไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวชัว่ พอผัวช่ัว และสามีช่ัวฉันใด ขอใหทาน   
พระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุขฉันนั้นเถิด แมสาวนอยนั้นก็เพงโทษติเตียน   
โพนทะนาวา เราตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวชั่ว พอผัวช่ัว และสามีช่ัวฉันใด   
ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุข ฉันนั้นเถิด แมสตรีเหลาอ่ืน บรรดา   
ท่ีไมพอใจดวยแมผัว พอผัว หรือสามี ตางก็กลาวแชงชักอยางนี้วา เราตกทุกขไดยาก ไมได   
รับความสุข เพราะแมผัวชัว่ พอผัวช่ัว และสามีช่ัว ฉันใด ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกข   
ไดยาก อยาไดรับความสุข ฉันนั้นเถิด สวนสตรีบรรดาท่ียินดีดวยแมผัว พอผัว หรือสามี   
ตางก็อํานวยพรอยางนี้วา เราสบาย สมบูรณ พูนสุข เพราะแมผัวดี พอผัวดี และสามีดี   
ฉันใด ขอใหทานพระอุทายี จงสบาย สมบูรณ พูนสุข ฉันนั้นเถิด ฯ   
        [๔๒๕] ภิกษุท้ังหลายไดยินสตรีบางพวกกลาวแชงชักอยู บางพวก อํานวยพรอยู   
บรรดาท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขาบท ตางก็เพงโทษ   
ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดถึงความเปนผูชักส่ือเลา แลวกราบทูลเนื้อความ   
นั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอถึงความเปน   
ผูชักส่ือจริงหรือ   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนัน่ ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถึงความเปนผูชักส่ือเลา    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 564 
        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของเธอนั่น เปน   
ไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนพวกท่ีเล่ือม-   
ใสแลว   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักยาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมเหมาะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนีว้า ดังนี้:-   
                                        พระปฐมบัญญัติ   
        ๙. ๕. อนึง่ ภิกษใุด ถึงความเปนผูชักส่ือ บอกความประสงคของบุรุษแกสตรี   
ก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษกด็ี ในความเปนเมียกต็าม ในความเปนชู   
ก็ตาม เปนสังฆาทิเสส   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้   
                                เร่ืองพระอุทายี จบ   
                                เร่ืองนักเลงหญิง   
        [๔๒๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล พวกนกัเลงหญิงหลายคนพากันไปเท่ียวร่ืนเริงในสวน ไดสง   
ชายส่ือไปในสํานักหญิงแพศยาคนหนึ่งวา ขอใหนางมา พวกเราจักพากันเท่ียวร่ืนเริงในสวน    
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หญิงแพศยานัน้ไดตอบไปอยางนีว้า ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา พวกทานเปนใคร หรือเปน   
พรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเคร่ืองแตงกายมาก มีเคร่ืองประดับเรือนมาก และจะตองไป   
นอกเมือง ดิฉันไปไมได คร้ันแลวชายส่ือนั้นไดแจงเร่ืองนั้น แกนักเลงหญิงเหลานัน้   
        เม่ือชายส่ือแจงอยางนั้นแลว บุรุษคนหนึ่งไดกลาวกะนักเลงเหลานั้นวา ทานท้ังหลาย   
พวกทานไปออนวอนหญิงแพศยานัน้ทําไม ควรบอกทานพระอุทายีมิดีหรือ ทานพระอุทายีจกัสง   
มาใหเอง   
        เม่ือบุรุษนั้นกลาวอยางนี้แลว อุบาสกคนหน่ึงไดกลาวกะบุรุษผูนัน้วา คุณอยาไดพูด   
อยางนั้น การกระทําเชนนั้นไมสมควรแกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ทานพระอุทายีจกัไม   
ทําเชนนั้น   
        เม่ืออุบาสกนั้นกลาวอยางนี้แลว นักเลงหญิงเหลานัน้ ไดพะนันกนัวา ทานพระอุทายี   
จักทําหรือไมทํา แลวเขาไปหาทานพระอุทายีกลาวดังนีว้า ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาพากัน   
ไปเท่ียวร่ืนเริงในสวนนี้ ไดสงชายส่ือไปในสํานักหญิงแพศยาช่ือโนนวา ขอใหนางมา พวกเรา   
จักพากนัเท่ียวร่ืนเริงในสวน นางตอบอยางนี้วา ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา ทานท้ังหลายเปน   
ใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเคร่ืองแตงกายมาก มีเคร่ืองประดับเรือนมาก   
และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดสงหญิงแพศยา   
นั้นไปใหสําเร็จประโยชนดวยเถิด ขอรับ   
        ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาหญิงแพศยานั้น คร้ันแลวไดถามหญิงแพศยานัน้ดังนี้   
วา ทําไมเธอจึงไมไปหาคนเหลานี้เลา?   
        หญิงแพศยานั้นตอบวา ดิฉันไมทราบวา คนเหลานี้เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร   
อนึ่ง ดิฉันมีเคร่ืองแตงตัวมาก มีเคร่ืองประดับเรือนมาก และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได   
เจาคะ   
        อุ. จงไปหาคนเหลานีเ้ถิด คนเหลานีฉั้นรูจัก   
        ญ. ถาพระคุณเจารูจัก ดฉัินจะไป เจาคะ   
        คร้ังนั้น นักเลงหญิงเหลานั้น ไดพาหญิงแพศยานัน้ไปเท่ียวสวน จึงอุบาสกนั้นเพง   
โทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดถึงความเปนผูชักส่ืออันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะหนึ่ง   
เลา ภิกษุท้ังหลายไดยนิอุบาสกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ   
มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทาย ี  
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จึงไดถึงความเปนผูชักส่ืออันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี   
พระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอถึงความเปน   
ผูชักส่ืออันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะหน่ึง จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถึงความเปนผูชักส่ือ   
อันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะหนึ่งเลา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํา   
ของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของคนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายแลว   
ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม   
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคน   
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส การไม   
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้แกภิกษุท้ังหลายแลว รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนีว้า ดังนี้:   
                                        พระอนุบัญญัติ   
        ๙. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความเปนผูชักส่ือ บอกความประสงคของบุรุษแกสตรี   
ก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษกด็ี ในความเปนเมียกต็าม ในความเปนชู   
ก็ตาม โดยท่ีสุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะ เปนสังฆาทิเสส ฯ   
                                เร่ืองนักเลงหญิง จบ   
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                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๔๒๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน   
ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ   
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษเุหลานั้น   
ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกนั อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ช่ือวา   
ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้   
        คําวา ถึงความเปนผูชักส่ือ ความวา ถูกสตรีวานไปในสํานักบุรุษ หรือถูกบุรุษวานไป   
ในสํานักสตรี   
        คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีก็ดี คือ แจงความปรารถนาของชายแก   
หญิงก็ดี   
        คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีก็ดี คือ แจงความปรารถนาของหญิงแก   
ชายก็ดี   
        คําวา ในความเปนเมียก็ตาม คือ บอกวา เธอจกัเปนเมีย   
        คําวา ในความเปนชูกต็าม คือ บอกวา เธอจักเปนชู   
        คําวา โดยท่ีสุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะ คือ บอกวา   
เธอจักเปนภรรยาช่ัวคราว   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน จึงตรัส   
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือ เปนช่ือของอาบัตินิกายนัน้แล   
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.    
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                                บทภาชนีย มาติกา   
                                สตรี ๑๐ จําพวก   
        [๔๒๘] สตรี ๑๐ จําพวก คือ สตรีมีมารดาปกครอง ๑ สตรีมีบิดาปกครอง ๑ สตรี   
มีมารดาบิดาปกครอง ๑ สตรีมีพี่นองชายปกครอง ๑ สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง ๑ สตรี   
มีญาติปกครอง ๑ สตรีมีโคตรปกครอง ๑ สตรีมีธรรมคุมครอง ๑ สตรีมีคูหม้ัน ๑ สตรีมี   
กฏหมายคุมครอง ๑ ฯ   
                                ภรรยา ๑๐ จําพวก   
        [๔๒๙] ภรรยา ๑๐ จําพวก คือ ภรรยาสินไถ ๑ ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ๑   
ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ๑ ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ๑ ภรรยาท่ีสมรส ๑ ภรรยาท่ีถูกปลง   
เทริด ๑ ภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ๑ ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ๑   
ภรรยาเชลย ๑ ภรรยาช่ัวคราว ๑ ฯ   
                                        มาติกาวภิังค   
        [๔๓๐] สตรีท่ีช่ือวา มีมารดาปกครอง ไดแก สตรีท่ีมารดาคอยระวัง ควบคุม หาม   
ปราม ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีบิดาปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีบิดา คอยระวัง ควบคุม หามปราม   
ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีมารดาบิดาปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีมารดาบิดา คอยระวัง ควบคุม   
หามปราม ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีพี่นองชายปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีพีน่องชาย คอยระวัง ควบคุม   
หามปราม ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีพี่นองหญิงปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีพี่นองหญิง คอยระวัง ควบคุม   
หามปราม ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีญาติปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีญาติคอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยู   
ในอํานาจ    
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        สตรีท่ีช่ือวา มีโคตรปกครอง ไดแก สตรีท่ีมีบุคคลรวมสกุลคอยระวัง ควบคุม หาม   
ปราม ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีธรรมคุมครอง ไดแก สตรีท่ีมีสหธรรมมิกท้ังหลาย คอยระวัง ควบคุม   
หามปราม ใหอยูในอํานาจ   
        สตรีท่ีช่ือวา มีคูหม้ัน ไดแก สตรีท่ีมีผูหม้ันไวแตในครรภ โดยท่ีสุด แมสตรีท่ีถูก   
บุรุษสวมดวยพวงดอกไม ดวยม่ันหมายวา สตรีคนนี้เปนของเรา   
        สตรีท่ีช่ือวา มีกฏหมายคุมครอง ไดแก สตรีท่ีมีพระราชาบางองค ทรงกําหนดอาชญา   
ไววา บุรุษใดถึงสตรีผูมีช่ือนี้ ตองไดรับอาชญาเทานี้   
        [๔๓๑] ภรรยาท่ีช่ือวา สินไถ ไดแก สตรีท่ีบุรุษชวยมาดวยทรัพยแลวใหอยูรวม   
        ภรรยาท่ีช่ือวา อยูดวยความเต็มใจ ไดแก สตรีท่ีบุรุษคูรัก ใหอยูรวม   
        ภรรยาท่ีช่ือวา อยูเพราะสมบัติ ไดแก สตรีท่ีบุรุษยกสมบัติให แลวใหอยูรวม   
        ภรรยาท่ีช่ือวา อยูเพราะผา ไดแก สตรีท่ีบุรุษมอบผาใหแลว ใหอยูรวม   
        ภรรยาท่ีช่ือวา สมรส ไดแก สตรีท่ีบุรุษจับตองภาชนะนํ้าดวยกัน แลวใหอยูรวม   
        ภรรยาท่ีช่ือวา ถูกปลงเทริด ไดแก สตรีท่ีบุรุษปลงเทริดลง แลวใหอยูรวม   
        ภรรยาท่ีช่ือวา เปนคนใช ไดแก สตรีท่ีเปนท้ังคนรับใช เปนท้ังภรรยา   
        ภรรยาท่ีช่ือวา เปนลูกจาง ไดแก สตรีท่ีเปนท้ังคนทํางาน เปนท้ังภรรยา   
        ภรรยาท่ีช่ือวา เชลย ไดแก สตรีท่ีเรียกวา ถูกนํามาเปนเชลย   
        ภรรยาท่ีช่ือวา ภรรยาช่ัวคราว ไดแก สตรีท่ีเรียกวา เปนภรรยาชัว่ขณะ.   
                                ๑. ธนักกีตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๓๒] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี   
ช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา   
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ัน ผูมีช่ือนี้วา   
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        นิกเขปบท จบ   
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                                        ธนักกีตาจกัร   
                                        ขัณฑจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล   
        [๔๓๓] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี มีมารดา   
ปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู   
มีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ   
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 572 
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
 ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ   
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                        ขัณฑจักร จบ   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๓๔] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี มีบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู   
มีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผู   
มีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ   
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๑ จบ    
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                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๒   
        [๔๓๕] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดา   
ปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยา   
สินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                พุทธจักร หมวดท่ี ๒ จบ   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๓   
        [๔๓๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชาย   
ปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยา   
สินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา ไปบอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีบิดามารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.   

      พัทธจักรหมวดท่ี ๓ จบ   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๔   
        [๔๓๗] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นอง   
หญิงปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยา   
สินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๔ จบ.   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๕   
        [๔๓๘] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีธรรมคุมครอง ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือ   
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา จงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ฯ.   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๕ จบ.   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๖   
        [๔๓๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ   
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือ   
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และบอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๖ จบ   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๗   
        [๔๔๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือ   
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้วา   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีธรรมคุมครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๗ จบ   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๘   
        [๔๔๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และ   
สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และ   
สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และ   
สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และสตรี   
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และ   
สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และ   
สตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และ   
สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๘ จบ    
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                                        ธนักกีตาจกัร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๔๒] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย   
คุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสิน   
ไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือ   
นี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                พัทธจักร หมวดท่ี ๙ จบ.   
                        ขัณฑจกัรและพัทธจักร แหงธนักกีตาจกัร   
                                มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        [๔๔๓] ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงธนักกีตาจกัร มีสตรี ๒ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๗ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๘  คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล   
                                        นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.   
                                        ____________   
                                        ธนักกีตาจกัร   
                                        พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๔๔] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีโคตรปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี ้และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                ธนักกีตาจักร จบ.    
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                                ๒. ฉันทวาสินีจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๔๕] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พทัธจักร ...   
                                ฉันทวาสินีจักร จบ.   
                                ๓. โภควาสินีจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                โภควาสินีจักร จบ.   
                                ๔. ปฏวาสินีจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ปฏวาสินีจักร จบ.   
                                ๕. โอทปตตกินีจกัร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                โอทปตตกินีจกัร จบ.    
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                                ๖. โอภตจุมพฏาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของภิกษุผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                โอภตจุมพฏาจักร จบ.   
                                ๗. ทาสีภริยาจกัร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พทัธจักร ...   
                                ทาสีภริยาจักร จบ.   
                                ๘. กัมมการีภริยาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยาของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พทัธจักร ...   
                                กัมมการีภริยาจกัร จบ.   
                                ๙. ธชาหฏาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ธชาหฏาจักร จบ.    
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                                ๑๐. มุหุตติกาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา   
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือ   
วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีคูหม้ัน ผูมีช่ือนี้วา   
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        นิกเขปบท จบ.   
                                        มุหตุติกาจักร   
                                        ขัณฑจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล   
        [๔๔๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้ และสตรีมีพีน่องชายปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือ   
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลาย จงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        มุหตุติกาจักร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๔๗] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้   
และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ัง-   
หลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
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                                        มูลยอ ๑   
                                        มุหตุติกาจักร   
                        พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๔๘] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย   
คุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชัว่-   
คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ ...   
        ... สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้ และสตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลาย   
จงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจกัร   
                                มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        [๔๔๙] ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงมุหุตติกาจกัร มีสตรี ๒ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๗ คนเปนมูล   
#๑. พัทธจักร มีสตรีคนหน่ึงเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.    
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        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๘ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล   
                                        นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.   
                                        มุหตุติกาจักร   
                                        พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๕๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดา   
ปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองชาย   
ปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีโคตร   
ปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไป   
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                มุหุตติกาจักร จบ.   
                                ๑. มาตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๕๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผาของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
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        ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                                ขัณฑจกัร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล   
        [๔๕๒] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา จงไปบอกสตรีมีมารดา   
ปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๕๓] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีมารดา   
ปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะ   
สมบัติ ของบุรุษท่ีมีช่ือนี้ ภกิษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงออกไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ...    
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        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...   
        ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        มูลยอ ๑   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๕๔] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ   
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูลหมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.   
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        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจกัร   
                                        มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        [๔๕๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๓ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๔ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๕ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๖ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๗ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๘ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล   
                                        นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๕๖] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู   
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่   
เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยาเปนภรรยาเชลย และเปน   
ภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                มาตุรักขิตาจักร จบ.   
                                ๒. ปตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๕๗] บุรุษวานภิกษุ ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ของทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                ปตุรักขิตาจักร จบ.    
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                                ๓. มาตาปตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาบิดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจกัร ...   
                                มาตาปตุรักขิตาจักร จบ.   
                                ๔. ภาตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองชายปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจกัร ...   
                                ภาตุรักขิตาจักร จบ.   
                                ๕. ภคินรัีกขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจกัร ...   
                                ภคินีรักขิตาจักร จบ.   
                                ๖. ญาติรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผูมี   
ช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจกัร ...   
                                ญาติรักขิตาจักร จบ.  
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                                ๗. โคตตรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                โคตตรักขิตาจักร จบ.   
                                ๘. ธัมมรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือ   
นี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจกัร ...   
                                ธัมมรักขิตาจักร จบ.   
                                ๙. สารักขาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี้วา   
ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พทัธจักร ...   
                                สาริกขาจักร จบ.   
                                ๑๐. สปริทัณฑาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครองผูมี   
ช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
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        ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีสมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        สปริทัณฑาจักร   
                                ขัณฑจกัร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล   
        [๔๕๘] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย   
คุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
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                                        สปริทัณฑาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๕๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย   
คุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะ   
สมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และนํากลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง   
มีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
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        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...   
        ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        มูลยอ ๑   
                                        สปริทัณฑาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๖๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย   
คุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุมครอง   
ผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ...   
#๑. พัทธจักรมีภรรยาหนึ่งคนเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจกัร   
                                        มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        [๔๖๑] ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา  ๓ คนเปนมูล   



        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๔  คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๕  คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๖  คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๗  คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา  ๘  คนเปนมูล   
        ขัณฑจกัร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา  ๙  คนเปนมูล   
                                        นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.   
                                        สปริทัณฑาจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๖๒] บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย   
คุมครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด   
เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย   
และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                สปริทัณฑาจักร จบ.    
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                                อุภโตพทัธกจักร   
                                มีสตรีและภรรยารวมกันขางละหนึง่   
        [๔๖๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดา   
ปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ของทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                อุภโตพทัธกจักร   
                                มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๒   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมี   
ช่ือนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ และเปน   
ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                อุภโตพทัธกจักร   
                                        มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๓   
        บุรุษวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้   
สตรีมีมารดาปกครองผูมีช่ือนี้ และสตรีผูมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้วา ขาววา ขอทานท้ังหลาย   
จงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๔   
        อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๕   
        อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๖   
        อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๗   
        อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๘   
        อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๙   
                                        นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.   
                                อุภโตพทัธกจักร   
                                มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๑๐   
        [๔๖๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง   
ผูมีช่ือนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองชายปกครอง   
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ผูมีช่ือนี้ สตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีโคตรปกครองผูมี   
ช่ือนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีช่ือนี้ สตรีมีคูหม้ันผูมีช่ือนี ้และสตรีมีกฏหมายคุมครองผูมีช่ือนี้วา   
ขาววา ขอทานท้ังหลายจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู   
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยา   
ท่ีเปนท้ังคนใช เปนท้ังภรรยา เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปน   
ภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                อุภโตพทัธกจักร จบ.   
                                        ปุริสเปยยาล   
                                ๑. ปุริสมาตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๖๕] มารดาของบุรุษวานภิกษวุา ... ขัณฑจักร ... พทัธจักร ...   
                                ปุริสมาตุจักร จบ.   
                                ๒. ปุริสปตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        บิดาของบุรุษวานภิกษวุา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ปุริสปตุจักร จบ.   
                                ๓. ปุริสมาตาปตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        มารดาบิดาของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจกัร ... พทัธจักร ...   
                                ปุริสมาตาปตุจักร จบ.   
                                ๔. ปุริสภาตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        พี่นองชายของบุรุษวานภิกษวุา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ปุริสภาตุจักร จบ.    
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                                ๕. ปุริสภคินีจกัร   
                                        นิกเขปบท   
        พี่นองหญิงของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจกัร ... พทัธจักร ...   
                                ปุริสภคินีจักร จบ.   
                                ๖. ปุริสญาตกจักร   
                                        นิกเขปบท   
        ญาติของบุรุษวานภิกษวุา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ปุริสญาตกจักร จบ.   
                                ๗. ปุริสโคตตจักร   
                                        นิกเขปบท   
        โคตรของบุรุษวานภิกษุวา ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                ปุริสโคตตจักร จบ.   
                                ๘. ปุริสสหธัมมิกจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สหธรรมิกของบุรุษวานภิกษวุา ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ปุริสสหธัมมิกจักร จบ.   
        นักปราชญพึงยังปุริสเปยยาลใหพิสดาร อุภโตพัทธกจักรก็พึงใหพสิดารดุจนัยท่ีมีมาแลว   
ขางตนนั้นแล.   
                                ปุริสเปยยาล จบ.   
                                        อิตถีเปยยาล   
                                ๑. มาตุรักขิตามาตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๖๖] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไป   
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 602 
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไป   
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูเพราะผา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาทีส่มรส ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาทีถู่กปลงเทริด ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยาของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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                                มาตุรักขิตามาตุจักร   
                                ขัณฑจกัร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล   
        [๔๖๗] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถและเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...   
        ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                มาตุรักขิตามาตุจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๖๘] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยู   
เพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...    
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        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ...   
        ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        มูลยอ ๑   
                                มาตุรักขิตามาตุจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๖๙] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่สมรส ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ...   
        ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร   
                                        มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุจกัขิตามาตุจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล ตลอดถึง   
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๙ คน เปนมูล นักปราชญก็พงึทําตาม   
แบบนี้แล.   
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.    
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                                มาตุรักขิตามาตุจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คน เปนมูล   
        [๔๗๐] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด   
เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย   
และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                มาตุรักขิตามาตุจักร จบ.   
                                ๒. ปตุรักขิตาปตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๗๑] บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ เปนภรรยา   
ท่ีอยูเพราะผา ท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํานําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ...   
                                ปตุรักขิตาปตุจักร จบ.   
                                        ๓. มาตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร   
                                        นิกเขปบท   
        มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
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        มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะ-   
สมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยา   
ท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปน   
ภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...   
ขัณฑจักร ... พทัธจักร ...   
                                        มาตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร จบ.   
                                ๔. ภาตุรักขิตาภาตุจกัร   
                                        นิกเขปบท   
        พี่นองชายของสตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        พี่นองชายของสตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...   
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปน   
ท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา   
ช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...   
ขัณฑจักร ... พทัธจักร ...   
                                ภาตุรักขิตาภาตุจกัร จบ.   
                                ๕. ภคินรัีกขิตาภคินีจกัร   
                                        นิกเขปบท   
        พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะ    
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สมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่   
เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปน   
ภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...   
ขัณฑจักร ... พทัธจักร ...   
                                ภคินีรักขิตาภคินีจกัร จบ.   
                                ๖. ญาติรักขิตาญาตกจักร   
                                        นิกเขปบท   
        ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนท้ังคนใช   
เปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ...   
พัทธจักร ...   
                                ญาติรักขิตาญาตกจักร จบ.   
                                        ๗. โคตตรักขิตาโคตตจักร   
                                        นิกเขปบท   
        โคตรท้ังหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        โคตรท้ังหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป   
บอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนัน้จะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ...   
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคน  
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ใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ...   
พัทธจักร ...   
                                        โคตตรักขิตาโคตตจักร จบ.   
                                        ๘. ธัมมมักขิตาสหธัมมิกจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สหธรรมิกท้ังหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สหธรรมิกท้ังหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภกิษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะ   
สมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่
เปน   
ท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา   
ช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...   
ขัณฑจักร ... พทัธจักร ...   
                                        ธัมมรักขิตาสหธัมมิกจักร จบ.   
                                ๙. สารักขาปุริสจักร   
                                        นิกเขปบท   
        คูหม้ันของสตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        คูหม้ันของสตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา 
หญิงนั้น   
จะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ...   
เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปน   
ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                สารักขาปุริสจักร จบ.    
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                                ๑๐. สปริทัณฑาปุริสจกัร   
                                        นิกเขปบท   
        พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอ   
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอ   
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยา   
ท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ...   
เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยา   
เชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
                                สปริทัณฑาปุริสจักร   
                                ขัณฑจกัร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล   
        [๔๗๒] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแต   
พระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และภรรยา   
ท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอ   
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะ   
สมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่   
สมรส ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่   
เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปน   
ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.    
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                                สปริทัณฑาปุริสจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๗๓] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา   
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอ   
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่   
อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน   
ภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ัง   
ลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาท่ีอยู   
ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        มูลยอ ๑   
                                สปริทัณฑาปุริสจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๗๔] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา   
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาสินไถ   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอ   
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่อยูดวย   
ความเต็มใจ ... เปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชัว่คราว และ   
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาชัว่คราว และ   
เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.    
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เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร   
                                        มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๒ คนเปนมูล ตลอดถึง   
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๙ คนเปนมูล นักปราชญกพ็ึงทําตามแบบ   
นี้แล.   
                                สปริทัณฑาปุริสจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๗๕] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา   
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่ อยูดวย   
ความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส   
เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจาง   
เปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลยและเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํานําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                สปริทัณฑาปุริสจักร จบ.   
                                ๑. มาตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๗๖] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่   
อยูเพราะผา ... เปนภรรยาทีส่มรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปน   
ท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.    
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                                มาตุรักขิตาจักร   
                                ขัณฑจกัร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล   
        [๔๗๗] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมี   
ช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และ   
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาสินไถ และ   
เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปน   
ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยา   
เชลย ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๗๘] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี   
ช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยา   
ท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยา   
ท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ...   
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่อยู   
ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาช่ัวคราว ...   
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก   
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.    
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                                        มูลยอ ๑   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๗๙] สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว และ   
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยา   
ช่ัวคราว และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปน   
ภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปน   
ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัรและพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจกัร   
                                        มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เปนมูล เปนตน   
นักปราชญก็พงึทําตามแบบนี้แล.   
                                มาตุรักขิตาจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๘๐] สตรีมีมารดาปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู   
เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่   
เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปน   
ภรรยาช่ัวคราวของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                มาตุรักขิตาจักร จบ.   
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.    
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                                ๒. ปตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        [๔๘๑] สตรีมีบิดาปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา   
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยู   
เพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ัง   
ภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ...   
พัทธจักร ...   
                                ปตุรักขิตาจักร จบ.   
                                ๓. มาตาปตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี   
ช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา   
ท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาทีส่มรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปน   
ท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ...   
พัทธจักร ...   
                                มาตาปตุรักขิตาจักร จบ.    
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                                ๔. ภาตุรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผู   
มีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา   
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมี   
ช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยา   
ท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาทีส่มรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ัง   
ภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                ภาตุรักขิตาจักร จบ.   
                                ๕. ภคินรัีกขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษ   
ผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา   
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภกิษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผู   
มีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนท้ัง   
คนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยา   
ช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...   
ขัณฑจักร ... พทัธจักร ...   
                                ภคินีรักขิตาจักร จบ.   
                                ๖. ญาติรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีญาติปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        สตรีมีญาติปกครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่   
อยูเพราะผา ... เปนภรรยาทีส่มรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปน   
ท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว   
ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ...   
พัทธจักร ...   
                                ญาติรักขิตาจักร จบ.   
                                ๗. โคตตรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา   
ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ...   
เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปน   
ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                โคตตรักขิตาจักร จบ.   
                                ๘. ธัมมรักขิตาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        สตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาที่อยู   
เพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา 
...   
เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                ธัมมรักขิตาจักร จบ.   
                                ๙. สารักขาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉัน   
จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        สตรีมีคูหม้ันวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือนี้วา   
ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา   
... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปน   
ภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้   
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจกัร ... พัทธจักร ...   
                                สารักขาจักร จบ.   
                                ๑๐. สปริทัณฑาจักร   
                                        นิกเขปบท   
        สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัต ิ... เปนภรรยาที่อยู   
เพราะผา ... เปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ัง    
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ภรรยา ... เปนภรรยาท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชัว่คราว ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        นิกเขปบท จบ.   
                                        สปริทัณฑาจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล   
        [๔๘๒] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีช่ือ   
นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาสินไถ และเปน   
ภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาสินไถ และเปน   
ภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยา   
สินไถ และเปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ...   
เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาช่ัวคราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        สปริทัณฑาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๑   
        [๔๘๓] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ของ   
บุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ... เปนภรรยาที่อยูดวย   
ความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีสมรส ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีถูกปลง   
เทริด ... เปนภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยา   
ท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาที่อยูดวยความ   
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เต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาทีอ่ยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชัว่คราว ... เปน   
ภรรยาท่ีอยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ   
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        มูลยอ ๑   
  
                                        สปริทัณฑาจักร   
                        พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๙   
        [๔๘๔] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา   
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีช่ือ   
นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชัว่คราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ... เปนภรรยาชั่วคราว   
และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะสมบัติ ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีอยูเพราะผา ... เปนภรรยา   
ช่ัวคราว และเปนภรรยาที่สมรส ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาท่ีถูกปลงเทริด ... เปน   
ภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาที่เปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยา   
ท่ีเปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา ... เปนภรรยาช่ัวคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุ   
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                        ขัณฑจกัร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจกัร   
                                        มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ.   
        ขัณฑจกัรและพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจกัร มีภรรยา ๒ คน เปนมูลเปนตน นักปราชญ   
พึงทําตามแบบน้ีแล.   
                                        สปริทัณฑาจักร   
                                พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล   
        [๔๘๕] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษวุา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอก   
บุรุษผูมีช่ือนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาท่ีอยู   
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดท่ี ๒-หมวดท่ี ๘ ทานยอไว.    
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เพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาท่ีสมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยา   
ท่ีเปนท้ังคนใชเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาทีเ่ปนท้ังลูกจางเปนท้ังภรรยา เปนภรรยาเชลย และ   
เปนภรรยาชัว่คราว ของบุรุษผูมีช่ือนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
                                สปริทัณฑาจักร จบ.   
                                จักรเปยยาลท้ังมวญ จบ.   
                                        ภิกษุรับคํา   
        [๔๘๖] ภกิษุรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษุรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
                                        ภิกษุไมรับคํา   
        ภิกษไุมรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษไุมรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษไุมรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษไุมรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ไมตองอาบัติ.   
                                บุรุษส่ังภิกษหุลายรูป   
        [๔๘๗] บุรุษส่ังภิกษหุลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลาย   
จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษทุุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก ทุกรูปกลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกรูป   
        บุรุษส่ังภกิษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอก   
สตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก ใหรูปหนึ่งกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกรูป   
        บุรุษส่ังภกิษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอก   
สตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหนึ่งนาํไปบอก ทุกรูป กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกรูป    
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        บุรุษส่ังภกิษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอก   
สตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหน่ึงนาํไปบอก แลวใหรูปหนึง่กลับมาบอก ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกรูป   
                                บุรุษส่ังภิกษุรูปเดียว   
        บุรุษส่ังภกิษุรูปเดยีวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษ ุ  
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษส่ังภกิษุรูปเดยีวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษ ุ  
รับคํา นําไปบอก แตใหภกิษอัุนเตวาสิกกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษส่ังภกิษุรูปเดยีวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษ ุ  
รับคํา ใหภกิษอัุนเตวาสิกไปบอก แตกลับมาบอกดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บุรุษส่ังภกิษุรูปเดยีวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงไปบอกสตรีผูมีช่ือ ภิกษ ุ  
รับคํา ใหภกิษอัุนเตวาสิกไปบอก ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแลวกลับมาบอกนอกเร่ือง ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัยท้ังสองรูป.   
                        ภิกษจุัดการสําเร็จและบอกเคล่ือนคลาด   
        [๔๘๘] ภิกษไุปจัดการสําเร็จ กลับมาบอกเคล่ือนคลาด ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภิกษไุปบอกเคล่ือนคลาด กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        ภกิษไุปจดัการสําเร็จ กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษไุปบอกเคล่ือนคลาด กลับมาบอกเคล่ือนคลาด ไมตองอาบัติ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๔๘๙] ภกิษุผูไปดวยกรณียกจิของสงฆก็ดี ของเจดยีก็ดี ของภกิษุผูมีอาพาธก็ดี ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        วินตีวัตถุ   
                                        อุทานคาถา   
        [๔๙๐] เร่ืองสตรีหลับ เร่ืองสตรีตาย เร่ืองสตรียายบาน เร่ืองผูมิใชสตรี เร่ืองสตรี   
บัณเฑาะก เร่ืองชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะใหคืนดี และเร่ืองการชักส่ือในบัณเฑาะก.   
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                                        วินตีวัตถุ   
                                        เร่ืองสตรีหลับ   
        [๔๙๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล บุรุษคนหนึง่ส่ังภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระ-   
คุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบวา   
หลับขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส   
แตตองอาบัตทุิกกฏ   
                                        เร่ืองสตรีตาย   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งส่ังภกิษรูุปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษนุั้นไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบไปวา   
ตายเสียแลว ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง-   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส   
แตตองอาบัตทุิกกฏ   
                                เร่ืองสตรียายบาน   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง ส่ังภกิษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษนุั้นไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบวา ยายไป   
แลวขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส   
แตตองอาบัตทุิกกฏ   
                                เร่ืองผูมิใชสตรี   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง ส่ังภกิษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษนุั้นไปถามคนท้ังหลายวาสตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบวา ไมใชสตรี   
ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ   
ทุกกฏ   
                                เร่ืองสตรีบัณเฑาะก   
        ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง ส่ังภกิษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา   
จงไปบอกสตรีผูมีช่ือนี้ ภิกษนุั้นไปถามคนท้ังหลายวา สตรีผูมีช่ือนี้ไปไหน เขาตอบวา เปนสตรี   
บัณเฑาะกขอรับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จงึกราบ    
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ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส   
แตตองอาบัตทุิกกฏ   
                        เร่ืองชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะใหคืนดี   
        [๔๙๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล สตรีคนหน่ึงทะเลาะกับสามี แลวไดไปยังเรือนมารดา ภิกษุ   
กุลุปกะไดชักโยงใหคืนดีกนัแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง-   
หนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เขาหยา   
กันแลวหรือ?   
        ภิ. เขายังไมไดหยากนั พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรภกิษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะเขายังไมหยากนั.   
                                        เร่ืองการชักส่ือในบัณเฑาะก   
        [๔๙๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ ถึงการชักส่ือในบัณเฑาะกแลวเธอไดมีความ   
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ จบ.   
                                _________________    
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                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๖   
                                เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬว ี  
        [๔๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเวฬวุัน อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายชาวรัฐอาฬวี   
สรางกุฎีซ่ึงมีเคร่ืองอุปกรณอันตนขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง ใหญ   
ไมมีกําหนด กฎีุเหลานั้นจึงไมสําเร็จ เธอตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูรํ่าไปวา ทานท้ังหลาย   
จงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผ่ึง จงใหจอบ จงใหส่ิว   
จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญาสามัญ จงใหดิน   
ดังนี้เปนตน ประชาชนท่ีถูกเบียดเบยีนดวยการวิงวอนดวยการขอ พอเหน็ภิกษุท้ังหลายแลว   
หวาดบาง สะดุงบาง หนีไปเสียบาง เดินเล่ียงไปเสียทางอ่ืนบาง เมินหนาเสียบาง ปดประตู   
เสียบาง แมพบแมโคเขาก็หนี สําคัญวาพวกภิกษุ.   
        [๔๙๕] คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปจาํพรรษาอยูในพระนครราชคฤห แลวออกเดินทาง   
มุงไปรัฐอาฬว ีเท่ียวจาริกไปโดยลําดับถึงรัฐอาฬวแีลว ทราบวาทานพักอยูท่ีอัคคาฬวเจดียในรัฐ-   
อาฬวนีั้น คร้ันเวลาเชา ทานพระมหากัสสปครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต   
ในรัฐอาฬวี ประชาชนเหน็ทานพระมหากสัสปแลวหวาดบาง สะดุงบาง หลบหนีไปบาง เดิน-   
เล่ียงไปทางอ่ืนบาง เมินหนาบาง ปดประตูบานบาง คร้ันทานพระมหากัสสปเท่ียวบิณฑบาตไปใน   
รัฐอาฬว ีเวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว เรียกภกิษุท้ังหลายมาถามวา ทานท้ังหลาย   
เม่ือกอนรัฐอาฬวนีี้มีอาหารบริบูรณ หาบิณฑบาตไดงาย ภกิษุสงฆครองชีพดวยการถือบาตรแสวงหา   
ก็ทําไดงาย มาบัดนี้รัฐอาฬวอัีตคัดอาหาร หาบิณฑบาตไดยาก ภิกษุสงฆจะครองชีพดวยการถือ   
บาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจยั ใหรัฐอาฬวนีี้เปนดั่งนี้ จึงภิกษเุหลานั้น   
กราบเรียนเร่ืองนั้นใหทานพระมหากัสสปทราบแลว.   
        [๔๙๖] คราวนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จจาริกโดยหนทางอันจะไปสูรัฐอาฬวี เม่ือเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงรัฐอาฬวีแลว   
ทราบวาพระองคประทับอยูท่ีอัคคาฬวเจดยีในรัฐอาฬวีนัน้ จึงทานพระมหากัสสปเขาไปเฝา ถวาย   
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค   
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                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬวีวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอ   
ใหสรางกุฎี ซ่ึงมีเคร่ืองอุปกรณท่ีตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง   
ใหญไมมีกําหนด กุฎีเหลานัน้จึงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูรํ่าไปวา   
ทานท้ังหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผ่ึง   
จงใหจอบ จงใหส่ิว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงให   
หญาสามัญ จงใหดนิ ดังนี้เปนตน ประชาชนท่ีถูกเบียดเบียนดวยการวิงวอน ดวยการขอ   
พอเห็นภิกษุท้ังหลายเขา บางก็หวาด บางกส็ะดุง บางก็หลบหนีไป บางก็เล่ียงไปทางอื่น บางก็   
เมินหนา บางก็ปดประตูบาน แมพบแมโคก็หลบหนี สําคัญวาพวกภกิษุ ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษเุหลาน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดให   
สรางกุฎีซ่ึงมีเคร่ืองอุปกรณท่ีตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตน ใหญไมมี   
กําหนดเลา กุฎีเหลานั้นจึงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยูรํ่าไปวา ทาน   
ท้ังหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวยีน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผ่ึง จงให   
จอบ จงใหส่ิว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญา-   
สามัญ จงใหดนิ ดั่งนี้เปนตน ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว   
โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่นเปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และ   
เพื่อความเปนอยางอ่ืน ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาค ทรงติเตียนภิกษชุาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดั่งนีแ้ลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวาดงันี้:-   
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                                เร่ืองฤาษีสองพี่นอง   
        [๔๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ฤาษีสองพี่นองเขาอาศัยแมน้ําคงคาสํานักอยู   
คร้ังนั้น มณีกณัฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง คร้ันแลววงดวยขนด ๗ รอบ   
แผพังพานใหญอยูบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนัน้ ฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง มีผิว   
พรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น ฤาษีผูพี่เห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง   
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น จึงไดไตถามวา เหตุไรเธอจึงซูบผอม   
เศราหมองมีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น   
        น. ทานพี ่มณกีณัฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคา เขามาหาขาพเจา ณ สถานท่ีนี้ คร้ันแลว   
วงขาพเจาดวยขนด ๗ รอบ แผพังพานใหญบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ขาพเจาจึงได   
ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น   
        พ. ทานตองการไมใหนาคราชนั้นมาหรือ   
        น. ขาพเจาตองการไมใหนาคราชนั้นมา   
        พ. ทานเห็นนาคราชนัน้มีอะไรบาง   
        น. ขาพเจาเห็นมีแกวมณีประดับอยูท่ีคอ   
        พ. ถาเชนนั้น ทานจงขอแกวมณีกะนาคราชน้ันวา ทานจงใหแกวมณีแกขาพเจาๆ   
ตองการแกวมณี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คร้ันมณีกณัฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง หยุดอยู   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ฤาษีผูนองไดกลาวขอแกวมณี กะมณกีัณฐนาคราชวา ขอทานจงให   
แกวมณแีกขาพเจา ขาพเจาตองการแกวมณ ีจึงมณีกณัฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี ภกิษุ   
ตองการแกวมณี แลวไดรีบกลับไป แมคร้ังท่ีสอง มณีกัณฐนาคราชข้ึนจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษี   
ผูนองๆ เห็นมณีกณัฐนาคราชมาแตไกล ไดกลาวขอแกวมณี กะมณกีัณฐนาคราชวา ขอทานจงให   
แกวมณแีกขาพเจาๆ ตองการแกวมณี จึงมณีกณัฐนาคราชรําพึงวา ภกิษุขอแกวมณี ภิกษุตองการ   
แกวมณี แลวไดกลับแตท่ีไกลนั้นเทียว แมคร้ังท่ีสามมณีกัณฐนาคราชกําลังจะข้ึนจากแมน้ําคงคา   
ฤาษีผูนองไดเห็นมณกีัณฐนาคราชกําลังโผลข้ึนจากแมน้ําคงคา ก็ไดกลาวขอแกวมณี กะมณกีัณฐ-   
นาคราชวา ขอทานจงใหแกวมณีแกขาพเจาๆ ตองการแกวมณี ขณะนั้นมณกีณัฐนาคราชไดกลาว   
ตอบฤาษี ผูนองดวยคาถา ความวาดังนี:้-   
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        ขาวน้ํา ท่ีดียิ่ง มากหลาย บังเกิดแกขาพเจา   
        เพราะเหตุแหงแกวมณดีวงนี้   
        ขาพเจาจะใหแกวนัน้แกทานไมได ทานเปนคนขอจดั   
        ขาพเจาจกัไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว   
        ทานขอแกวกะขาพเจา ทําใหขาพเจาสะดุงกลัว   
        ดังคนหนุมถือดาบซ่ึงลับดีแลวบนหินลับ   
        ขาพเจาจกัไมใหแกวนัน้แกทานๆ เปนคนขอจัด   
        ขาพเจาจกัไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว   
        คร้ังนั้นมณีกณัฐนาคราชไดหลีกไป พลางรําพึงวา ภกิษุขอแกวมณ ีภิกษุตองการแกวมณี   
ไดหลีกไปอยางนั้นแลว ไมกลับมาอีก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตอมาฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง   
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็นยิ่งกวาเกา เพราะไมไดเหน็นาคราชผูนาดูนั้น   
ฤาษีผูพี่ไดเหน็ฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวย   
เอ็นยิ่งกวาเกาจึงไดถามดวูา เพราะเหตุไรทานจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลือง   
ข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็นยิง่กวาเกา ฤาษผูีนองตอบวา เพราะไมไดเหน็นาคราชผูนาดูนั้น จึงฤาษี   
ผูพี่ไดกลาวกะฤาษีผูนองดวยคาถา ความวาดังนี้:-   
        บุคคลรูวาส่ิงใดเปนท่ีรักของเขา ไมควรขอส่ิงนั้น   
        อนึ่ง คนยอมเปนท่ีเกลียดชัง กเ็พราะขอจัด   
        นาคท่ีถูกพราหมณขอแกวมณี   
        จึงไมมาใหพราหมณนัน้เห็นอีกเลย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การวงิวอน การขอ ไมเปนท่ีพอใจของสัตวดิรัจฉานเหลานั้นแลว   
ก็จะปวยกลาวไปไยถึงหมูมนุษยเลา.   
                                เร่ืองนกฝูงใหญ   
        [๔๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ภกิษุรูปหนึ่งอยูในไพรสณฑแหงหนึ่ง แถบ   
ภูเขาหิมพานต ณ สถานท่ีไมหางไพรสณฑนั้นมีหนองน้ําใหญ คร้ังนั้นนกฝูงใหญ กลางวันเท่ียว   
หาอาหารท่ีหนองน้ํานั้น เวลาเย็นเขาอาศัยไพรสณฑนัน้สํานักอยู ภิกษุนั้นรําคาญเพราะเสียงนกฝูง   
นั้น จึงเขาไปหาเรา คร้ันกราบไหวเราแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เราไดถามภิกษนุั้นวา    
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ดูกรภกิษุ ยังพอทนอยูหรือ ยงัพอครองอยูหรือ เธอเดินทางมาดวยความลําบากนอยหรือ ก็นี่   
เธอมาจากไหนเลา   
        ภิกษนุั้นกราบทูลวา ยังพอทนอยู ยังพอครองอยู พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาเดินทาง   
มาดวยความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา มีไพรสณฑใหญอยูแถบภูเขาหิมพานต ณ สถานท่ีไม   
หางไพรสณฑนั้นแล ๑ มีหนองน้ําใหญ คร้ันเวลากลางวนั นกฝูงใหญเท่ียวหาอาหารที่หนองน้ํานัน้   
เวลาเยน็ก็เขาอาศัยไพรสณฑนั้นสํานักอยู ขาพระพุทธเจาถูกเสียงนกฝูงนั้นรบกวน จึงหนีมาจาก   
ไพรสณฑนัน้ พระพุทธเจาขา   
        ร. ดูกรภกิษุ ก็เธอตองการจะไมใหนกฝูงนั้นมาหรือ?   
        ภิ. ขาพระพุทธเจาตองการไมใหนกฝูงน้ันมา พระพทุธเจาขา   
        ร. ดูกรภกิษุ ถาเชนนัน้เธอจงกลับไปท่ีไพรสณฑนัน้ เขาอาศัยไพรสณฑนั้นแลว ใน   
ปฐมยามแหงราตรี จงประกาศ ๓ คร้ัง วาดังนี้ แนนกผูเจริญท้ังหลาย นกท้ังหลายท่ีอาศัยอยู   
ในไพรสณฑนี้มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกท้ังหลายจงใหขนแกเรานกละหนึ่งขน   
ในมัชฌิมยามแหงราตรีก็จงประกาศ ๓ คร้ัง วาดังนี้ แนนกผูเจริญท้ังหลาย นกท้ังหลายที่อาศัยอยูใน   
ไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกท้ังหลายจงใหขนแกเรานกละหน่ึงขน   
ในปจฉิมยามแหงราตรี ก็จงประกาศ ๓ คร้ัง วาดังนี้ แนนกผูเจริญท้ังหลาย นกท้ังหลายที่อาศัย   
อยูในไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเราๆ ตองการขน นกท้ังหลายจงใหขนแกเรานกละ   
หนึ่งขน จึงภิกษุรูปนั้นกลับไปท่ีไพรสณฑนั้น เขาอาศัยไพรสณฑนั้นแลว ในปฐมยามแหงราตรี   
ประกาศ ๓ คร้ังวาดังนี้ แนนกผูเจริญท้ังหลาย ... ในมัชฌิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ คร้ังวาดังนี้   
แนนกผูเจริญท้ังหลาย ... ในปจฉิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ คร้ัง วาดังนี้ แนนกผูเจริญท้ังหลาย ...   
คร้ันนกฝูงนั้นทราบวา ภิกษุขอขน ภิกษตุองการขนดังนี ้ไดหลีกไปจากไพรสณฑนัน้ ไดหลีกไป   
อยางนั้นเทียว ไมกลับมาอีก   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ข้ึนช่ือวาการวิงวอน การขอ จักไมไดเปนท่ีพึงใจของพวกสัตวดิรัจฉาน   
เหลานั้นแลว ก็จะปวยกลาวไปไยเลาถึงหมูสัตวท่ีเกิดมาเปนมนุษย.   
                                เร่ืองรัฐบาลกุลบุตร   
        [๔๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว บิดาของรัฐบาลกุลบุตรไดกลาวถามรัฐบาล   
กุลบุตรดวยคาถา ความวาดังนี้:-    
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        แนะพอรัฐบาล เออก็คนเปนอันมากท่ีพากันมาขอเรา เราไมรูจัก ไฉนเจาไม   
ขอเรา   
        รัฐบาลกุลบุตรไดกลาวตอบบิดาดวยคาถา ความวาดังนี้:-   
        คนผูขอ ยอมไมเปนท่ีรักของผูถูกขอ   
        ฝายคนผูถูกขอ เม่ือไมให ก็ยอมไมเปนท่ีรักของผูขอ   
        เพราะฉะนั้น ขาพเจาจงึไมขอทาน   
        ขออยาใหขาพเจาเปนท่ีเกลียดชังของทานเลย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย รัฐบาลกุลบุตรนั้นยังไดกลาวตอบอยางนี้กะบิดาของตนแลว ก็จะปวย   
กลาวไปไยเลาถึงคนอ่ืนตอคนอ่ืน.   
        [๕๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โภคสมบัตขิองคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมไดมาแลวก็ยังยาก   
ท่ีจะตามรักษา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย เม่ือโภคสมบัตินั้นอันพวกคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมเขา   
ไดมาแลวก็ยังยากท่ีจะตามรักษาอยางนี้ พวกเธอไดมีการวิงวอน มีการขอเขาบอยคร้ัง หลายคราว   
แลววา ขอทานท้ังหลายจงใหคน จงใหแรงงาน จงใหโค จงใหเกวยีน จงใหมีด จงใหขวาน   
จงใหผ่ึง จงใหจอบ จงใหส่ิว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง   
จงใหหญาสามัญ จงใหดนิ ดังนี้เปนตน การกระทําของพวกเธอนัน่ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํา   
ของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษชุาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ือง   
นั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
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บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุ ผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส   
๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ   
ตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๐. ๖. อนึ่ง ภิกษุผูจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการ   
ขอเอาเอง พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎีนั้นดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบ   
โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ ดวยคืบสุคต พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี ภิกษุ   
เหลานั้นพึงแสดงท่ีอันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ หากภกิษุสรางกุฎีดวยอาการขอเอา   
เอง ในท่ีอันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภกิษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี   
หรือสรางใหลวงประมาณเปนสังฆาทิเสส.   
                                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๕๐๑] ท่ีช่ือวา อาการขอเอาเอง คือ ขอเองซ่ึงคนก็ด ีแรงงานก็ดี โคก็ดี เกวียนกด็ี   
มีดก็ดี ขวานกด็ี ผ่ึงก็ดี จอบกด็ี ส่ิวก็ดี เถาวลัยก็ดี ไมไผกด็ี หญามุงกระตายก็ดี หญาปลอง   
ก็ดี หญาสามัญก็ดี ดินก็ดี   
        ท่ีช่ือวา กฎีุ ไดแก ท่ีอยูซ่ึงโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไวเฉพาะ   
ภายนอกก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไวท้ังภายในทั้งภายนอกกต็าม   
        บทวา สราง คือทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม   
        บทวา อันหาเจาของมิได คือไมมีใครๆ อ่ืน ท่ีเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ   
ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ   
        บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว   
        คําวา พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎีนั้นดังนี้โดยยาว ๑๒ คืบ   
ดวยคืบสุคต นัน้ คือ วัดนอกฝาผนัง   
        คําวา โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ นั้น คือ วัดรวมในฝาผนัง    
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        [๕๐๒] คําวา พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี นัน้ มีพระพุทธาธิบายไววาดังนี้   
ภิกษุผูจะสรางกุฎีนั้น พึงใหแผวถางพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีนั้นเสียกอน แลวเขาไปหาสงฆหมผาอุตรา-   
สงคเฉวียงเบา กราบเทาภิกษท้ัุงหลาย ผูแกพรรษากวา แลวนั่นกระหยงประนมมือกลาวอยางนีว้า   
ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง ทาน   
เจาขา ขาพเจาน้ันขอสงฆใหตรวจดูพืน้ท่ีท่ีจะสรางกุฎี พงึขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม   
ถาสงฆท้ังหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพืน้ท่ีท่ีจะสรางกุฎีได ก็พึงไปตรวจดูดวยกันท้ังหมด ถาไม   
อุตสาหะ ในหมูสงฆนั้น ภิกษุเหลาใดฉลาดสามารถจะรูไดวา เปนสถานมีผูจองไวหรือไม เปน   
สถานมีชานเดนิไดรอบหรือไม สงฆพึงขอสมมติภิกษุเหลานั้นไปแทนสงฆ   
                                        วิธีสมมติ   
        ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาดผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ   
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้   
                        กรรมวาจาขอสมมติใหภกิษตุรวจดูพืน้ท่ี   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได   
เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูพื้นที่ท่ีจะสรางกุฎี ถาความพรอมพร่ัง   
ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎี   
ของภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสราง   
กุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูพืน้ท่ีท่ีจะสราง   
กุฎี สงฆสมมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้   
การสมมติภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก   
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภกิษุท้ังหลายมีช่ือนี้และมี   
ช่ือนี้ อันสงฆสมมติแลว เพือ่ตรวจดูพืน้ท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี   
                                        วิธีแสดงพื้นท่ี   
        [๕๐๓] ภกิษุท้ังหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลานัน้ พึงไป ณ ท่ีนั้นตรวจดูพืน้ท่ีท่ีจะสราง   
กุฎี พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานเดินไดรอบ   
หรือเปนสถานไมมีชานเดินไดรอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ท้ังไมมีชานเดินไดรอบ พึงบอกวา    
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อยาสรางลงในท่ีนี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไวท้ังมีชานเดนิไดรอบ พึงแจงแกสงฆวา เปนสถาน   
ไมมีผูจองไว ท้ังมีชานเดินไดรอบ ภิกษุผูจะสรางกุฎีนั้น พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตตราสงคเฉลียงบา   
กราบเทาภิกษท้ัุงหลายผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนีว้า ทานเจาขา   
ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเองดวยอาการขอเอาเอง ทานเจาขา ขาพเจา   
นั้นขอสงฆใหแสดงพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎี พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ภิกษผูุฉลาดผู   
สามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้   
                                        กรรมวาจาขอสงฆใหแสดงพ้ืนท่ี   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมุีช่ือนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะ   
ตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหแสดงพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎี ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงแสดงพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎีแกภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง   
ขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง   
เธอขอสงฆใหแสดงพื้นท่ีท่ีจะสรางกุฎี สงฆแสดงพื้นทีท่ี่จะสรางกุฎีแกภิกษุมีช่ือนี้ การแสดงพื้น   
ท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด ทาน   
ผูนั้นพึงพูด พืน้ท่ีท่ีจะสรางกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
        [๕๐๔] ท่ีช่ือวา อันมีผูจองไว คือ เปนท่ีอาศัยของมด เปนท่ีอาศัยของปลวก เปนท่ี   
อาศัยของหนู เปนท่ีอาศัยของงู เปนท่ีอาศัยของแมลงปอง เปนท่ีอาศัยของตะขาบ เปนท่ีอาศัย   
ของชาง เปนท่ีอาศัยของมา เปนท่ีอาศัยของราชสีห เปนท่ีอาศัยของเสือโครง เปนท่ีอาศัยของ   
เสือเหลือง เปนท่ีอาศัยของหมี เปนท่ีอาศัยของสุนัขปา ๑ เปนท่ีอาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา   
เปนสถานใกลท่ีนา เปนสถานใกลท่ีไร เปนสถานใกลตะแลงแกง เปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ   
เปนสถานใกลสุสาน เปนสถานใกลท่ีสวน เปนสถานใกลท่ีหลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปน   
สถานใกลโรงมา เปนสถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย   
เปนสถานใกลถนน เปนสถานใกลหนทางสี่แยก เปนสถานใกลท่ีชุมนมุชน หรือเปนสถาน   
ใกลทางท่ีเดินไปมา นี่ช่ือวาสถานอันมีผูจองไว   
        [๕๐๕] ท่ีช่ือวา อันหาชานรอบมิได คือเกวยีนท่ีเขาเทียมววัแลวตามปกติ ไมสามารถ   
จะเวียนไปได บันไดหรือพะองไมสามารถจะทอดเวยีนไปได โดยรอบ นี่ช่ือวา สถานอันหาชาน   
รอบมิได   
#๑. สุนัขปาในทะเลทราย, เสือดาวกว็า.    
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        [๕๐๖] ท่ีช่ือวา อันไมมีผูจองไว คือ ไมเปนท่ีอาศัยของมด ไมเปนท่ีอาศัยของปลวก   
ไมเปนท่ีอาศัยของหนู ไมเปนท่ีอาศัยของงู ไมเปนท่ีอาศัยของแมลงปอง ไมเปนท่ีอาศัยของตะขาบ   
ไมเปนท่ีอาศัยของชาง ไมเปนท่ีอาศัยของมา ไมเปนท่ีอาศัยของราชสีห ไมเปนท่ีอาศัยของ   
เสือโครง ไมเปนท่ีอาศัยของเสือเหลือง ไมเปนท่ีอาศัยของหมี ไมเปนท่ีอาศัยของสุนัขปา ไม   
เปนท่ีอาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลท่ีนา ไมเปนสถานใกลท่ีไร ไมเปนสถาน   
ใกลตะแลงแกง ไมเปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกล   
ท่ีสวน ไมเปนสถานใกลท่ีหลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปน   
สถานใกลเรือนจํา ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน   
ไมเปนสถานใกลหนทางส่ีแยก ไมเปนสถานใกลท่ีชุมนมุชน หรือไมเปนสถานใกลทางท่ีเดิน   
ไปมา นี่ช่ือวา สถานอันไมมีผูจองไว.   
        [๕๐๗] ท่ีช่ือวา อันมีชานรอบ คือ เกวียนท่ีเขาเทียมวัวแลวตามปกติสามารถจะเวียน   
ไปได บันไดหรือพะองก็สามารถจะทอดเวยีนไปไดโดยรอบ นี่ช่ือวา สถานอันมีชานรอบ.   
        [๕๐๘] ท่ีช่ือวา อาการขอเอาเอง อธิบายวา ขอเอง ซ่ึงคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี   
เกวยีนกด็ี มีดก็ดี ขวานก็ดี ผ่ึงก็ดี จอบกด็ี ส่ิวก็ดี เปนตน   
        ท่ีช่ือวา กฎีุ ไดแกท่ีอยูซ่ึงโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไวเฉพาะ   
ภายนอกก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไวท้ังภายในทั้งภายนอกกต็าม   
        บทวา สราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม   
        สองพากยวา หรือไมนาํภิกษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี หรือสรางใหลวงประมาณ   
ความวา ไมขอใหสงฆแสดงสถานท่ีสรางกุฎีดวยญัตติทุตยิกรรมวาจากต็าม สรางเองหรือใชให   
เขาสรางใหเกนิกําหนด แมเพียงเสนผมเดยีว โดยสวนยาวหรือโดยสวนกวางก็ตาม ตองอาบัติ   
ทุกกฏทุกประโยคท่ีทํา ยังอิฐอีกกอนหน่ึงจะเสร็จตองอาบัติถุลลัจจัย กอนท่ีสุดเสร็จ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ันจึงตรัสเรียกวา    
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สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะ   
เหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
                                พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๐๙] ภกิษุผูสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ   
๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตัว กบัอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑ ตัว   
                                พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ   
๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ   
๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                สรางเกินประมาณ   
        [๕๑๐] ภกิษุสรางกุฎี เกนิประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับ   
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 635 
                                สรางเทาประมาณ   
        ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ   
        [๕๑๑] ภกิษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี   
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชาน   
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.   
                                พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ   
        [๕๑๒] ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางกุฎี ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไม   
ตองอาบัติ.   
                        ส่ังสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๑๓] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส   
๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส   
๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
                                ส่ังสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอัน   
สงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                ส่ังสรางกุฎี เขาสรางเกนิประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกนิประมาณ   
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกนิประมาณ   
มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกนิประมาณ   
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกนิประมาณ   
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.    
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                                ส่ังสรางกุฎี เขาสรางเทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                ส่ังสรางกุฎี มีพื้นทีอั่นสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั กับ   
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.   
                        ส่ังสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ี   
อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        หลีกไป ไมไดส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๑๔] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไว   
วา กุฎีนัน้ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุ   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎี   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ   
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษส่ัุงวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุ   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎี   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุ   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎี   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
๑ ตัว.   
                                หลีกไป ไมไดส่ัง สงฆแสดงท่ีให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุ   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง   
กุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา   
กุฎีนั้นตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง   
กุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุ   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง   
กุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        หลีกไป ไมไดส่ัง เขาสรางเกินประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุ   
นั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววากฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กบัอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัตสัิงฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.   
                        หลีกไป ไมไดส่ัง เขาสรางเทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา   
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา   
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                หลีกไป ไม ไดส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย   
ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ มีผูจองไว ไมมี   
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย   
ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ มีผูจองไว มีชาน   
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชาน   
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย   
ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ ไมมีผูจองไว มีชาน   
รอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.   
                หลีกไป ไมไดส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา   
กุฎีนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบ   
ดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมี   
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา   
กุฎีนั้นตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย   
ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา กฎีุนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย   
ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา   
กุฎีนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบ   
ดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว   
มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        สรางผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๑๕] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา   
กุฎีนั้นตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขา   
สรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง   
หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย   
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสราง   
กุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือ   
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให และอยาใหมีผูจองไวดวย ถาไมไปเอง หรือ   
ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้ตอง   
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ    
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ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎี   
ใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง   
หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือ   
ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแก   
เธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสราง   
กุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือ   
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                                สรางผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกฎีุใหแกเรา   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา   
ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึง   
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา   
ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีให   
แกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสง   
ทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแก   
เธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        ส่ังเทาประมาณ เขาสรางเกนิประมาณ   
        [๕๑๖] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา   
กุฎีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกนิประมาณ   
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ อยาให   
มีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเราเกินประมาณ มีผู   
จองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ และอยาใหมี   
ผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ   
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ และ   
และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกนิประมาณ   
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ ถาไม   
ไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
                        ส่ังเทาประมาณ เขาสรางเทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา    
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ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ   
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว และ   
ใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ มีผูจองไว   
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเองหรือไม   
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา   
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ   
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไม   
ไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                ส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาไมสรางตามส่ัง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎี ใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ มีผู   
จองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนัน้พึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ    
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ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ มีผูจองไว   
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตอง   
เทาประมาณ และตองไมมีผูจองไวดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไมมีผูจองไวและใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ   
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
ตองเทาประมาณ และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ   
ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ   
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให   
และตองเทาประมาณดวย ถาไมไปเองหรือไมสงทูตไปอีก ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาสรางตามส่ัง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้ตอง   
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง   
กุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบ   
ขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ไมตองมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง   
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ   
นั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว    
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มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเองหรือไม   
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว   
ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเองหรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไม   
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ   
ไมตองอาบัติ.   
                                ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๑๗] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา   
กุฎีนั้นตองมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง   
กุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๓ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภกิษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้ตอง   
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมี   
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไว กุฎีนัน้ตองมี   
พื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึง   
มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว    
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                                ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                ทําผิดคําส่ัง เกินประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และตองมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ   
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกิน   
ประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษผูุสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้ตอง   
เทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เกนิประมาณ   
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว    
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                                ทําผิดคําส่ัง เทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎี   
นั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา   
ประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา   
ประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ   
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ เทา   
ประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผู   
สราง ตองอาบัติทุกกฏ ๔ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ   
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ   
ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ   
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
                        ทําผิดคําส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่ อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับ   
คําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุ   
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้ตอง   
พื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางกุฎี   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว  
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา กุฎีนัน้   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางกุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ทําคาง   
        [๕๑๘] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสราง   
กุฎีใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว   
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษรูุปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎี   
นั้นแกภกิษรูุปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลว สรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลว   
สรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอ   
กลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษรูุปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน หรือ   
ไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอกลับมาพึงให   
กุฎีนั้นแกภิกษรูุปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลว   
สรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        พื้นที่อันสงฆแสดงให ทําคาง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา   
พึงใหกฎีุนั้นแกภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสีย   
แลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น   
แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา   
พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือ   
เสียแลวสรางใหม ตองอาบัตทุิกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
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                                เกินประมาณ ทําคาง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ เกนิประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น   
แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ เกนิประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไวเธอกลับมา พึงใหกุฎีนัน้แกภิกษุ   
รูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนัน้แกภิกษุ   
รูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ เกนิประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแก   
ภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.   
                                เทาประมาณ ทําคาง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น   
แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไวเธอกลับมา พึงใหกุฎีนัน้แกภิกษุ   
รูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัต ิ  
ทุกกฏ ๑ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนัน้   
แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีใหแกเธอ   
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ทําคาง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงใหเกนิประมาณ  มีผูจองไวไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว   
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษรูุปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงใหเกนิประมาณ  มีผูจองไวมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว   
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษรูุปอ่ืน หรือ   
ไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ  ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทํา   
คางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุ   
รูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให เกนิประมาณ  ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว   
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษรูุปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.   
                        พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ทําคาง   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว    
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เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษรูุปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเม่ือเขาทําคางไว เธอ   
กลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษรูุปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน หรือ   
ไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัตทุิกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว   
เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษรูุปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางกุฎีให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให เทาประมาณ  ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                สรางคาง สรางตอ   
        [๕๑๙] กฎีุท่ีตนสรางคางไว ภกิษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กุฎีท่ีตนสรางคางไว ภกิษุใหคนอ่ืนสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กุฎีท่ีคนอ่ืนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กุฎีท่ีคนอ่ืนสรางคางไว ภิกษใุหคนอ่ืนสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๕๒๐] ภกิษุสรางถํ้า ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภิกษุสรางกฎีุหญา ๑ ภกิษสุรางกุฎีเพื่อภกิษุอ่ืน ๑   
เวนอาคารอันเปนท่ีอยูเสีย ภกิษุสรางนอกจากนั้น ๑ ไมตองอาบัติ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัม-   
มิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ จบ.   
                                ____________________    
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                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๗   
                                เร่ืองพระฉันนะ   
        [๕๒๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจา ประทับอยู ณ วัดโฆสิตาราม   
เขตพระนครโกสัมพี คร้ังนั้น คฤหบดีอุปฏฐากของทานพระฉันนะ ไดกลาวกะทานวา ขาแตทาน   
ผูเจริญ ขอพระคุณเจาโปรดตรวจดูสถานท่ีสรางวิหาร กระผมจักใหสรางวิหารถวายพระคุณเจา   
จึงทานพระฉันนะใหแผวถางสถานท่ีสรางวิหาร ใหโคนตนไมอันเปนเจดยีตนหนึ่ง ซ่ึงชาวบาน   
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา คนท้ังหลายพากนั เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย ซ่ึงชาวบาน   
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
เบียดเบียนอินทรียชนิดหนึ่งซ่ึงมีชีพ ภิกษท้ัุงหลายไดยินพวกเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพน-   
ทะนาอยู บรรดาผูท่ีมีความมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา   
ยอมเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะจึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย ซ่ึงชาวบาน   
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา แลวกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมี   
พระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอใหเขาโคน   
ตนไมอันเปนเจดีย ซ่ึงชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา จริงหรือ?   
        ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใหโคนตนไม อันเปน   
เจดีย ซ่ึงชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากนับูชาเลา เพราะมนษุย   
มีความสําคัญในตนไมวามีชีพ ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํา   
ของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
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        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดังนี้แลวตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกออยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกดิใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๑. ๗. อนึ่ง ภิกษุจะใหสรางวิหารใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอง พึงนํา   
ภิกษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี ภิกษเุหลานั้นพึงแสดงท่ีอันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ   
หากภกิษใุหสรางวิหารใหญ ในท่ีอันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภกิษุ   
ท้ังหลายไป เพื่อแสดงท่ี เปนสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๕๒๒] วิหารที่ช่ือวา ใหญ ทานวามีเจาของ   
        ท่ีช่ือวา วหิาร ไดแกท่ีอยู ซ่ึงโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไว   
เฉพาะภายนอกก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไวท้ังภายในท้ังภายนอกก็ตาม   
        บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม   
        บทวา อันมีเจาของ คือ มีใคร ใครคนอ่ืน ท่ีเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถก็ตาม   
บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ    
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        บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว   
        [๕๒๓] คําวา พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี นัน้ ความวาภิกษุจะสรางวหิารนั้น   
ตองใหแผวถางสถานท่ีจะสรางวิหารเสียกอน แลวเขาไปหาสงฆหมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบ   
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระโหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสราง   
วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน ขอสงฆใหตรวจดูสถานท่ีจะสราง   
วิหาร ดังนี้ พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ถาสงฆท้ังปวงสามารถจะตรวจดูสถานท่ีจะ   
สรางวิหารได สงฆท้ังหมดพงึตรวจดู ถาสงฆท้ังปวงไมสามารถจะตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหารได   
ภิกษเุหลาใดในสงฆหมูนั้น เปนผูฉลาด สามารถจะรูไดวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถาน   
ไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ หรือเปนสถานไมมีชานรอบ สงฆพึงขอภิกษุเหลานั้นแลว   
สมมติ   
                                        วิธีสมมติ   
        ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือภิกษุรูปหนึ่ง ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้   
                กรรมวาจาสมมติภกิษุผูตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมี   
เจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติภิกษท้ัุงหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูสถานท่ีจะสรางวหิารของ   
ภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนีเ้ปนผูใครจะสรางวิหาร   
ใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร สงฆสมมติภิกษ ุ  
ท้ังหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูสถานท่ีจะสรางวหิารของภิกษุมีช่ือนี้ การสมมติภิกษุ   
ท้ังหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ เพื่อตรวจดูสถานท่ีจะสรางวหิารของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุท้ังหลายมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้   
อันสงฆสมมติแลว เพื่อตรวจดูสถานท่ีจะสรางวิหาร ของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                วิธีขอสงฆแสดงสถานท่ีสรางวิหาร   
        [๕๒๔] ภิกษุท้ังหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลานั้น พึงไป ณ ท่ีนัน้ ตรวจดูสถานท่ี   
จะสรางวิหาร พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ    
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หรือเปนสถานไมมีชานรอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ท้ังเปนสถานไมมีชานรอบ พึงบอกวาอยา   
สรางลงในท่ีนี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไว ท้ังมีชานรอบ พึงแจงแกสงฆวา เปนสถานไมมีผูจอง   
ไว ท้ังมีชานรอบภิกษุผูจะสรางวิหารนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทา   
ภิกษุท้ังหลายผูแกพรรษา แลวนั่งกระโหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสราง   
วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจาน้ันขอสงฆใหแสดงสถานท่ีจะสราง   
วิหาร พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ภิกษุรูปหน่ึงผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให   
สงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาแสดงสถานท่ีจะสรางวิหาร   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมี   
เจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหแสดงสถานท่ีจะสรางวิหาร ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงแสดงสถานท่ีจะสรางวหิารแกภกิษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง   
ขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวหิารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ   
ใหแสดงสถานท่ีจะสรางวหิาร สงฆแสดงสถานท่ีจะสรางวิหารของภกิษุมีช่ือนี้ การแสดงสถานท่ี   
จะสรางวิหารของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด สถานท่ีจะสรางวิหารของภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๕๒๕] ท่ีช่ือวา อันมีผูจองไว คือเปนท่ีอาศัยของมด เปนท่ีอาศัยของปลวก เปนท่ี   
อาศัยของหนู เปนท่ีอาศัยของงู เปนท่ีอาศัยของแมลงปอง เปนท่ีอาศัยของตะขาบ เปนท่ีอาศัย   
ของชาง เปนท่ีอาศัยของมา เปนท่ีอาศัยของเสือโครง เปนท่ีอาศัยของเสือเหลือง เปนท่ีอาศัย   
ของหมี เปนท่ีอาศัยของสุนัขปา เปนท่ีอาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา เปนสถานใกลท่ีนา เปน   
สถานใกลท่ีไร เปนสถานใกลตะแลงแกง เปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ เปนสถานใกลสุสาน   
เปนสถานใกลท่ีสวน เปนสถานใกลท่ีหลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปนสถานใกลโรงมา เปน   
สถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย เปนสถานใกลถนน เปน   
สถานใกลหนทางส่ีแยก เปนสถานใกลท่ีชุมนุมชน หรือเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี่ช่ือวา   
สถานอันมีผูจองไว    
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        [๕๒๖] ท่ีช่ือวา อันหาชานรอบมิได คือ เกวยีนท่ีเขาเทียมววัแลวตามปกติ ไม   
สามารถจะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็ไมสามารถจะทอดเวยีนไปไดโดยรอบ นี่ช่ือวาสถาน   
อันหาชานรอบมิได   
        [๕๒๗] ท่ีช่ือวา อันไมมีผูจองไว คือ ไมเปนท่ีอาศัยของมด ไมเปนท่ีอาศัยของปลวก   
ไมเปนท่ีอาศัยของหนู ไมเปนท่ีอาศัยของงู ไมเปนท่ีอาศัยของแมลงปอง ไมเปนท่ีอาศัยของ   
ตะขาบ ไมเปนท่ีอาศัยของชาง ไมเปนท่ีอาศัยของมา ไมเปนท่ีอาศัยของเสือโครง ไมเปนท่ีอาศัย   
ของเสือเหลือง ไมเปนท่ีอาศัยของหมี ไมเปนท่ีอาศัยของสุนัขปา ไมเปนท่ีอาศัยของสัตว-   
ดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลท่ีนา ไมเปนสถานใกลท่ีไร ไมเปนสถานใกลตะแลงแกง   
ไมเปนสถานใกลท่ีทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกลท่ีสวน ไมเปน   
สถานใกลท่ีหลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปนสถานใกลเรือนจํา   
ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลท่ีสุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน ไมเปนสถานใกล   
หนทางส่ีแยก ไมเปนสถานใกลท่ีชุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี้ช่ือวาสถาน   
อันไมมีผูจองไว   
        [๕๒๘] ท่ีช่ือวา อันมีชานรอบ คือ เกวียนท่ีเขาเทียมวัวแลวตามปกติ สามารถ   
จะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็สามารถจะทอดเวียนไปไดโดยรอบ นีช่ื่อวาสถานอันมีชานรอบ   
        [๕๒๙] วหิารที่ช่ือวา ใหญ นั้น ทานวามีเจาของ   
        ท่ีช่ือวา วหิาร ไดแกท่ีอยู ซ่ึงโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซ่ึงโบกฉาบปูนไว   
เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือซ่ึงโบกฉาบปูนไวท้ังภายในท้ังภายนอกก็ตาม   
        บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม   
        พากยวา หรือไมนําภกิษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี นัน้ คือ ไมใหสงฆแสดงสถานท่ี   
จะสรางวิหาร ดวยญัตติทุติยกรรมวาจากอนแลว ทําเองกต็าม ใชใหเขาทําก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ   
ในประโยคท่ีทํา ยังอิฐอีกกอนหนึ่งจะเสร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย พอเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานดั เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน จึงตรัส   
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนัน้แล   
แมเพราะเหตุนี้ จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.    
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                                        บทภาชนีย   
                        สรางวิหาร มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๓๐] ภกิษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตัว กบัอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตัว กบัอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑ ตัว.   
                                สรางวิหาร มีพื้นที่อันสงฆแสดงให   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุสรางวิหาร ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                ส่ังสราง มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๓๑] ภกิษุส่ังวา จงชวยกันสรางวหิารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ   
มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส   
๑ ตัว    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นท่ี   
อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.   
                                        ส่ังสราง มีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ี   
อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ี   
อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมี   
พื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้น   
ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        หลีกไป ไมไดส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        [๕๓๒] ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวหิารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ัง   
ไววา วหิารนัน้ ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว    
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                        หลีกไป ไมไดส่ัง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไมไดส่ังไววา วิหาร   
นั้น ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        หลีกไป ส่ัง เขาสราง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๓๓] ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวหิารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไว   
วา วหิารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสราง   
วิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา   
เขาสรางวิหารใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไป   
เอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย   
หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางวิหาร   
ใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนัน้พึงไปเอง หรือพึง   
สงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให และตองไมมีผูจองไวดวย หากไมไปเอง หรือไม   
สงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ    
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขา   
สรางวิหารใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึง   
ไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง   
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขา   
สรางวิหารใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนัน้พึงไปเอง   
หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให หากเธอไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        หลีกไป ส่ัง เขาสราง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสราง   
วิหารใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ   
พึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษนุั้นทราบขาววา เขาสรางวิหารให   
แกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภกิษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไป   
บอกวา ตองไมมีผูจองไว หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนัน้ทราบขาววา เขาสราง    
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วิหารใหแกเรา ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษนุั้นพึงไปเอง หรือ   
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                        ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๓๔] ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวหิารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ัง   
ไววา วหิารนัน้ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ัง   
สรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง   
ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตัว   
                        ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิารนั้น   
ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารใหแก   
เธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว   
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        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ   
๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แตไดส่ังไววา วหิาร   
นั้นตองมีพื้นทีอั่นสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                ทําคาง พื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให   
        [๕๓๕] ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวหิารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ัง   
สรางวิหารใหแกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว   
เธอกลับมา พึงใหวหิารนั้นแกภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภกิษุ   
รูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ   
กลับมา พึงใหวิหารนัน้แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว   
เธอกลับมา พึงใหวหิารนั้นแกภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภกิษุ   
รูปอ่ืน หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตวั กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ    
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กลับมา พึงใหวิหารนัน้แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        ทําคาง พื้นท่ีอันสงฆแสดงให   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหารให   
แกเธอ ซ่ึงมีพืน้ท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา   
พึงใหวิหารนัน้แกภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไม   
ร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา   
พึงใหวิหารนัน้แกภิกษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภกิษุรูปอ่ืน หรือไมร้ือ   
เสียแลวสรางใหม ตองอาบัตทุิกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอ   
กลับมา พึงใหวิหารนัน้แกภกิษุรูปอ่ืน หรือพึงร้ือเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอ่ืน   
หรือไมร้ือเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ภิกษุส่ังวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคําส่ังสรางวิหาร   
ใหแกเธอ ซ่ึงมีพื้นท่ีอันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.   
                                สรางคาง สรางตอ   
        [๕๓๖] วหิารที่ตนสรางคางไว ภกิษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        วิหารท่ีตนสรางคางไว ภิกษใุหคนอ่ืนสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        วิหารท่ีคนอ่ืนสรางคางไว ภกิษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        วิหารท่ีคนอ่ืนสรางคางไว ภกิษใุหแกคนอ่ืนสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๕๓๗] ภิกษุสรางถํ้า ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภกิษุสรางกุฎีหญา ๑ ภกิษุสรางวิหารเพื่อภิกษุ   
อ่ืน ๑ เวนอาคารเปนท่ีอยูเสีย ภกิษุสรางนอกจากนัน้ ๑ ไมตองอาบัติ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ จบ.    
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                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๘   
                                เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร   
        [๕๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อัน   
เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรมี   
อายุ ๗ ป นับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตคุณสมบัตอิยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงสาวกจะพึงบรรลุ   
ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับท้ังหมด อนึ่ง ทานไมมีกรณยีกิจ อะไรที่ยิ่งข้ึนไป หรือกรณียกิจท่ี   
ทานทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับส่ังสมอีก   
        [๕๓๙] คร้ังนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตร ไปในท่ีสังกดั หลีกเรนอยู ไดมีความ   
ปริวิตกแหงจติเกิดข้ึนอยางนี้วา เรามีอายุ ๗ ป นับแตเกดิ ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต คุณสมบัติ   
อยางใดอยางหน่ึงซ่ึงสาวกจะพึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา เราไมมีกรณ-ี   
ยกิจอะไรที่ยิ่งข้ึนไป หรือกรณียกิจท่ีทําเสร็จแลวกไ็มตองกลับส่ังสมอีก เราควรทําการชวยเหลือ   
อะไรหนอแกสงฆ ลําดับนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรไดคิดตกลงใจวา ผิฉะนั้น เราควรแตงต้ังเสนา   
สนะและแจกอาหารแกสงฆ คร้ันทานออกจากท่ีเรนในเวลาเย็นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
ถึงท่ีประทับ คร้ันถวายบังคม นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา   
ขาพระพุทธเจาไปในท่ีสงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า   
ขาพระพุทธเจามีอายุ ๗ ป นบัแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตแลว คุณสมบัติอยางใดอยาง   
หนึ่งซ่ึงสาวกจะพึงบรรลุ ขาพระพุทธเจาไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา ขาพระพุทธเจา   
ไมมีกรณยีกิจอะไรที่ยิ่งข้ึนไป หรือกรณยีกจิท่ีขาพระพุทธเจาทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับส่ังสมอีก   
ขาพระพุทธเจาควรทําการชวยเหลืออะไรหนอแกสงฆ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาคิดตกลงใจ   
วามิฉะนัน้ ขาพระพุทธเจาควรแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ ขาพระพุทธเจาปรารถนา   
จะแตงตั้งเสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ทัพพะ ถาเชนนัน้ เธอจงแตงต้ังเสนาสนะและ   
แจกอาหารแกสงฆเถิด   
        ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลรับสนองแดพระผูมีพระภาควา อยางนั้นพระพุทธเจาขา   
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                        สมมติภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร   
        [๕๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติ   
ทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร   
                                        วิธีสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติอยางนี้ เบ้ืองตนพึงขอใหทัพพะรับ คร้ันแลว   
ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพร่ังพรอมของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติ   
ทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร นีเ่ปนญัตติ ทานเจาขา   
ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจก   
อาหาร การสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร ชอบแก   
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ทานพระทัพพมลัลบุตร   
อันสงฆสมมติใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหารแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิง่   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๕๔๑] กแ็ล ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติแลวยอมแตงต้ังเสนาสนะรวมไว   
เปนพวกๆ สําหรับหมูภกิษุผูสมํ่าเสมอกัน คือ ภิกษุเหลาใดเปนผูทรงพระสูตร ทานก็แตงต้ัง   
เสนาสนะรวมภิกษเุหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควาพวกเธอจกัซักซอมพระสูตรกนั ภิกษุ   
เหลาใดเปนผูทรงวินัย ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษเุหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควา   
พวกเธอจกัวนิจิฉัยพระวินยักัน ภกิษุเหลาใดเปนผูทรงพระอภิธรรม ทานก็แตงต้ังเสนาสนะ   
รวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึง่ ดวยประสงควา พวกเธอจกัสนทนาพระอภิธรรมกัน ภกิษุเหลาใด   
เปนผูไดฌาน ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษเุหลานั้นไวแหงหนึ่ง ดวยประสงควา พวกเธอจกั   
ไมรบกวนกัน ภิกษเุหลาใดชอบกลับดิรัจฉานกถา ยังมีการบํารุงรางกายอยูมาก ทานกแ็ตงต้ังเสนา-   
สนะรวมภิกษเุหลานั้นไวแหงหนึ่งดวย ประสงควา ทานเหลานี้จักอยูดวยความยนิดีแมนี้ ภิกษุ   
เหลาใดมาในเวลาคํ่าคืน ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงต้ังเสนาสนะแม   
สําหรับภิกษเุหลานั้นโดยแสงสวางนั้นนัน่แล ภกิษุท้ังหลายยอมแกลงมาแมในเวลาค่ําคืน ดวย  
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ประสงควาพวกเราจักไดชมอิทธิปาฏิหาริยของทานพระทัพพมัลลบุตรดังนี้ก็มี ภิกษุเหลานั้นเขาไป   
หาทานพระทัพพมัลลบุตรแลวพูดอยางนี้วา พระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวก   
กระผม ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลานั้นอยางนีว้า ทานปรารถนาจะอยูท่ีไหน กระผมจะ   
แตงต้ังให ณ ท่ีไหน ภิกษุเหลานั้นแกลงอางท่ีไกลๆ วาพระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงต้ัง   
เสนาสนะใหพวกกระผม ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีเหวสําหรับ   
ท้ิงโจร ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีกาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ขอทานจงแตงต้ัง   
เสนาสนะใหพวกกระผมท่ีถํ้าสัตตบรรณคูหาขางภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวก   
กระผมท่ีเง้ียมเขาสัปปโสณฑิกะใกลสีตวนั ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีซอกเขา   
โคมฏะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีซอกเขาตินทุกะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะ   
ใหพวกกระผมที่ซอกเขากโปตะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีตโปทาราม ขอทาน   
จงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ี   
มัททกุจฉิมฤคทายวัน ทานพระทัพพมัลลบุตรจึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มีองคุลี   
สองแสงสวางเดินนําหนาภิกษุเหลานั้นไป แมภิกษุเหลานัน้ก็เดนิตามหลังทานพระทัพพมัลลบุตร   
ไปโดยแสงสวางนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงต้ังเสนาสนะสําหรับภิกษเุหลานัน้ โดยช้ีแจง   
อยางนี้วา นี่เตียง นี่ตั่ง นัน่ฟกู นี่หมอน นี่ท่ีถายอุจจาระ นีท่ี่ถายปสสาวะ นี่น้ําฉัน นีน่้ําใช   
นี่ไมเทา นี่ระเบียบกติกาสงฆ ควรเขาเวลานี้ ควรออกเวลาน้ี คร้ันแตงต้ังเสร็จแลว กลับมาสู   
พระเวฬวุันวิหารตามเดิม.   
                                เร่ืองพระเมตติยะและพระภุมมชกะ   
        [๕๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเมตตยิะและพระภุมมชกะ เปนพระบวชใหม และ   
มีบุญนอย เสนาสนะของสงฆชนิดเลวและอาหารอยางเลว ยอมตกถึงแกเธอท้ังสอง คร้ังนั้น   
ชาวบานในพระนครราชคฤหชอบถวาย เนยใสบาง น้ํามันบาง แกงทีมี่รสดีๆ บาง ซ่ึงจัดปรุง   
เฉพาะพระเถระท้ังหลาย สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอยางธรรมดาตามแต   
จะหาได เปนชนิดปลายขาว มีน้ําสมเปนกบั เวลาหลังอาหาร เธอท้ังสองกลับจากบิณฑบาตแลว   
เท่ียวถามพวกภิกษุผูเถระวา ในโรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบางขอรับ ในโรงฉันของพวก   
ทานมีอาหารอะไรบางขอรับ พระเถระบางพวกบอกอยางนี้วา พวกเรามเีนยใส น้ํามัน แกงที่มี   
รสอรอยๆ ขอรับ สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะพดูอยางนีว้า พวกกระผมไมมีอะไรเลย   
ขอรับ มีแตอาหารอยางธรรมดาตามแตท่ีจะหาได เปนชนิดปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ.    
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        [๕๔๓] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารท่ีดี ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ท่ีแกสงฆ   
เปนนิจภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยาอังคาสอยูใกลๆ ในโรงฉัน คนอ่ืนๆ ยอมถามดวยขาวสุก   
กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอย คราวนั้น ภตัตุเทสก ไดถวายภัตตาหารของคหบดีผูชอบ   
ถวายอาหารท่ีดี แกพระเมตติยะและพระภมุมชกะ เพื่อฉันในวันรุงข้ึน ขณะนัน้ทานคหบดีไปสู   
อารามดวยกรณียะบางอยาง แลวเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตรถึงท่ีสํานัก คร้ันนมัสการทาน   
ทัพพมัลลบุตรแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระทัพพมัลลบุตรยังทานคหบดีผูนั่งแลว ให   
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันแลวทานคหบดีไดเรียนถาม   
ทานวา ภัตตาหารเพื่อจะฉันในวนัพรุงนี้ท่ีเรือนของเกลากระผม พระคุณเจาจดัถวายแกภกิษุรูปไหน   
ขอรับ   
        ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาจัดใหแกพระเมตติยะกับพระภุมมชกะแลว จะ   
        ขณะน้ัน ทานคหบดีไดมีความนอยใจวา ไฉนภิกษุผูลามกจักฉันภตัตาหารในเรือนเราเลา   
แลวไปเรือนส่ังหญิงคนใชไววา แมสาวใช เจาจงจดัอาสนะไวท่ีซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะ   
มาฉันภัตตาหารในวันพรุงนี ้ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกบั   
        หญิงคนใชรับคําของทานคหบดวีา อยางนั้น เจาคะ   
        คร้ังนั้น พระเมตตยิะและพระภุมมชกะกลาวแกกันวา คุณเม่ือวานนี้ ทานภัตตุเทสก   
จัดภัตตาหารในเรือนทานกัลยาณถัตติกคหบดีใหพวกเรา พรุงนี้ทานคหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจัก   
อังคาสเราอยูใกลๆ คนอ่ืนๆ จักถามดวยขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงท่ีมีรสอรอยๆ ดวย   
ความดีใจนั้น แล ตกกลางคืนเธอท้ังสองนั้นจําวดัหลับไมเต็มต่ืน คร้ันเวลาเชา พระเมตติยะ   
และพระภุมมชกะ ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจวีรเดินเขาไปยงันิเวศนของกลัยาณภตัติก   
คหบดี   
        หญิงใชนัน้ไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กําลังเดนิมาแตไกล คร้ันแลวจึงปู   
อาสนะถวายท่ีซุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง เจาคะ   
        จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะนึกวา ภัตตาหารจะยังไมเสร็จเปนแน เขาจึงใหเรานั่ง   
พักที่ซุมประตูกอน   
        ขณะน้ันหญิงคนใชนําอาหารปลายขาว ซ่ึงมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวายกลาวอาราธนา   
วานิมนตฉันเถิด เจาคะ   
        พ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับฉันนจิภัต จะ    
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        ญ. ดิฉันทราบแลวเจาคะวา พระคุณเจาเปนพระรับฉันนิจภตั แตเม่ือวานนี้เอง ทาน   
คหบดีไดส่ังดฉัินไววา แมสาวใช เจาจงจดัอาสนะไวท่ีซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉัน   
ภัตตาหารในวันพรุงนี้ ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกบั ดังนี ้นิมนตฉันเถิด เจาคะ   
        จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันวา อาวุโส เม่ือวานนี้เอง ทานคหบดีไป   
สูอารามในสํานักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตร ยุยงในสํานักคหบดีเปน   
แนนอนทีเดยีว เพราะความเสียใจนัน้แล เธอท้ังสองรูปนั้นฉันไมไดดงัใจนึก คร้ันกลับจาก   
บิณฑบาตถึงอารามในเวลาหลังอาหาร เก็บบาตรและจีวรแลว นั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิอยูภายนอก   
ซุมประตูอาราม นิ่งอ้ัน เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมพูดจา.   
                                เร่ืองภิกษุณีเมตติยา   
        [๕๔๔] คร้ังนั้นแล ภกิษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะถึงสํานัก   
คร้ันแลวไดกลาวคํานี้วา ดิฉันไหว เจาคะ   
        เม่ือนางกลาวอยางนั้นแลว พระเมตตยิะและพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย นางจึง   
กลาววาดิฉันไหว เจาคะ เปนคร้ังท่ีสอง แมคร้ังท่ีสอง พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิได   
ทักทายปราศรัย นางจึงไดกลาวอีกเปนคร้ังท่ีสามวา ดิฉันไหวเจาคะ แมคร้ังท่ีสาม พระเมตติยะ   
และพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย   
        ภิกษณุีเมตติยาถามวา ดฉัินผิดอยางไรตอพระคุณเจาๆ ไมทักทายปราศรัยกับดฉัิน เพื่อ   
ประสงคอะไร?   
        ภิกษุท้ังสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถูกพระทัพพมัลลบุตร   
เบียดเบียนอยู เธอยังเพิกเฉยได   
        เม. ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร เจาคะ   
        ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนีแ้หละพระผูมีพระภาคตองใหพระทัพพมัลลบุตรสึก   
        เม. ดิฉันจะทําอยางไร ดิฉันสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน   
        ภิ. มาเถิด นองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจึงกราบทูล   
อยางนี้วา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย   
บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงข้ึน หมอมฉัน   
ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษรายคลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา    
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        ภิกษณุีเมตติยา รับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ วาตกลงเจาคะ แลวเขาไป   
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรขางหนึ่งกราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภยั ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้   
กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนีก้ลับมามีลมแรงข้ึน หมอมฉันถูก   
พระคุณเจา ทัพพมัลลบุตร ประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา.   
                                ประชุมสงฆทรงสอบสวน   
        [๕๔๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได   
หรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษณุีนีก้ลาวหา   
        ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระ-   
พุทธเจาเปนฉันใด   
        แมคร้ังท่ีสองแล พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ   
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษณุีนีก้ลาวหา   
        ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ-   
เจาเปนฉันใด   
        แมคร้ังท่ีสามแล พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ   
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษณุีนีก้ลาวหา   
        ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ-   
เจาเปนฉันใด   
        ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอทํากจ็งบอกวาทํา ถาเธอ   
ไมไดทํา กจ็งบอกวาไมไดทํา   
        ท. พระพุทธเจาขา ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝนก็ยงัไมรูจักเสพเมถุน   
ธรรม จะกลาวไยถึงเม่ือตอนต่ืนอยูเลา   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น   
แล พวกเธอจงใหภกิษณุีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษเุหลานี้ รับส่ังดังนี้แลว   
พระองคเสด็จลุกข้ึนจากท่ีประทับ เขาพระวิหาร    
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        หลังจากนั้น ภกิษุท้ังหลายไดใหภกิษณุีเมตติยาสึก จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะ   
ไดแถลงเร่ืองนี้กะภิกษุท้ังหลายวา อาวุโสท้ังหลาย ขอทานท้ังหลาย อยาใหภิกษุณเีมตติยาสึก   
เลย นางไมผิดอะไร พวกกระผมแคนเคือง ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลล-   
บุตร เคล่ือนจากพรหมจรรย จึงไดใหนางใสไคล   
        ภิกษุท้ังหลายกลาววา อาวุโสท้ังหลาย ก็นี่พวกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรม   
มีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดหรือ   
        ภิกษุสองรูปนั้นสารภาพวา อยางนั้น ขอรับ   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครสิกขา ตางพากัน   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภมุมชกะ จึงไดโจททานพระทัพพ-   
มัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
ขาววา พวกเธอโจททัพพมัลลบุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได จริงหรือ   
        ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได   
โจททัพพมัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิไดเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส   
แลว โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนัน่เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
และเพื่อความเปนอยางอ่ืน ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ โดยเอนกปริยาย ดังนี้   
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ   
เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปน   
คนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การ   
ไมสะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น   
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบัง   
เกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระ   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๒. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมช่ืน ตามกําจัด ซ่ึงภกิษุ   
ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได ดวยหมายวา แมไฉนเราจะยังเธอให   
เคล่ือนจากพรหมจรรยนีไ้ด คร้ันสมัยอ่ืนแตนั้นอันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม   
ถือเอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้น เปนเร่ืองหามูลมิได แลภิกษยุันอิงโทสะอยู เปน   
สังฆาทิเสส.   
                        เร่ืองพระเมตติยะและพระภมุมชกะ จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๕๔๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณ   
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา   
อนึ่ง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ พระอรรถวา เปนเอหิภกิษุ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผู   
เจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ    
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พรอมเพรียงกนัอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภกิษุเหลานั้น   
ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควรแกฐานะนี้   
ช่ือวา ภกิษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้   
        บทวา ซ่ึงภกิษุ หมายภิกษุอ่ืน   
        บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ   
        บทวา ไมแชมช่ืน คือ เปนคนมีใจไมแชมช่ืน เพราะความโกรธนั้น เพราะโทสะ   
นั้น เพราะความไมถูกใจนัน้ และเพราะความไมพอใจนั้น   
        ท่ีช่ือวา อันหามูลมิได คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ   
        บทวา ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรม ท้ัง ๔ สิกขาบท สิกขาบท   
ใด สิกขาบทหนึ่ง   
        บทวา ตามกําจัด ไดแกโจทเอง หรือส่ังใหโจท   
        พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคล่ือนจากพรหมจรรยนี้ได ความวา ใหเคล่ือน   
จากภกิษภุาพ ใหเคล่ือนจากสมณธรรม ใหเคล่ือนจากศีลขันธ ใหเคล่ือนจากคุณคือตบะ   
        [๕๔๗] คําวา คร้ันสมัยอ่ืนแตนั้น ความวา เม่ือขณะคราวครูหนึ่งท่ีภิกษุผูถูกตาม   
กําจัดนัน้ ผานไปแลว   
        บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม คือ ภิกษุเปนผูถูกตามกําจดัดวยเร่ืองใด มีคน   
เช่ือในเพราะเรื่องนั้นก็ตาม   
        บทวา ไมถือเอาตามก็ตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง   
        [๕๔๘] ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือวิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑   
อาปตตาธิกรณ ๑ กจิจาธิกรณ ๑   
        [๕๔๙] คําวา แลภกิษยุนัอิงโทสะอยู ความวา ภิกษกุลาวปฏิญาณวา ขาพเจาพูด   
เปลาๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพดูแลว   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ันจึงตรัส   
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือ เปนช่ือของอาบัตินิกาย   
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.    
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                                        บทภาชนีย   
                                ไมเห็น โจทวาไดเห็น   
        [๕๕๐] ภกิษุผูโจทกไมไดเหน็ภกิษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
                                ไมไดยนิ โจทวาไดยิน   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
                                        ไมรังเกียจ โจทวารังเกียจ   
        ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกยีจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถ   
ก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
                                        โจทกไมเหน็   
        [๕๕๑] ภกิษุผูโจทกไมไดเหน็ภกิษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาได   
เห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเหน็ และ   
รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเหน็   
ไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
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พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                        โจทกไมไดยิน   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และ   
รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และ   
ไดเหน็ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน รังเกยีจ   
และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                โจทกไมรังเกียจ   
        ภิกษุผูโจทกไมรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกยีจ และ   
ไดเหน็ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกยีจ และ   
ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกยีจ ไดเหน็   
และไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร    
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อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                        โจทกเห็น   
        [๕๕๒] ภิกษุผูโจทก ไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยนิ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกยีจ ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยินและ   
รังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                        โจทกไดยิน   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ และไดเห็น   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
                                        โจทกรังเกียจ   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด    
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        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยนิ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                โจทกเหน็ สงสัย   
        [๕๕๓] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีไดเหน็   
คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งท่ีไดเห็น คือเห็น   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและรังเกียจ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งท่ีไดเห็น คือเห็น   
แลว กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                โจทกไดยิน สงสัย   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีไดยนิ คือไดยิน   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และรังเกียจ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีไดยนิ คือไดยิน   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน และไดเห็น ทานเปน   



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 679 
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีไดยนิ คือไดยิน   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน รังเกียจและไดเหน็   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                โจทกรังเกียจ สงสัย   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีรังเกียจ คือ   
รังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดเหน็ ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกยีจและไดยนิ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีรังเกียจ คือ   
รังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดเห็นและ   
ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                โจทกไมเห็น ส่ังใหโจทกวาไดเหน็   
        [๕๕๔] ภิกษุผูโจทกไมไดเหน็ภกิษผูุกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจา   
ไดเหน็ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.    
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                                โจทกไมไดยิน ส่ังใหโจทกวาไดยิน   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                        โจทกไมรังเกยีจ ส่ังใหโจทวารังเกยีจ   
        ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                โจทกไมเห็น ส่ังใหโจท   
        [๕๕๕] ภิกษุผูโจทกไมไดเหน็ภกิษผูุกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจา   
ไดเหน็ ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น   
ไดรังเกยีจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น   
ไดยิน ไดรังเกยีจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี ้ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด.   
                                โจทกไมไดยิน ส่ังใหโจท   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน   
ไดรังเกยีจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน   
ไดเหน็ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 681 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน   
ไดรังเกยีจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                        โจทกไมไดรังเกยีจ ส่ังใหโจท   
        ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได   
รังเกียจ ไดเหน็ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากย   
บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได   
รังเกียจ ไดยนิ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากย   
บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกยีจวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาได   
รังเกียจ ไดเหน็ ไดยนิ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                โจทกไดเห็น ส่ังใหโจท   
        [๕๕๖] ภกิษุผูโจทกไดเห็นภกิษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจา   
ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด    
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        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน   
ไดรังเกยีจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                โจทกไดยิน ส่ังใหโจท   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกยีจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกยีจ   
ไดเหน็ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
                                โจทกรังเกียจ ส่ังใหโจท   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเหน็   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาส่ังใหโจทเธอวาขาพเจาไดเห็น ไดยิน   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 683 
                                        โจทกเห็น สงสัย ส่ังใหโจท   
        [๕๕๗] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในส่ิงท่ีเห็น คือ   
เห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวาขาพเจาไดเห็น ไดยิน ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งท่ีเห็น คือเห็นแลว   
กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดรังเกียจ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งท่ีเห็น คือเห็นแลว   
กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ไดรังเกยีจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                        โจทกไดยิน สงสัย ส่ังใหโจท   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีไดยนิ คือไดยิน   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีไดยนิ คือไดยินแลว   
กําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดยิน ไดเห็น ทานเปนผูตอง   
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภกิษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีไดยนิ คือไดยิน   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดยนิ ไดเห็น ไดรังเกียจ   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.    
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                                โจทกรังเกียจ สงสัย ส่ังใหโจท   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา   
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมไดรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดยิน ทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเร่ืองท่ีรังเกียจ คือรังเกียจ   
แลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาส่ังใหโจทเธอ วาขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ไดยิน   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                ความเหน็ ๔ อยาง   
        [๕๕๘] จาํเลยเปนผูไมบริสุทธ์ิ โจทกมีความเหน็วา เปนผูบริสุทธ์ิ ๑   
        จําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑   
        จําเลยเปนผูไมบริสุทธ์ิ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑   
        จําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ โจทกมีความเห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ๑.   
        [๕๕๙] ภกิษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทก   
เห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคล่ือน ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษตุองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน   
ผูบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษตุองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน   
ผูบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย   
ในเพราะโอมสวาท ๑   
#๑ โอมสวาท คือคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ.    
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        ภิกษตุองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน   
ผูบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.   
        [๕๖๐] ภกิษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึง ยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทก   
เห็นวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเหน็วา   
เปนผูไมบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัติ   
        ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเหน็วา เปน   
ผูไมบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท   
        ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเหน็วา เปน   
ผูไมบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอม-   
สวาท.   
        [๕๖๑] ภกิษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทก   
เห็นวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอหมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษตุองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน   
ผูไมบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัติ   
        ภิกษตุองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน   
ผูไมบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ   
ปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท   
        ภิกษตุองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหน่ึงยอมเปนผูไมบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปน   
ผูไมบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอม   
สวาท.   
        [๕๖๒] ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทก   
เห็นวา เปนผูบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับอาบัติสังฆาทิเสส   
        ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเหน็วา เปน   
ผูบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติสังฆาทิเสส    
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        ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเหน็วา เปน   
ผูบริสุทธ์ิ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย   
ในเพราะโอมสวาท   
        ภิกษไุมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธ์ิ ถาภิกษุผูโจทกเหน็วา เปน   
ผูบริสุทธ์ิ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๕๖๓] ภกิษุจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ ภิกษุโจทกมีความเห็นวาเปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑ ภิกษจุําเลย   
เปนผูไมบริสุทธ์ิ ภิกษุโจทกมีความเหน็วาเปนผูไมบริสุทธ์ิ ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                                สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                _____________    
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                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๙   
                                เร่ืองพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ   
        [๕๖๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะ   
กําลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดแลเห็นแพะผูกับแพะเมียกําลังสมจรกัน คร้ันแลวไดพูดอยางนี้วา   
อาวุโส ผิฉะนัน้ พวกเราจะสมมติแพะผูนีเ้ปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนีเ้ปนภิกษุณี   
เมตติยา จกักลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย คร้ังกอน พวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตร   
ดวยไดยิน แตบัดนี้พวกกระผมไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภกิษุณี เมตติยาดวยตนเอง   
เธอท้ังสองไดสมมติแพะผูนัน้เปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนัน้เปนภกิษณุีเมตติยาแลว   
จึงแจงแกภิกษท้ัุงหลายวา อาวุโสท้ังหลาย เม่ือกอนพวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมลัลบุตรดวย   
ไดยิน แตบัดนี ้พวกกระผมไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิด ในภิกษณุีเมตติยาดวยตนเอง   
ภิกษุท้ังหลายกลาวอยางนี้วา อาวุโส ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอยางนี้ ทานพระทัพพมัลลบุตร   
จักไมทํากรรมเชนกลาวมานี้ แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวาดูกรทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือ   
วา เปนผูทํากรรมอยางท่ีภิกษเุหลานี้กลาวหา   
        ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา   
ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด   
        แมคร้ังท่ีสองแล พระผูมีพระภาคไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมลัลบุตรวา ดูกรทัพพะ   
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมอยางท่ีภิกษเุหลานีก้ลาวหา   
        ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา   
ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด   
        แมคร้ังท่ีสามแล พระผูมีพระภาคไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมลัลบุตรวา ดูกรทัพพะ   
เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมอยางท่ีภิกษเุหลานีก้ลาวหา    
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        ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา   
ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด   
        ภ. ดูกรทัพพะ คนฉลาดยอมไมแกขอกลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา จงบอกวาทํา ถาเธอ   
ไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา   
        ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝนก็ยังไมรูจักเสพเมถุนธรรม จะกลาวไย   
ถึงเม่ือต่ืนอยู พระพุทธเจาขา   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลายถาเชนนั้น พวก   
เธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้ คร้ันรับส่ังเทานี้แลวเสดจ็ลุกจากท่ีประทับ เขาพระวหิาร จึงภิกษุ   
เหลานั้นไดทําการสอบสวนพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ เม่ือเธอท้ังสองถูกสอบสวน ไดแจง   
เร่ืองนี้แกภิกษท้ัุงหลายแลว   
        ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโสท้ังหลาย ก็พวกทานถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณ   
อันเปนเร่ืองอ่ืนใหเปนเพยีงเลศ แลวตามกาํจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึง   
ปาราชิกหรือ   
        พระเมตติยะและพระภมุมชกะรับวา จริงอยางนั้น ขอรับ   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจผูใครตอสิกขา   
ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดถือเอาเอก   
เทศบางแหง แหงอธิการณอันเปนเร่ืองอ่ืนใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจดัทานพระทัพพมัลลบุตร   
ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกเลา  แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษสุงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
ขาววา พวกเธอถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืนใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัด   
พระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกจริงหรือ   
        ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถือ   
เอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืนใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดพระทัพพมัลล-   
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บุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกเลา ดูกรโฆษบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่นไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว   
โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระ-   
เมตติยะ และพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความ   
เปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกยีจคราน   
ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัด   
เกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายแลวทรง   
กระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภกิษท้ัุงหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม-   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๓. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมช่ืน ถือเอาเอกเทศบางแหง   
แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืน ใหเปนเพียงเลศ ตามกําจัดซ่ึงภิกษุ ดวยธรรมอันมีโทษ   
ถึงปาราชิก ดวยหมายวา แมไฉนเราจักยังเธอใหเคล่ือนจากพรหมจรรยนี้ได คร้ัน-   
สมัยอ่ืนแตนัน้ อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้น   
เปนเร่ืองอ่ืนแท เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ แลภิกษยุันอิงโทสะอยู   
เปนสังฆาทิเสส.   
                        เร่ืองพระเมตติยะและพระภมุมชกะ จบ.    
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                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๕๖๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวตัร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกษุ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน   
ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอม   
เพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุ   
ท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ช่ือวา   
ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้   
        บทวา ซ่ึงภิกษุ หมายภิกษุอ่ืน   
        บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ   
        บทวา ไมแชมช่ืน คือ เปนคนมีใจไมชุมช่ืน เพราะความโกรธน้ัน เพราะโทสะน้ัน   
เพราะความไมถูกใจนัน้ และเพราะความไมพอใจนัน้   
        [๕๖๖] บทวา แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืน คือ เปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ หรือเปน   
สวนอ่ืนแหงอธิกรณ   
        [๕๖๗] อธิกรณเปนสวนอ่ืนแหงอธิกรณ อยางไร   
        ๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนอ่ืนแหงอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ   
        ๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนอ่ืนแหงอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ และวิวาทาธิกรณ   
        ๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนอ่ืนแหงกจิจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ และอนุวาทาธิกรณ   
        ๔. กิจจาธิกรณ เปนสวนอ่ืนแหงววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ   
        อยางนี้ อธิกรณช่ือวาเปนสวนอ่ืนแหงอธิกรณ   
        [๕๖๘] อธิกรณเปนสวนเดียวกนัแหงอธิกรณ อยางไร   
        ๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนเดียวกนัแหงวิวาทาธิกรณ    
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        ๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนเดยีวกันแหงอนุวาทาธิกรณ   
        ๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนเดยีวกันแหงอาปตตาธิกรณก็มี เปนสวนอ่ืนแหงอาปตตา-   
ธิกรณก็มี   
        อาปตตาธิกรณเปนสวนอ่ืนแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร   
        เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอ่ืนแหงอทินนาทานปาราชิกาบัต ิมนุสสวิคคหปารา-   
ชิกาบัติ และอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ   
        อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนอ่ืนแหงมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ อุตตริมนุสสธรรม   
ปาราชิกาบัติ และเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ   
        มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนอ่ืนแหงอุตตริมนสุสธรรมปาราชิกาบัติ เมถุนธรรม   
ปาราชิกาบัติ และอทินนาทานปาราชิกาบัติ   
        อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอ่ืนแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อทินนาทาน   
ปาราชิกาบัติ และมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ   
        อยางนี้ อาปตตาธิกรณช่ือวาเปนสวนอ่ืนแหงอาปตตาธิกรณ   
        ก็อาปตตาธิกรณเปนสวนเดียวกนัแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร   
        เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ   
        อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ   
        มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ   
        อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดยีวกันแหงอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ   
        อยางนี้ อาปตตาธิกรณช่ือวาเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ   
        ๔. กิจจาธิกรณเปนสวนเดียวกนัแหงกิจจาธิกรณ   
        อยางนี้ อธิกรณช่ือวาเปนสวนเดียวกันแหงอธิกรณ.   
                                เลศ ๑๐ อยาง   
        [๕๖๙] ท่ีช่ือวาเลศ ในคําวา ถือเอาเอกเทศบางแหง ... เปนเพยีงเลศ นั้น อธิบายวา   
เลศมี ๑๐ อยาง ไดแก เลศคือชาติ ๑ เลศคือช่ือ ๑ เลศคือวงศ ๑ เลศคือลักษณะ ๑   
เลศคืออาบัติ ๑ เลศคือบาตร ๑ เลศคือจีวร ๑ เลศคืออุปชฌายะ ๑ เลศคืออาจารย ๑   
เลศคือเสนาสนะ ๑.  
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                                อธิบายเลศ ๑๐ อยาง   
        [๕๗๐] ท่ีช่ือวา เลศคือชาติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได เห็นภกิษุผูกษัตริย   
ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูกษัตริยรูปอ่ืนโจทวา ภิกษุผูกษัตริย ขาพเจาไดเห็นทานเปน   
ผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูพราหมณ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภกิษุผูพราหมณ   
รูปอ่ืนแลวโจทวา ภกิษุผูพราหมณ ขาพเจาไดเหน็ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน   
สมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม   
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุแพศย ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูแพศยรูปอ่ืนแลว   
โจทวา ภกิษุผูแพศย ขาพเจาไดเหน็ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูศูทร ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูศูทรรูปอื่นแลว   
โจทวา ภกิษุผูศูทร ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        [๕๗๑] ท่ีช่ือวา เลศคือช่ือ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็พระพุทธรักขิต   
ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นพระพุทธรักขิตรูปอ่ืนแลวโจทวา พระพุทธรักขิต ขาพเจาไดเหน็ทาน   
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็พระธรรมรักขิต ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นพระธรรมรักขิตรูป   
อ่ืนแลวโจทวา พระธรรมรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ   
ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ พระสังฆรักขิต ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นพระสังฆรักขิตรูป   
อ่ืนแลวโจทวา พระสังฆรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ  
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ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        [๕๗๒] ท่ีช่ือวา เลศคือวงศ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได เห็นภกิษุผูวงศ   
โคตมะ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูวงศโคตมะรูปอ่ืนแลวโจทวา ภิกษุผูวงศโคตมะ ขาพเจา   
ไดเหน็ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถ   
ก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูวงศโมคคัลลานะ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภกิษุผูวงศ-   
โมคคัลลานะรูปอ่ืนแลวโจทวา ภกิษุผูวงศโมคคัลลานะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม   
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี   
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูวงศกจัจายนะ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษผูุวงศ-   
กัจจายนะรูปอ่ืนแลวโจทวา ภิกษุผูวงศกจัจายนะ ขาพเจาไดเหน็ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม   
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี   
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูวงศ-   
วาสิฏฐะรูปอ่ืนแลวโจทวา ภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม   
เปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม   
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        [๕๗๓] ท่ีช่ือวา เลศคือลักษณะ นั้น อธิบายวา ภกิษผูุโจษกเปนผูไดเห็นภิกษุผูสูง   
ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูสูงรูปอ่ืนแลวโจทวา ภิกษุผูสูง ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง   
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ ทุกคําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูต่ํา ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูต่ํารูปอ่ืนแลวโจทวา   
ภิกษุผูต่ํา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด    
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        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูดํา ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูดํารูปอ่ืนแลวโจทวา   
ภิกษุผูดาํ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูขาว ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภกิษุผูขาวรูปอ่ืนแลว   
โจทวา ภกิษุผูขาว ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        [๕๗๔] ท่ีช่ือวา เลศคืออาบัติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูตองลหุ-   
กาบัติ ถาโจทเธอดวยปาราชิกธรรมวา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน   
สมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน   
ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.   
        [๕๗๕] ท่ีช่ือวา เลศคือบาตร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตร   
โลหะ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุรูปอ่ืนผูใชบาตรโลหะแลวโจทวา ภกิษุผูใชบาตรโลหะ   
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูใชบาตรดินเหนียว ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุรูปอ่ืน   
ผูใชบาตรดินเหนียวแลวโจทวา ภกิษุผูใชบาตรดินเหนียว ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิก-   
ธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรม   
ก็ดี ไมมีรวมกบัทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภกิษุผูใชบาตรเคลือบ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุรูปอ่ืน   
ผูใชบาตรเคลือบแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรเคลือบ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม   
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี   
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภกิษุผูใชบาตรดินธรรมดา ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุ   
รูปอ่ืนผูใชบาตรดินธรรมดาแลวโจทวา ภกิษุผูใชบาตรดนิธรรมดา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง   
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ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        [๕๗๖] ท่ีช่ือวา เลศคือจีวร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเหน็ภิกษุผูทรงผา-   
บังสุกุล ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุรูปอ่ืนผูทรงผาบังสุกุลแลวโจทวา ภกิษุผูทรงผาบังสุกุล   
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดงันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เปนผูไดเห็นภกิษุผูทรงผาของคหบดี ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุรูปอ่ืน   
ผูทรงผาของคหบดีแลวโจทวา ภกิษุผูทรงผาของคหบดี ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม   
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี   
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.   
        [๕๗๗] ท่ีช่ือวา เลศคืออุปชฌายะ นัน้ อธิบายวา ภกิษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุ   
ผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีช่ือนี้ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูสัทธิวหิาริกรูปอ่ืนของ   
พระอุปชฌายะผูมีช่ือนี้แลวโจทวา ภกิษุผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีช่ือนี้ ขาพเจาไดเห็น   
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี   
ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.   
        [๕๗๘] ท่ีช่ือวา เลศคืออาจารย นั้น อธิบายวา ภกิษผูุโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูอัน-   
เตวาสิกของพระอาจารยผูมีช่ือนี้ ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุผูอันเตวาสิกรูปอ่ืนของพระอาจารย   
ผูมีช่ือนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอันเตวาสิกของพระอาจารยผูมีช่ือนี้ ขาพเจาไดเหน็ทานเปนผูตอง   
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี   
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.   
        [๕๗๙] ท่ีช่ือวา เลศคือเสนาสนะ อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูอยูใน   
เสนาสนะของคหบดีผูมีช่ือนี ้ตองปาราชิกธรรม คร้ันเห็นภิกษุรูปอ่ืนผูอยูในเสนาสนะของคหบดี   
ผูมีช่ือนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอยูในเสนาสนะของคหบดีผูมีช่ือนี้ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิก   
ธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี   
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด.   
        [๕๘๐] บทวา ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรมท้ัง ๔ สิกขาบท   
ใดสิกขาบทหนึ่ง    
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        บทวา ตามกําจัด ไดแก โจทเอง หรือส่ังใหโจท   
        พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคล่ือนจากพรหมจรรยนี้ได ความวา ใหเคล่ือน   
จากภกิษภุาพ ใหเคล่ือนจากสมณธรรม ใหเคล่ือนจากศีลขันธ ใหเคล่ือนจากคุณคือตบะ   
        [๕๘๑] คําวา คร้ันสมัยอ่ืนแตนัน้ ความวา เม่ือ ขณะ คราว ครูหนึ่ง ท่ีภิกษุผูถูกตาม   
กําจัดนัน้ผานไปแลว   
        บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเช่ือในเร่ืองท่ีเปนเหตุใหเขาตามกําจดันั้น   
        บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใครๆ พูดถึง   
        [๕๘๒] ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑   
อาปตตาธิกรณ ๑ กจิจาธิกรณ ๑   
        [๕๘๓] บทวา เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ คือ ถือเอาเลศ ๑๐ อยาง   
นั้น อยางใดอยางหนึ่ง   
        [๕๘๔] บทวา แลภกิษยุันอิงโทสะอยู ความวา ภกิษุกลาวปฏิญาณวา ขาพเจาพดู   
เปลาๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพดูแลว   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน จึงตรัสเรียกวา   
สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะ   
เหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
                        เอเกกมูลจกัร โจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        [๕๘๕] ภิกษุผูโจทก เห็นภกิษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสส   
วาเปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวาเปน   
อาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ-  



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 697 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม   
เปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติปาจติตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม   
เปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา เปน   
อาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม   
เปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                        โจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย   
        [๕๘๖] ภกิษุผูโจทก เหน็ภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย มีความเหน็ในอาบัติถุลลัจจัยวา   
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม   
เปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปนอาบัติ   
ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด    
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        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปนอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปนอาบัติ   
ทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปนอาบัติ   
ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปนอาบัติ   
สังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                        โจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเหน็ในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ   
ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปนอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปนอาบัติ   
ทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
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อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปน   
อาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปน   
อาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปนอาบัติ-   
ถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน   
สวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
                                โจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะวา เปน   
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
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        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติปาจติตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม   
เปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
                                โจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเหน็ในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติทุกกฏ   
ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถ   
ก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหง   
อาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
สังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด    
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        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ถุลลัจจัย  ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
                                        โจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิต วาเปนอาบัติ   
ทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวาเปน   
อาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย    
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พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        พึงทําอาบัติหนึ่งๆ ใหเปนมูลแลวผูกเปนจักร.   
                                ส่ังใหโจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        [๕๘๗] ภิกษุผูโจทก เห็นภกิษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสส   
วา เปนอาบัตสัิงฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้   
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติปาจติตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน    
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เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้   
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา   
เปนอาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้   
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                ส่ังใหโจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย   
        [๕๘๘] ภิกษุผูโจทก เห็นภกิษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย มีความเหน็ในอาบัติถุลลัจจัยวา   
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปน   
อาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปน   
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย    
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พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปนอาบัติ   
ทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร   
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืน   
แหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปน   
อาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัตถุิลลัจจัยวา เปน   
อาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
                                ส่ังใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเหน็ในอาบัติปาจิตตียวา เปนอาบัติ   
ปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตีย วาเปน   
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด    
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        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปน   
อาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปน   
อาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปน   
อาบัติสังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัตปิาจิตตียวา เปน   
อาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.   
                                ส่ังใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะ เปนอาบัติ   
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย    
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พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือ   
สายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน   
เช้ือสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้   
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวา   
เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเหน็ในอาบัติปาฏิเทสนียะวาเปน   
อาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                        ส่ังใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเหน็ในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติทุกกฏ   
ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร    
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อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
สังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน   
อ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด   
        ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติทุกกฏวา เปนอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                        ส่ังใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตวา เปนอาบัติ   
ทุพภาสิต ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ    
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นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
  
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติสังฆาทิเสส ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น   
ยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติถุลลัจจัย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติปาจิตตีย ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัตปิาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติปาฏิเทสนียะ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ   
นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด   
        ภิกษุผูโจทก เห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบตัิทุพภาสิตวา เปน   
อาบัติทุกกฏ ถาส่ังใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชือ้สาย   
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ    
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นั้นยอมเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ และผูส่ังใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ   
คําพูด.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๕๘๙] ภกิษุผูสําคัญเปนอยางนัน้โจทเองก็ดี ส่ังใหผูอ่ืนโจทก็ดี ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ จบ   
                                _____________    
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                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐   
                                เร่ืองพระเทวทัตต   
        [๕๙๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นพระเทวทัตตเขาไปหา   
พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต คร้ันแลวได   
กลาวคํานี้ กะพระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตตวา   
มาเถิด อาวุโสท้ังหลาย พวกเราจักกระทําสังฆเภท จกัรเภท แกพระสมณโคดม   
        เม่ือพระเทวทัตตกลาวอยางนี้แลว พระโกกาลิกะไดกลาวคํานีก้ะพระเทวทัตตวา อาวุโส   
พระสมณโคดมมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ไฉน เราจักทํา สังฆเภท จักรเภท แกพระสมณ-   
โคดมไดเลา   
                                วัตถุ ๕ ประการ   
        พระเทวทัตตกลาววา มาเถิด อาวุโสท้ังหลาย พวกเราจักเขาเฝาพระสมณโคดม ทูลขอ   
วัตถุ ๕ ประการวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความ   
เพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความ   
เพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุ   
ท้ังหลายควรอยูปาตลอดชีวิต ภิกษใุดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๒. ภิกษุท้ังหลาย   
ควรเท่ียวบิณฑบาตตลอดชีวิต ภกิษใุดยนิดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๓. ภกิษุท้ังหลาย   
ควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษใุดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๔. ภิกษุท้ังหลาย   
ควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภกิษุใดเขาอาศัยท่ีมุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๕. ภิกษุท้ังหลายไม   
ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภกิษใุดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น พระสมณโคดม   
จักไมทรงอนญุาตวัตถุ ๕ ประการนี้ พวกเราทั้งนั้นจักโฆษณาใหชุมชนเช่ือถือดวย วตัถุ ๕ ประการ   
นี้ อาวุโสท้ังหลาย พวกเราสามารถท่ีจะกระทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมได เพราะ   
วัตถุ ๕ ประการนี้แล เพราะคนท้ังหลายเล่ือมใสในลูขปฏิบัติ    
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        [๕๙๑] คร้ังนั้น พระเทวทัตตพรอมดวยบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี   
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ   
ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย   
อเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ   
ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก   
ปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุท้ังหลายควรอยูปา   
ตลอดชีวิต ภกิษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๒. ภกิษุท้ังหลายควรเท่ียวบิณฑบาต   
ตลอดชีวิต ภกิษุใดยินดกีารนมินต โทษพึงถูกตองภิกษุนัน้ ๓. ภิกษุท้ังหลายควรถือผาบังสุกุล   
ตลอดชีวิต ภกิษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษุนัน้ ๔. ภกิษุท้ังหลายควรอยูโคนไม   
ตลอดชีวิต ภกิษุใดเขาอาศัยท่ีมุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๕. ภิกษุท้ังหลายไมควรฉันปลา   
และเนื้อตลอดชีวิต ภกิษใุดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น   
        พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย เทวทัตต ภกิษใุดปรารถนา ก็จงอยูปา ภกิษใุด   
ปรารถนา ก็จงอยูบาน ภกิษใุดปรารถนา ก็จงเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา กจ็งยนิดีการ   
นิมนต ภกิษใุดปรารถนา ก็จงถือผาบังสุกุล ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีผาคหบดี ดกูรเทวทัตต   
เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเทานั้น  เราอนุญาตปลาและเนื้อท่ีบริสุทธ์ิดวยอาการ   
๓ อยาง คือ ๑. ไมไดเห็น ๒. ไมไดยนิ ๓. ไมไดรังเกยีจ   
        [๕๙๒] คร้ังนั้น พระเทวทัตตราเริงยนิดีเปนอยางยิง่วา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต   
วัตถุ ๕ ประการนี้ แลวพรอมดวยบรษิัท ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทํา   
ประทักษณิหลีกไป ตอมา เธอพรอมดวยบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤห โฆษณาใหประชาชนเช่ือถือ   
ดวยวัตถุ ๕ ประการวา อาวโุสท้ังหลาย เราเขาเฝาพระสมณโคดมทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา   
ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแต   
พระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา   
ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแต   
พระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุท้ังหลายควรอยูปาตลอดชีวิต   
ภิกษใุดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษุนัน้ ๒. ภกิษุท้ังหลายควรเท่ียวบิณฑบาตตลอดชีวิต   
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ภิกษใุดยินดกีารนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษท้ัุงหลายควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต   
ภิกษใุดยินดีผาคหบดี โทษพึงตองภิกษนุั้น ๔. ภิกษุท้ังหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษใุด   
อาศัยท่ีมุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษนุั้น ๕. ภิกษุท้ังหลายไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุ   
ใดฉันปลาและเน้ือ โทษพึงถูกตองภิกษุนัน้ พระสมณโคดมไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้   
พวกเราเทานั้น สมาทานประพฤติวัตถุ ๕ ประการนี้อยู   
        [๕๙๓] บรรดาประชาชนชาวพระนครราชคฤหนั้น จําพวกท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส   
มีความรูทราม พากันกลาวนีว้า พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูกําจัด   
มีความประพฤติขัดเกลา สวนพระสมณโคดม เปนผูมีความมักมาก ดําริเพื่อความมักมาก   
        สวนประชาชนจําพวกท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสเปนบัณฑติ มีความรูสูง ตางพากันเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหาม   
ในพุทธจักร ของพระผูมีพระภาคเลา   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน   
ผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางพากนัเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกาย เพือ่ทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามใน   
พุทธจักรเลา แลวกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระเทวทัตตวา ดูกรเทวทัตต ขาววา เธอตะเกียก   
ตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร จริงหรือ?   
        พระเทวทัตตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดตะเกียก   
ตะกาย เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักรเลา   
        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเส่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น   
เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน ของชนบาง   
พวกท่ีเล่ือมใสแลว    
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        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระเทวทัตต โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๔. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียงหรือ   
ถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุแตกกัน ยกยองยนัอยู ภกิษนุั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว   
อยางนี้วา ทานอยาไดตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอา   
อธิกรณอันเปนเหตุแตกกนัยกยองยันอยู ขอทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวา   
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกัน มีอุเทศเดียวกันยอมอยูผาสุก   
แลภิกษุนั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนัน้เทียว ภิกษุนั้น   
อันภิกษุท้ังหลาย พึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมน้ันเสีย หาก   
เธอถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนัน้เสีย สละไดอยางนี้ นัน่เปน   
การดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองพระเทวทัตต จบ.    
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                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๕๙๔] บทวา อน่ึง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด  มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณ   
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง...ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ท่ีช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวาภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลาย   
แลว ช่ือวา ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภกิษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวาเปนเอหิภิกษุ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อัน   
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกนั อุปสมบทใหดวย   
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษ ุท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        สงฆท่ีช่ือวา ผูพรอมเพรียง คือมีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดยีวกนั,   
        คําวา ตะเกียกตะกายเพือ่ทําลาย คือ แสวงหาพวก รวมเปนกก ดวยหมายม่ันวา   
ไฉนภิกษุเหลานี้ พึงแตกกัน พึงแยกกัน พึงเปนพรรคกัน.   
        คําวา หรือ...อธิกรณอันเปนเหตุแตกกนั ไดแก วตัถุเปนเหตุกระทําการแตกกัน   
๑๘ อยาง.   
        บทวา ถือเอา คือ ยึดเอา.   
        บทวา ยกยอง คือ แสดง.   
        บทวา ยนัอยู คือ ไมกลับคํา.   
        [๕๙๕] บทวา ภกิษุนัน้ ไดแกภกิษุผูทําลายสงฆ.   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษเุหลาอ่ืน อธิบายวา ภิกษุเหลาใดไดเห็น   
ภิกษเุหลาใดไดยนิ ภิกษุเหลานั้นพึงวากลาวภกิษุผูทําลายสงฆรูปนั้นวา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย   
เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุแตกกัน ยกยองยนัอยู ขอทาน   
จงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกนั ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศ   
เดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากเธอสละเสีย    
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ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลายทราบแลวไมวา   
กลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษนุั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลวพึงวากลาว   
วา ทานอยาไดตะเกยีกตะกาย เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอาอธิกรณอันเปน   
เหตุแตกกันยกยองยันอยู ขอทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน   
ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเดียวกนั ยอมอยูผาสุก ดังนี้ พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง   
พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี ้นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                วิธีสวดสมนุภาสน   
        [๕๙๖] ภกิษุนั้นอันสงฆพึงสวดสมนภุาสน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสวดสมนุ-   
ภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสวดสมนภุาสน   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษผูุมีช่ือนี้ผูนี้ ตะเกยีกตะกายเพื่อทําลาย   
สงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเร่ืองนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือนี ้เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย นีเ่ปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษผูุมีช่ือนี้ผูนี้ ตะเกยีกตะกายเพื่อ   
ทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวดสมนุภาสนภกิษุผูมีช่ือนี้ เพื่อให   
สละเร่ืองนั้น การสวดสมนุภาสนภกิษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทาน   
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมี   
ช่ือนี้ผูนี้ ตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวด-   
สมนุภาสนภกิษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนัน้ การสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อให   
สละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ   
ผูมีช่ือนี้ผูนี้ ตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวด   
สมนุภาสนภกิษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนัน้ การสวดสมนุภาสนภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อให   
สละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด.  
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        ภิกษุผูมีช่ือนี้ สงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเร่ืองนั้น ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๕๙๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะบัญญัติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจา   
สองคร้ัง ยอมระงับ.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน จึงตรัส   
เรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนัน้แล   
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
        [๕๙๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัยวา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๕๙๙] ภกิษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภกิษุผูสละเสียได ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
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                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑   
                                เร่ืองภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตต   
        [๖๐๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น พระเทวทัตตตะเกียกตะกาย   
เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร ภกิษุท้ังหลายพูดอยางนีว้า พระเทวทัตตพูดไมถูก   
ธรรม พูดไมถูกวินยั ไฉน พระเทวทัตตจึงไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหาม   
ในพุทธจักรเลา.   
        เม่ือภิกษท้ัุงหลายพูดอยางนี้แลว พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกะติสสกะ พระขัณฑเทวี.   
บุตร และพระสมุททัตต ไดกลาวกะภกิษุเหลานั้นวา ทานท้ังหลายอยาไดพูดอยางนัน้ พระ-   
เทวทัตตพดูถูกธรรม พูดถูกวินัย ก็พระเทวทัตตกลาวคลอยตามความพอใจและความเห็นชอบ   
ของพวกเรา พระเทวทัตตทราบความพอใจ และความเหน็ชอบของพวกเราจึงกลาว คํานั้นยอม   
ควรแมแกพวกเรา.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางพา   
กันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดประพฤติตาม พูดสนับสนนุพระเทวทัตต   
ผูตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา มีพวกภิกษุประพฤติ   
ตามผูพูดสนับสนุนเทวทัตตผูตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภกิษุ   
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดประพฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตตผูตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆเลา   
การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น  
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นั่นเปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนยังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวก   
ท่ีเล่ือมใสแลว.   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพวกภิกษุผูประพฤติตามผูพูดสนบัสนุนพระเทวทัตต โดย   
อเนกปริยายดงันี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคน   
มักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย   
ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส   
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเรื่องนั้น   
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ๑   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม   
พระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๕. ๑๑. อนึ่ง มีภิกษุผูประพฤติตาม ผูพูดเขากันของภิกษนุั้นแล ๑ รูปบาง   
๒ รูปบาง ๓ รูปบาง เธอท้ังหลายกลาวอยางนี้วา ขอทานท้ังหลายอยาไดกลาวคํา   
อะไรๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมดวย ภกิษุนัน่กลาวถูกวินยัดวย ภกิษุนัน่   
ถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกขาพเจากลาวดวย เธอทราบความพอใจ   
และความชอบใจของพวกขาพเจาจึงกลาว คําท่ีเธอกลาวนั่น ยอมควรแมแกพวก   
ขาพเจา ภกิษุเหลานั้น อันภกิษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานท้ังหลาย อยาได   
กลาวอยางนั้น ภิกษนุั่นหาใชผูกลาวถูกธรรมไมดวย ภกิษนุั่นหาใชผูกลาวถูกวนิัยไม   
ดวย ความทําลายสงฆอยาไดชอบแมแกพวกทาน ขอพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ   
เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกนั มีอุเทศเดยีวกัน ยอมอยู   
ผาสุก แลภิกษเุหลานั้น อันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว   
ภิกษเุหลานั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรม    
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นั้นเสีย หากเธอท้ังหลายถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย-   
สละไดอยางนีน้ั่นเปนการดี หากเธอท้ังหลายไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.   
                        เร่ืองภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตต จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๖๐๑] บทวา อน่ึง ... ของภิกษนุั้นแล คือภิกษุผูทําลายสงฆนั้น.   
        บทวา มีภิกษุท้ังหลาย คือมีภิกษุเหลาอ่ืน   
        บทวา ผูประพฤติตาม ความวา ภิกษผูุทําลายสงฆเห็นอยางไร ชอบอยางไร พอใจ   
อยางไร แมภิกษุเหลานั้นก็เหน็อยางนัน้ ชอบอยางนั้น พอใจอยางนั้น.   
        บทวา ผูพูดเขากัน คือผูดํารงอยูในพวกในฝายของภิกษนุั้น.   
        คําวา ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ความวา มีภิกษุ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูป   
บาง ภิกษเุหลานั้น พึงกลาวอยางนีว้า พวกทานอยาไดกลาวคําอะไรๆ ตอภิกษนุั่น ภิกษุนั่น   
กลาวถูกธรรมดวย ภกิษุนัน่กลาวถูกวินยัดวย แลภกิษุนัน่กลาวคลอยตามความพอใจและความเห็น   
ชอบของพวกขาพเจา เธอทราบความพอใจและความเห็นชอบของพวกขาพเจาจึงกลาว คําท่ีเธอ   
กลาวนั้น ยอมควรแมแกพวกขาพเจา.   
        [๖๐๒] บทวา ภกิษุเหลานั้น ไดแกภิกษุผูประพฤติตามเหลานั้น.   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษเุหลาอ่ืน อธิบายวา ภิกษุเหลาใดเหน็อยู ภิกษุ   
เหลาใดไดยนิอยู ภิกษุเหลานั้นควรวากลาวภกิษุผูประพฤติตามเหลานัน้วา พวกทานอยาไดกลาว   
อยางนั้น ภิกษนุั่นกลาวถูกธรรมก็หาไม ภกิษุนั่นกลาวถูกวินยักห็าไม ความทําลายสงฆอยาได   
ชอบใจแมแกพวกทาน ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน   
ปรองดองกัน  ไมวิวาทกันมีอุเทศเดียวกนั ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงกลาวแม   
คร้ังท่ีสาม หากภิกษุเหลานัน้สละเสียได สละไดอยางนีน้ั่น เปนการดี หากภกิษเุหลานั้นไมสละ   
เสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุท้ังหลายทราบแลว ไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุเหลานั้นอันภิกษุ   
ท้ังหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ แลวพึงวากลาววาพวกทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภกิษุนัน่   
กลาวถูกธรรมก็หาไม ภิกษุนัน่กลาวถูกวินยัก็หาไม ความทําลายสงฆอยาไดพอใจแมแกพวกทาน   
ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกันไมวิวาทกนั   
มีอุเทศเดียวกนั ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงกลาวแมคร้ังท่ีสาม หากภกิษเุหลานั้น   
สละเสียได สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากภกิษเุหลานั้น ไมสละเสียตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                วิธีสวดสมนุภาสน   
        [๖๐๓] ภกิษุเหลานั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงสวดสมนภุาสน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆ   
พึงสวดสมนภุาสนอยางนี้ ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   
วาดังนี:้-   
                                กรรมวาจาสวดสมนภุาสน   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษท้ัุงหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนี้ดวย   
เปนผูประพฤติตาม เปนผูพดูเขากัน ของภกิษุผูมีช่ือนี้ ซ่ึงเปนผูตะเกียกตะกายเพ่ือ   
ทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเร่ืองนั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงสวดสมนุภาสน ภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนี้ดวย เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย   
นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษท้ัุงหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนี้ดวย   
เปนผูประพฤติตาม เปนผูพดูเขากัน ของภกิษุผูมีช่ือนี้ ซ่ึงเปนผูตะเกียกตะกายเพ่ือ   
ทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวดสมนุภาสนภิกษท้ัุงหลายผูมีช่ือ   
นี้ดวย ผูมีช่ือนีด้วย เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย การสวดสมนุภาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือ   
นี้ดวย ผูมีช่ือนีน้ี้ดวย เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน   
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ   
ท้ังหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนี้ดวย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากนั ของภิกษุ   
ผูมีช่ือนี้ ซ่ึงเปนผูตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเร่ืองนั้น   
สงฆสวดสมนุภาสนภกิษุท้ังหลายผูมีช่ือนีด้วย ผูมีช่ือนี้ดวยเพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย การ   
สวดสมนุภาสนภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนี้ดวย เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบ   
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ   
ท้ังหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนี้ดวย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากนั ของภิกษุ   
ผูมีช่ือนี้ ซ่ึงเปนผูตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเร่ืองนั้น   
สงฆสวดสมนุภาสนภกิษุท้ังหลายผูมีช่ือนีด้วย ผูมีช่ือนี้ดวย เพ่ือใหสละเร่ืองนั้นเสีย   
การสวดสมนุภาสนภกิษุท้ังหลายผูมีช่ือนีด้วย ผูมีช่ือนี้ดวย เพ่ือใหสละเร่ืองนั้นเสีย   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 721 
        ภิกษุท้ังหลายผูมีช่ือนี้ดวย ผูมีช่ือนีด้วย สงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเร่ืองนั้น   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๖๐๔] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ   
        จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสอง   
คร้ัง ยอมระงับ สงฆพึงสวดสมนุภาสนคราวหน่ึงตอภิกษุ ๒ รูป ๓ รูปได ไมควรสวดสมนุภาสน   
ในคราวหน่ึงยิง่กวานัน้   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน   
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย   
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
        [๖๐๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ตองอาบัติทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๖๐๖] ภกิษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภกิษุผูสละเสียได ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุผูมี-   
จิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ.   
                                        ____________    
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                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒   
                                เร่ืองพระฉันนะ   
        [๖๐๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระวหิารโฆสิตาราม เขต   
พระนครโกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉันนะ ประพฤติมารยาทอันไมสมควร ภิกษุท้ังหลายกลาว   
ตักเตือนอยางนี้วา ดกูรฉันนะ ทานอยาไดกระทําอยางนี้ ประพฤติดังนีไ้มควร   
        พระฉันนะกลาวตอบวา ดูกรทานท้ังหลาย พวกทานสําคัญวาเราเปนผูท่ีทานควรวากลาว   
กระน้ันหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา พระธรรมก็ของเรา   
พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว พวกทานตางช่ือกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ตางสกุลกัน   
บวชรวมกนัอยู ดุจลมกลาพดัหญาไม และใบไมแหงใหอยูรวมกนั หรือดุจแมน้ําท่ีไหลมาจาก   
ภูเขา พัดจอกสาหรายและแหนใหอยูรวมกันฉะน้ัน ดกูรทานท้ังหลาย พวกทานสําคัญวาเราเปน   
ผูท่ีทานควรวากลาวกระนั้นหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา   
พระธรรมก็ของเรา พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา   
ตางก็พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะ อันภิกษุท้ังหลาย วากลาวอยู   
ถูกทางธรรม จึงไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธออันภิกษุท้ังหลาย   
วากลาวอยูถูกทางธรรม ไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมไดจริงหรือ?   
        พระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได  ไมควรทํา ดกูรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภิกษุ   
ท้ังหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม จึงไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ดกูรโมฆบุรุษ การ   
กระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง    
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ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคล   
ผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑   
เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ   
วินัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๖. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู   
ถูกทางธรรม ในสิกขาบทท้ังหลายอันเนื่องในอุเทศ ทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาว   
ไมได ดวยกลาวโตวา พวกทานอยาไดกลาวอะไรตอเรา เปนคําดีก็ตาม เปนคําช่ัว   
ก็ตาม แมเรากจ็ักไมกลาวอะไรๆ ตอพวกทานเหมือนกัน เปนคําดีก็ตาม เปนคําช่ัวกต็าม   
ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย ภิกษนุั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้   
วา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาว   
ไดแล แมทานก็จงวากลาวภกิษุท้ังหลายโดยชอบธรรม แมภิกษุท้ังหลายก็จกัวากลาว   
ทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคนั้น เจริญแลวดวยอาการ   
อยางนี้ คือดวยวากลาวซ่ึงกนัและกนั ดวยเตือนกันและกนัใหออกจากอาบัติ แลภิกษ ุ  
นั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุ    
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ท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสนกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวด   
สมนุภาสนกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี   
หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.   
                                เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๖๐๘] คําวา อน่ึง ภิกษเุปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก ความวา เปนผูวาไดโดยยาก   
ประกอบดวยธรรมท้ังหลายอันเปนเคร่ืองกระทําความเปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุสาสนี   
โดยเบ้ืองขวา   
        คําวา ในสิกขาบทท้ังหลายอันเนื่องในอุเทศ ไดแกสิกขาบทอันนบัเนื่องใน   
พระปาติโมกข   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษเุหลาอ่ืน   
        ท่ีช่ือวา ถูกทางธรรม คือสิกขาบทใดอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว สิกขาบทนั้น   
ช่ือวาถูกทางธรรม ภิกษุนัน้ผูอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู โดยถูกทางธรรมนั้น ยอมทําตนใหเปน   
ผูอันใครๆ วากลาวไมได ดวยกลาวโตวาพวกทานอยาไดกลาวอะไรๆ ตอเรา เปนคําดีก็ตาม   
เปนคําช่ัวกต็าม แมเราก็จกัไมกลาวคําอะไรๆ ตอพวกทาน เปนคําดกี็ตาม เปนคําช่ัวกต็าม   
ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย   
        [๖๐๙] บทวา ภกิษุนัน้ ไดแกภกิษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากนัน้   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษเุหลาอ่ืน อธิบายวาภิกษุเหลาใดเหน็อยู ไดยนิอยู   
ภิกษเุหลานั้นควรวากลาวภกิษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากนั้นวา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ   
วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวาไดแล แมทานกจ็งวากลาวภิกษท้ัุงหลายโดยชอบธรรม   
แมภิกษุท้ังหลายก็จกัวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคนั้นเจริญแลว   
ดวยอาการอยางนี้คือ ดวยวากลาวซ่ึงกันและกัน ดวยเตือนกันและกนัใหออกจากอาบัติ ควรวา   
กลาวแมคร้ังท่ีสอง ควรวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นัน่เปนการดี   
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษท้ัุงหลายไดยินแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษุ   
นั้นอันภิกษุท้ังหลาย พึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลวพึงวากลาววา ทานอยาไดทําตนใหเปนผู   
อันใครๆ วากลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาวไดแล แมทานกจ็งวากลาวภกิษุท้ังหลาย    



พระวนิัยปฎก เลม ๑ มหาวภิงัค ปฐมภาค - หนาท่ี 725 
โดยชอบธรรม แมภิกษุท้ังหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาค   
นั้นเจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือ ดวยวากลาวซ่ึงกันและกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจาก   
อาบัติ ควรวากลาวแมคร้ังท่ีสอง ควรวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้   
นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                วิธีสวดสมนุภาสน   
        [๖๑๐] ภกิษุนั้น อันสงฆพึงสวดสมนภุาสน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสวด   
สมนุภาสนอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   
วาดังนี:้-   
                                กรรมวาจาสวดสมนภุาสน   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ อันภิกษุท้ังหลายวากลาว   
อยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเร่ืองนั้น   
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวดสมนภุาสนภิกษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละ   
เร่ืองนั้น นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ อันภิกษุท้ังหลายวากลาว   
อยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ภิกษุนั้นไมสละเร่ืองนั้น   
สงฆสวดสมนุภาสนภกิษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย การสวดสมนุภาสนภกิษุมีช่ือนี้   
เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ   
ผูมีช่ือนี้ผูนี้ อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ   
วากลาวไมได ภิกษนุั้นไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวดสมนุภาสนภิกษุมีช่ือนี ้เพื่อให   
สละเร่ืองนั้น การสวดสมนุภาสนภกิษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุ   
มีช่ือนี้ อันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาว   
ไมได ภกิษนุัน้ไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวดสมนุภาสนภกิษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้น   
การสวดสมนุภาสนภกิษุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้   
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด    
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        ภิกษุมีช่ือนี้อันสงฆสวดสมนุภาสนแลว เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๖๑๑] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ   
        จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสอง-   
คร้ัง ยอมระงับ   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะน้ัน   
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย   
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
        [๖๑๒] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ตองอาบัติทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๖๑๓] ภกิษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาสน ๑ ภกิษุผูสละเสียได ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.   
                                        ____________    
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                                        สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓   
                        เร่ืองภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ   
        [๖๑๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ เปน   
เจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษอุลัชชี ช่ัวชา ภิกษพุวกนัน้ประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ   
ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืนรดบาง เก็บดอกไมเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอ่ืน   
ทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง   
ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอ่ืน   
ทําบาง ภิกษพุวกนัน้นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชให   
ผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ นาํไปเอง   
บาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม นาํไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด   
นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   
ซ่ึงดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภแหงสกุล   
เพื่อกุลทาสี ภกิษุพวกนัน้ ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกนับาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกนับาง   
นั่งบนอาสนะอันเดียวกนับาง นอนบนเตยีงอันเดียวกนับาง นอนรวมเคร่ืองลาดอันเดยีวกันบาง   
นอนคลุมผาหมผืนเดียวกนับาง นอนรวมเคร่ืองลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกลุสตรี กุลธิดา   
กุลกุมารี สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไม   
ของหอมและเคร่ืองลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับ   
หญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรํา   
บาง ฟอนรํากบัหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํา   
กับหญิงขับรองบาง ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิง   
ประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง   
ประโคมกบัหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลน-    
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หมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวง   
บาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ   
บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหนับาง เลนตวงทรายดวยไมไบบาง เลนรถนอยๆ บาง   
เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดข่ีชางบาง   
หัดข่ีมาบาง หดัข่ีรถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่ง   
ผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปลํ้ากันบาง ชกมวยกัน   
บาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรําแลว พูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจง   
ฟอนรํา ณ ท่ีนี ้ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง   
        [๖๑๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่จําพรรษาในแควนกาสี เดนิทางไปพระนคร-   
สาวัตถีเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแลว คร้ันเวลาเชาภิกษนุั้นครองอันตรวาสก ถือ   
บาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการเดินไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยยีดแขน   
คูแขน นาเล่ือมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณดวยอิริยาบถ   
        คนท้ังหลายเหน็ภกิษุรูปนั้นแลว พูดอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้เปนใคร ดคูลายคนไมคอยมี   
กําลัง เหมือนคนออนแอ เหมือนคนมีหนาสยิ้ว ใครเลาจกัถวายบิณฑะแกทานผูเขาไปเท่ียว   
บิณฑบาตรูปนี้ สวนพระผูเปนเจาเหลาพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูออน-   
โยน พูดไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอนมักพูดวา มาเถิด มาดีแลว มีหนาไมสยิ้ว มีหนาช่ืนบาน   
มักพูดกอน ใครๆ ก็ตองถวายบิณฑะแกทานเหลานั้น   
        อุบาสกคนหน่ึง ไดแลเห็นภกิษุรูปนัน้กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี คร้ันแลว   
จึงเขาไปหาภกิษุนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นวา พระคุณเจาไดบิณฑะบางไหม ขอรับ   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ   
        อุบาสกกลาวอาราธนาวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําภิกษุนั้นไปเรือน นิมนต   
ใหฉันแลว ถามวา พระคุณเจาจักไปทีไ่หน ขอรับ   
        ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค   
        อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวย   
เศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนี้ดวยขอรับวา พระพุทธเจาขา   
วัดในชนบทกฏิาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอสัสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี   
เปนภกิษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเหน็ปานดั่งนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง    
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ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืนรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง   
รอยกรองดอกไมเอง ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํา   
มาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เม่ือกอนชาวบาน   
ยังมีศรัทธาเล่ือมใส แตเดีย๋วนี้เขาไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้   
ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเล่ียงไป ภกิษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธ-   
เจาขา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคพึงสงภิกษุท้ังหลายไปสูชนบท   
กิฏาคีรี เพื่อวัดชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงต้ังม่ันอยู.   
        ภิกษนุั้นรับคําของอุบาสกนั้นแลว หลีกไปโดยหนทางอันจะไปสูพระนครสาวตัถี ถึง   
พระนครสาวตัถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีโดยลําดับ เขาเฝาพระผูมี   
พระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                                        พุทธประเพณี   
        [๖๑๖] อันการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย   
นั่นเปนพุทธประเพณี   
                                พระพุทธเจาทรงปราศรัย   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษนุั้นวา ดูกรภิกษุ เธอยังพอทนอยูดอกหรือ   
ยังพอครองอยูดอกหรือ เธอเดินทางมาเหนือ่ยนอยหรือ กน็ี่เธอมาจากไหนเลา?   
        ภิกษนุั้นกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายงัพอทนอยูได ยังพอครองอยูไดพระพุทธเจาขา และ   
ขาพระพุทธเจาเดินทางมาลําบากเล็กนอย ขาพระพุทธเจาจาํพรรษาในแควนกาสีแลว เม่ือจะมายัง   
พระนครสาวตัถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคไดผานชนบทกฏิาคีรี พระพุทธเจาขา คร้ันเวลาเชา   
ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี พระพุทธเจาขา   
อุบาสกคนหน่ึง ไดเหน็ขาพระพุทธเจากําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี คร้ันแลวไดเขาไป   
หาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาถามวา ทานไดบิณฑะบางไหมขอรับ ขาพระพุทธเจา   
ตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ เขาพูดวา นมินตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําขาพระพทุธเจา   
ไปเรือน ใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปท่ีไหน ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา จักไปพระนคร   
สาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคจะ เขาพูดวา ทานขอรับ ถาเชนนั้นขอทานจงกราบถวายบังคม   
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนี้วา    
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พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถ่ิน   
ในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติอนาจารเห็นปานดัง่นี้ คือ ปลูกตนไม   
ดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืนรดบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ   
บาง เม่ือกอนชาวบานยังมีศรัทธาเล่ือมใส แตเดีย๋วนี้เขาไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว แมทานประจํา   
ของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเล่ียงไป ภิกษเุลวทราม   
อยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภกิษุท้ังหลาย   
ไปสูชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงต้ังม่ันอยู ดังนี้ ขาพระพุทธเจามาจากชนบท   
กิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงสอบถามภิกษุสงฆ   
        [๖๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษพุวก   
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติ-   
อนาจารเห็นปานดั่งนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืน   
รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง   
ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไม   
ชอเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนทําบาง ... ประพฤติอนาจารตางๆ บาง เม่ือกอนชาวบานยังมีศรัทธาเล่ือมใส แตเดีย๋วนี้   
เขาไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว   
ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเล่ียงไป ภกิษุเลวทรามอยูครอง ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                พระพุทธเจาทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร  ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดประพฤติอนาจารเห็นปานดัง่นี้ คือ   
ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืนรดบาง เก็บดอกไมเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง    
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ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชให   
ผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง   
ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง   
พวกเธอนําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   
ซ่ึงมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืน   
นําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด นําไปเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผง สําหรับ   
ประดับอก เพือ่กุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภแหงสกุล เพือ่กุลทาสี พวกเธอ   
ฉันอาหารในภาชนะอันเดยีวกันบาง ดื่มน้าํในขันใบเดียวกนับาง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง   
นอนบนเตยีงอันเดียวกนับาง นอนรวมเคร่ืองลาดอันเดียวกันบาง นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง   
นอนรวมเคร่ืองลาด และคลุมผาหมรวมกนับาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภแหงสกุล   
กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวกิาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไลบาง   
ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิง   
ฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง   
ขับรองกับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํา   
กับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิง   
ประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง   
เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง   
เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาด-   
ใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง   
เลนไมกังหนับาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอยๆ บาง   
เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดข่ีชางบาง หัดข่ีมาบาง หดัข่ีรถบาง   
หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกนับาง   
วิ่งเปยวกนับาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปลํ้ากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถาน   
เตนรํา แลวพดูกับหญิงฟอนรํา อยางนี้วา นองหญิงเธอจงฟอนรํา ณ ท่ีนีด้ั่งนี้บาง ใหการคํานับบาง   
ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บางเลา.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของภกิษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การ   
กระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อ   
ความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                                รับส่ังใหปพพาชนียกรรม   
        [๖๑๘] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตยีนภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดย   
อเนกปริยายดงันี้แลว ทรงกระทําธรรมีกถารับส่ังกะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวา ไปเถิด   
สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระ-   
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี เพราะภกิษพุวกนั้นเปนสัทธิวิหาริกของเธอ.   
        พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจา   
จะทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุพวก พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีไดดวย วิธีไร   
เพราะภกิษพุวกนั้น ดุราย หยาบคาย   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถาเชนนัน้ พวกเธอจงไปพรอม   
ดวยภิกษุหลายๆ รูป.   
        พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทูลรับสนองพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระพุทธ-   
เจาขา.   
                                วิธีทําปพพาชนียกรรม   
        [๖๑๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กแ็ลวิธีปพพาชนียกรรมพึงทําอยางนี้   
พึงโจทภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะกอน คร้ันแลวพึงใหพวกเธอใหการ คร้ันแลว   
พึงยกอาบัติข้ึน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   
วาดังนี:้-   
                                        กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจาภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะเหลานี้ เปนผู   
ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษเุหลานี ้เขาไดเหน็   
อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันภกิษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเหน็อยูดวย   
เขาไดยนิอยูดวย ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระ   
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยู   
ในชนบทกิฏาคีรี นี่เปนญัตติ    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะเหลานี้เปนผู   
ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษเุหลานี ้เขาไดเหน็   
อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันภกิษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเหน็อยูดวย เขา   
ไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี   
วา ภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรม   
แกภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกฏิาคีรีวา ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระ-   
ปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน   
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษพุวกพระ-   
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ   
ประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอัน   
ภิกษเุหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแก   
ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ-   
ปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระอัสสชิและพระ-   
ปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึอยูในชนบทกิฏาคีรี   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษพุวกพระ-   
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ   
เลวทรามของภิกษเุหลานี้ เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันภกิษุเหลานี้   
ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยนิอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระ-   
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึง   
อยูในชนบทกฏิาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท   
กิฏาคีรีวา ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึอยูในชนบทกิฏาคีรีชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท   
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้.    
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        [๖๒๐] ลําดับนั้น ภิกษสุงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุขไดไปสู   
ชนบทกิฏาคีรีแลว ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท   
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี   
        ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว   
ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตวั ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษ   
การกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวย   
ความหลง ลําเอียงดวยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา   
ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูก   
สงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอ   
ขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียง   
ดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี   
เลาแลวกราบทูลเนื้อความนัน้แดพระผูมีพระภาค.   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        [๖๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน   
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา   
ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไม   
หายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยงัใสความวา   
ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว   
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ?   
        ภิกษเุหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวก   
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอยิ่ง   
ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยงัใสความวา   
ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว   
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเลา.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของภกิษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การ   
กระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และ   
เพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะ โดยอเนก   
ปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก   
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย   
ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา   
เล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา   
ท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๗. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุเขาไปอาศัยบานกด็ี นิคมก็ดี แหงใดแหงหนึ่งอยู เปน   
ผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได   
เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันเธอประทุษรายแลว เขาไดเหน็   
 อยูดวย เขาไดยินอยูดวย ภกิษุนั้นอันภิกษท้ัุงหลาย พึงวากลาวอยางนี้วา ทาน   
เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของทาน   
เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย และสกลุท้ังหลายอันทานประทุษรายแลว เขาได   
เห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในท่ีนี้   
และภกิษุนัน้อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ พึงวากลาวภกิษุเหลานัน้อยางนีว้า    
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พวกภิกษุถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถึงความกลัวดวย   
ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัต ิเชนเดยีวกัน ภิกษนุั้นอัน   
ภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภกิษุท้ังหลาย หาไดถึง   
ความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หาไดถึงความกลัวไม   
ทานเองแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม   
ของทาน เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันทานประทุษราย   
แลว เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยู   
ในท่ีนี้ และภกิษุนั้นอันภิกษท้ัุงหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยงัยกยองอยูอยางนั้นเทียว   
ภิกษนุั้นอันภิกษุท้ังหลาย พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย   
หากเธอถูกสวดสมนุภาสากวาจะครบสามจบอยู สละกรรมน้ันเสีย สละไดอยางนี้ นัน่   
เปนการดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.   
                        เร่ืองภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๖๒๒] คําวา อน่ึงภกิษุ ... บานกด็ี นิคมก็ดี แหงใดแหงหนึ่ง ความวา บานกด็ี   
นิคมก็ดี นครกด็ี ช่ือวา บานและนิคม.   
        บทวา เขาไปอาศัย ... อยู คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัย   
ของภิกษไุข เปนปจจยัเกีย่วเนื่องอยูในท่ีนัน้.   
        ท่ีช่ือวา สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร   
        บทวา เปนผูประทุษรายสกุล คือ ประจบสกุลดวยดอกไมกด็ี ผลไมก็ดี แปงก็ดี   
ดินก็ดี ไมสีฟนก็ดี ไมไผก็ด ีการแพทยก็ดี การส่ือสารก็ดี   
        บทวา มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไมดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง   
รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืนรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง.   
        [๖๒๓] บทวา เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใดอยูเฉพาะหนา   
ชนเหลานั้น ช่ือวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลับหลัง ชนเหลานั้นช่ือวาไดยินอยู.    
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        บทวา และสกุลท้ังหลาย อันเธอประทุษรายแลว คือ ชนท้ังหลายเม่ือกอนมี   
ศรัทธา อาศัยภกิษุนั้นกลับเปนคนไมมีศรัทธา เม่ือกอนเปนคนเล่ือมใสอาศัยภกิษุนัน้กลับเปนคน   
ไมเล่ือมใส   
        บทวา เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใดอยูเฉพาะหนา   
ชนเหลานั้น ช่ือวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลับหลัง ชนเหลานั้น ช่ือวาไดยินอยู   
        [๖๒๔] บทวา ภกิษุนัน้ ไดแก ภกิษผูุประทุษรายสกุลรูปนั้น   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษเุหลาอ่ืน อธิบายวา ภิกษุพวกที่ไดเหน็ได   
ยินเหลานั้น พงึวากลาวภิกษผูุประทุษรายสกุลรูปนั้นวา ทานแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความ   
ประพฤติเลวทราม  ความประพฤติเลวทรามของทานแล เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย และ   
สกุลท้ังหลาย อันทานประทุษรายแลว เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย ทานจงหลีกไปเสีย   
จากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในท่ีนี้ และภิกษนุั้น อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ พึงวาภกิษุ   
เหลานั้นอยางนี้วา ภิกษุท้ังหลาย ถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย   
ถึงความกลัวดวย ยอมขับภกิษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเชนเดยีวกนั   
        [๖๒๕] บทวา ภกิษุนัน้ ไดแกภกิษุผูทํากรรมรูปนั้น   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแกภิกษเุหลาอ่ืน อธิบายวา ภิกษุเหลาใดไดเห็น ภิกษุ   
เหลาใดไดยนิ ภิกษเุหลานั้น พึงวากลาวภกิษุผูทํากรรมรูปนั้นวา ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภกิษุ   
ท้ังหลายหาไดถึงความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม และหาไดถึง   
ความกลัวไม ทานแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม   
ของทานแล เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลาย อันทานประทุษรายแลว   
เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในท่ีนี้ พึงวา   
กลาว แมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นัน่เปนการดี   
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษท้ัุงหลายไดยินแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ   
ภิกษนุั้น อันภกิษุท้ังหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลวพึงวากลาววา ทานอยาไดกลาวอยาง   
นั้น ภกิษุท้ังหลาย หาไดถึงความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หา   
ไดถึงความกลัวไม ทานแลเปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ    
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เลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายอันทานประทุษรายแลว   
เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในท่ีนี้ พึงวา   
กลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี   
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                วิธีสวดสมนุภาส   
        [๖๒๖] ภกิษุนั้นอันสงฆพึงสวดสมนภุาส ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสวดสม   
นุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย ญัตติจตุตถกรรมวาจา วา   
ดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสวดสมนภุาส   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความ   
ภิกษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง   
ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเร่ืองนั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวด   
สมนุภาส ภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนัน้เสีย นี่เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใส   
ความภกิษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว   
เธอยังไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวดมมนภุาสภกิษุผูนี้ช่ือนี้ เพือ่ใหสละเร่ืองนั้นเสีย การสวด   
สมนุภาสภิกษผูุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบ   
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้   
ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภกิษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวย   
ความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวด   
สมนุภาสภิกษผูุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ือง   
นั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้   
ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภกิษุท้ังหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวย   
ความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเร่ืองนั้น สงฆสวด   
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สมนุภาสภิกษผูุมีช่ือนี้ เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย การสวดสมนุภาสภกิษุผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละ   
เร่ืองนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด   
        ภิกษุผูมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนภุาสแลว เพื่อใหสละเร่ืองนั้นเสีย ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๖๒๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ   
        จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย   
        จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสอง   
คร้ัง ยอมระงับ   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหปริวาสเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติ   
เดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนัน้ จึง   
ตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกาย   
นั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                        บทภาชนีย   
        [๖๒๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ตองอาบัติทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        อนาปตติวาร   
        [๖๒๙] ภกิษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุ   
มีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑๓ จบ.    
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                                        บทสรุป   
        [๖๓๐] ทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม คือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทขาพเจายกข้ึนแสดง   
แลว เกาสิกขาบทใหตองอาบัติเม่ือแรกทํา ส่ีสิกขาบทใหตองอาบัติเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ   
ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแลว รูอยู แตปกปดไวส้ินวันเทาใด ภกิษนุั้น   
ตองอยูปริวาสดวยความไมปรารถนา ส้ินวันเทานั้น ภิกษอุยูปริวาสแลว ตองประพฤติวัตรเพ่ือ   
มานัตสําหรับภิกษเุพิ่มข้ึนอีก ๖ ราตรี ภิกษุประพฤติมานัตแลว ภิกษสุงฆ ๒๐ รูปอยูในสีมาใด   
พึงเรียกภิกษุนัน้เขาหมูในสีมานั้น ถาภิกษุสงฆ ๒๐ รูป หยอนแมรูปหนึง่ พึงเรียกภิกษนุั้นเขาหมู   
ภิกษนุั้นก็ไมเปนอันสงฆเรียกเขาหมูแลว และภกิษุเหลานั้นควรถูกตําหนิ นี้เปนสามีจิในกรรมนัน้   
        ขาพเจาขอถามทานท้ังหลายในอาบัตสัิงฆาทิเสสเหลานั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวหรือ ขาพเจาขอถาม แมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถาม   
แมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในอาบัติ   
สังฆาทิเสสเหลานี้ เหตุนั้น จงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้.   
                                เตรสภัณฑ จบ.   
                                หัวขอประจําเร่ือง   
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปลอยสุกกะ ๑ เคลาคลึงกาย ๑ วาจาช่ัวหยาบ ๑ บําเรอกามของ   
ตน ๑ ชักส่ือ ๑ ทํากุฎี ๑ ทําวหิาร ๑ โจทดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ๑ โจทอางเลศบางอยาง ๑   
ทําลายสงฆ ๑ ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั่นแหละ ๑ วายาก ๑ ประทุษรายสกุล ๑ ดังนี้แล.    
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                                        อนิยตกณัฑ   
        ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
                                อนิยต สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา   
        [๖๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นทานพระอุทายเีปนพระประจาํสกุลในพระนครสาวัตถี   
เขาไปหาสกุลเปนอันมาก สมัยนั้น สาวนอยแหงสกุลอุปฏฐากของทานพระอุทายี เปนสตรีท่ี   
มารดาบิดายกใหแกหนุมนอยของสกุลหนึง่   
        คร้ันเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปหาสกลุนั้น   
คร้ันแลวจึงไตถามพวกชาวบานวา สาวนอยผูมีช่ือนี้อยูไหน   
        พวกชาวบานตอบอยางนี้วา พวกขาพเจาไดยกใหแกหนุมนอยของสกุลโนนแลว เจาขา   
        แมสกุลนัน้แล ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุทายี จึงทานพระอุทายเีขาไปหาสกุลนั้น   
คร้ันแลวจึงถามพวกชาวบานวา สตรีผูมีช่ือนี้ อยูไหน?   
        พวกชาวบานตอบวา นางน่ังอยูในหอง เจาขา   
        จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสาวนอยนัน้ คร้ันแลวสําเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกําบัง   
ซ่ึงพอจะทําการไดกับสาวนอยนั้น หนึ่งตอหนึ่ง เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา.   
        [๖๓๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีมีบุตรมาก มีนัดดามาก   
มีบุตรไมมีโรค มีนัดดาไมมีโรค ซ่ึงโลกสมมติวาเปนม่ิงมงคล พวกชาวบานเชิญนางไปให   
รับประทานอาหารกอนในงานบําเพ็ญกุศล งานมงคล งานมหรสพ คร้ังนั้น นางวิสาขา   
มิคารมาตา ไดถูกเชิญไปสูสกุลนั้น นางไดเห็นพระอุทาย ีนั่งในท่ีลับคือในอาสนะกําบัง ซ่ึง   
พอจะทําการไดกับหญิงสาวนั้น หนึง่ตอหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวคํานีก้ะทานพระอุทายวีา ขาแต   
พระคุณเจา การท่ีพระคุณเจาสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง ซ่ึงพอจะทําการไดกับ   
มาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ ไมควร แมพระคุณเจาจะไมตองการดวยธรรมนัน้   
ก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบานผูท่ีไมเล่ือมใส จะบอกใหเช่ือไดโดยยาก    
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        ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้ กมิ็ไดเชื่อฟง   
        เม่ือนางวสิาขา มิคารมาตา กลับไปแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา   
ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ   
ในอาสนะกําบัง ซ่ึงพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้น   
แดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง   
ในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง ซ่ึงพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหน่ึง จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงได   
สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง ซ่ึงพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหน่ึงเลา   
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความ   
เล่ือมใสยิ่ง ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแทการกระทําของเธอนั้น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย ดงันี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลวทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเรื่องนั้น ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด    
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ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง   
พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได เห็นภิกษุกนัมาตุคาม   
นั้นนั่นแลว พดูข้ึนดวยธรรม ๓ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวย   
สังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภกิษุปฏิญาณซ่ึงการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม   
๓ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือ ดวยปาราชิกบาง ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตีย   
บาง อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้น กลาวดวยธรรมใด ภิกษนุั้นพึงถูกปรับ   
ดวยธรรมนั้น ธรรมนี้ช่ือ อนิยต.   
                                เร่ืองพระอุทายีกับนางวิสาขา จบ.   
                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๖๓๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวตัร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ    
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พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย โดยท่ีสุด แมเด็กหญิงท่ีเกดิในวันนัน้ ไมตองพูดถึงสตรีผูใหญ   
        บทวา กบั คือ รวมกัน   
        คําวา รูปเดียว ... ผูเดียว ไดแกภกิษุ ๑ มาตุคาม ๑   
        ท่ีช่ือวา ในท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑   
        ท่ีลับตา ไดแกท่ีซ่ึงเม่ือภกิษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักค้ิว หรือชูศีรษะ ไมมีใครสามารถ   
จะแลเห็นได   
        ท่ีลับหู ไดแก ท่ีซ่ึงไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําท่ีพูดตามปกติได   
        อาสนะท่ีช่ือวา กําบัง คือเปนอาสนะท่ีเขากําบังดวยฝา บานประตู เส่ือลําแพน   
มานบัง ตนไม เสา หรือฉาง อยางใดอยางหน่ึง   
        บทวา พอจะทําการได คือ อาจเพื่อจะเสพเมถุนธรรมได   
        คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เม่ือมาตุคามนั่งแลว ภกิษุนั่งใกลหรือนอนใกล   
ก็ดี เม่ือภิกษนุัง่แลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกลกด็ี นั่งท้ังสองคน หรือนอนท้ังสองคน   
ก็ดี   
        [๖๓๔] อุบาสิกาท่ีช่ือวา มีวาจาที่เช่ือได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล ผูตรัสรูธรรม   
ผูเขาใจศาสนาดี   
        ท่ีช่ือวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึงพระธรรมเปนสรณะ   
ผูถึงพระสงฆเปนสรณะ   
        บทวา เหน็ คือ พบ   
        [๖๓๕] อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดเชนนัน้ พึงพูดข้ึนดวยธรรม ๓ ประการ อยางใด   
อยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกกด็ี ดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียกด็ี ภกิษปุฏิญาณซ่ึง   
การนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม ๓ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกบาง   
ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้น   
กลาวดวยธรรมใด ภกิษนุั้นพึงถูกปรับดวยธรรมนั้น.    
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                                        ปฏิญญาตกรณะ   
                                        เหน็นั่งกําลังเสพเมถุนธรรม   
        [๖๓๖] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรม   
ในมาตุคาม ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม   
ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้าขาพเจานั่งจริง แตไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม   
ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนัง่ ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม   
ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนัง่ ขาพเจายนือยูตางหาก ดังนี ้ไมพึงปรับ.   
                                        เหน็นอนกําลังเสพเมถุนธรรม   
        [๖๓๗] หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรม   
ในมาตุคาม ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนอนนัน้ พึงปรับตามอาบัติ   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม   
ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจานอนจริง แตไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้ พึงปรับเพราะ   
การนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมใน   
มาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ   
เพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพเมถุนธรรมใน   
มาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายนือยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
                        เห็นนั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
        [๖๓๘] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึง   
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ    
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        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาน่ังจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี ้พึงปรับ   
เพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายนือยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
                        เห็นนอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
        [๖๓๙] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึง   
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนอนน้ัน พึงปรับตามอาบัติ   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจานอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี ้พึงปรับ   
เพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ภกิษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายนือยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
                                        เหน็นั่งในท่ีลับ   
        [๖๔๐] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับ คือ   
ในอาสนะกําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะ   
การนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับ คือนั่งในอาสนะ   
กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจา   
นอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน    
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        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็น พระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะ   
กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายนือยู   
ตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
                                เห็นนอนในท่ีลับ   
        [๖๔๑] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับ คือ   
ในอาสนะกําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนอนน้ัน พึงปรับ   
เพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับ คือใน   
อาสนะกําบัง พอจะกระทําไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน   
ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับ คือในอาสนะ   
กําบัง พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจา   
ยืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
        [๖๔๒] บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนปาราชิกก็ได เปนสังฆาทิเสส   
ก็ได เปนปาจติตียก็ได.   
                                        บทภาชนีย   
        [๖๔๓] ภกิษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนัง่ ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนัง่ ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ.   
                                อนิยต สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                        ____________    
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                                อนิยต สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระอุทายี กับนางวิสาขา มิคารมาตา   
        [๖๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของ   
อานาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีดําริวา พระผูมีพระภาค   
ทรงหามการสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะการทําไดกบัมาตุคาม หนึง่ตอหนึ่ง   
จึงสําเร็จการนัง่ในท่ีลับ กับสาวนอยคนนั้นแล หนึ่งตอหน่ึง เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา   
        แมคร้ังท่ีสองแล นางวสิาขา มิคารมาตา ก็ไดถูกเชิญไปสูสกุลนั้น นางไดเห็นทาน   
พระอุทายีนั่งในท่ีลับ กับสาวนอยนั้นแล หนึ่งตอหน่ึง คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุทายี   
วา ขาแตพระคุณเจา การท่ีพระคุณเจานั่งในท่ีลับ กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึง่เชนนี้ ไมเหมาะ   
ไมควร พระคุณเจาแมไมตองการ ดวยธรรมน้ันก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบานผูท่ีไมเล่ือมใส   
จะบอกใหเช่ือไดโดยยาก   
        ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้ กมิ็ไดเชื่อฟง   
        เม่ือนางวสิาขา มิคารมาตากลับไปแลว ไดแจงนัน้แกภิกษุท้ังหลาย   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา   
ตางก็พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ   
กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการนั่งใน   
ท่ีลับกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึง่ จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนัน่ ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดสําเร็จ   
การนั่งในท่ีลับกับมาตุคามหน่ึงตอหนึ่งเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส    
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ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การ   
กระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปน   
อยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย ดงันี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยเอนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะแกเร่ืองนัน้   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอวัยวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                        พระบัญญัติ   
        ๑๙. ๒. อนึ่ง สถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดยีว หาเปนท่ีพอจะทําการ   
ไดไม แตเปนท่ีพอจะพดูเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบไดอยู แลภิกษใุดรูปเดยีว   
สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับดวยมาตุคามผูเดียว ในอาสนะมีรูปอยางนั้น อุบาสิกามีวาจา   
ท่ีเช่ือไดเหน็ภกิษุกับมาตุคามน้ันนั่นแลว พูดข้ึนดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยาง   
หนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียกด็ี ภิกษุปฏิญาณซ่ึงการนั่ง พงึถูกปรับดวย   
ธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีก   
อยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนั้นกลาวดวยธรรมใด ภิกษนุั้นพึงถูกปรับดวยธรรม   
นั้น แมธรรมนีก้็ช่ือ อนิยต.   
                                เร่ืองพระอุทายี กับนางวิสาขา จบ.   
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                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๖๔๕] คําวา อน่ึงสถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว อธิบายวา อาสนะเปน   
ท่ีเปดเผย คือ เปนสถานท่ีมิไดกําบังดวยฝา บานประตู เส่ือลําแพน มานบัง ตนไม เสา   
หรือฉาง อยางใดอยางหน่ึง   
        บทวา หาเปนท่ีพอจะทําการไดไม คือ ไมอาจเสพเมถุนธรรมได   
        คําวา แตเปนท่ีพอจะพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบไดอยู คือ อาจจะพดู   
เคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบได   
        [๖๔๖] บทวา แล ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็ามน้ี พระผูมีพระภาคตรัสวา แล ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน   
ผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน   
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุท่ีสงฆ   
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้   
        บทวา ในอาสนะมีรูปอยางน้ัน คือ ในอาสนะเหน็ปานนั้น   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนสตรีผูรูเดียงสา สามารถซาบซ้ึงถึงถอยคํา เปนสุภาษิต ทุรภาษิต วาจาช่ัวหยาบ   
และสุภาพ   
        บทวา กบั คือ รวมกัน   
        คําวา รูปเดียว ... ผูเดียว ไดแก ภกิษุ ๑ มาตุคาม ๑   
        ท่ีช่ือวา ในท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑ ท่ีลับตา ไดแกสถานท่ีซ่ึงเม่ือภิกษุ หรือ   
มาตุคาม ขยิบตา ยักค้ิว หรือชูศีรษะไมมีใครสามารถจะแลเห็นได    
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        ท่ีลับหู ไดแก สถานท่ีซ่ึงไมมีใครสามารถไดยินถอยคําท่ีพูดตามปกติได   
        คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เม่ือมาตุคามนั่งแลว ภกิษุนั่งใกล หรือนอนใกล   
ก็ดี เม่ือภิกษนุัง่แลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกลกด็ี นั่งท้ังสองคน หรือนอนท้ังสองคนก็ดี   
        [๖๔๗] อุบาสิกาท่ีช่ือวา มีวาจาที่เช่ือได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล ผูตรัสรูธรรม ผูเขาใจ   
ศาสนาดี   
        ท่ีช่ือวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึงพระธรรมเปนสรณะ ผูถึง   
พระสงฆเปนสรณะ   
        บทวา เหน็ คือพบ   
        [๖๔๘] อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดเชนนัน้ พึงพูดข้ึนดวยธรรม ๒ ประการ   
อยางใดอยางหน่ึง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียกด็ี ภิกษุปฏิญาณซ่ึงการนั่ง   
พึงถูกปรับดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวย   
ปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่งอุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือไดนัน้ กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนัน้   
พึงถูกปรับดวยธรรมนั้น.   
                                        ปฏิญญาตกรณะ   
                                เห็นนั่งกาํลังเคลาคลึง   
        [๖๔๙] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็ พระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึง   
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาน่ังจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้   
พึงปรับเพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี ้พึงปรับ   
เพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายนือยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ   
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                                เห็นนอนกําลังเคลาคลึง   
        [๖๕๐] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึง   
ดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนอนน้ัน พึงปรับตามอาบัติ   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจานอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้   
พึงปรับเพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี ้พึงปรับ   
เพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย   
กับมาตุคาม ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี ้ไมพึงปรับ.   
                                ไดยนินั่งกําลังพูดเคาะ   
        [๖๕๑] หากอุบาสิกานัน้พูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานัง่กําลังพูดเคาะมาตุคาม   
ดวยวาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนัน้ปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย   
วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจานั่งจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบ   
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวยวาจา   
ช่ัวหยาบ ถาภกิษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พงึปรับ   
เพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวยวาจา   
ช่ัวหยาบ ถาภกิษุนั้นกลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายนือยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
                                ไดยนินอนกําลังพูดเคาะ   
        [๖๕๒] หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะ   
มาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษนุั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ    
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        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย   
วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจานอนจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัว   
หยาบ ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย   
วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับ   
เพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันไดยนิพระคุณเจานอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวย   
วาจาช่ัวหยาบ ถาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า ขาพเจาไมไดนอนขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้   
ไมพึงปรับ.   
                                        เหน็นั่งในท่ีลับ   
        [๖๕๓] หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับกับ   
มาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะการนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับกับมาตุคาม   
ผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะ   
การนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่งในท่ีลับกับมาตุคาม   
ผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
                                เห็นนอนในท่ีลับ   
        [๖๕๔] หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเหน็พระคุณเจารูปเดียวนอนในที่ลับกับ   
มาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนน้ัน พึงปรับเพราะการนอน   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับกับมาตุคาม   
ผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะ   
การนั่ง   
        หากอุบาสิกานั้นพูดข้ึนอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอนในท่ีลับกับมาตุคาม   
ผูเดียว ถาภิกษนุั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.   
        [๖๕๕] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสทาวถึงสิกขาบทกอน   
        บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนสังฆาทิเสสก็ได เปนปาจิตตียกไ็ด.    
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                                        บทภาชนีย   
        [๖๕๖] ภกิษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนัง่ ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนัง่ ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง   
        ภิกษไุมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึงปรับ.   
                                อนิยต สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                        บทสรุป   
        [๖๕๗] ทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล   
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ อนิยต ๒ สิกขาบทเหลานั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถามแม   
คร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในธรรม คืออนิยต   
๒ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้น จงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้.   
                                อนิยตกณัฑ จบ.   
                                หัวขอประจําเร่ือง   
        อนิยต ๒ สิกขาบท คือ นั่งในท่ีลับพอจะทําการได ๑ แลนั่งในท่ีเชนนั้น แตหาเปนท่ี   
พอจะทําการไดไม ๑ พระพทุธเจาผูประเสริฐ ผูคงท่ี ทรงบัญญัติไวดีแลว ดั่งนีแ้ล.   
                                _________________   


