
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๐๑ วนัิยปิฎกที ่๐๑ มหาวภิังค ์ภาค ๑ 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

พระวนิยัปิฎก   

มหาวภิงัค ์ภาค ๑ 
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 
 
 

เวรญัชกณัฑ ์
 

เร ือ่งเวรญัชพราหมณ์ 

[๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทับอยู ่ณ ควงตน้สะเดาอันเป็น 

ทีอ่ยูข่องนเฬรยุักษ์ เขตเมอืงเวรัญชา พรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู 

เวรัญชพราหมณ์ไดฟั้งขา่ววา่ ทา่นพระสมณโคดม เป็นศากยบตุร เสด็จออกผนวช 

จากศากยตระกลู ประทับอยู ่ณ ควงตน้สะเดาอันเป็นทีอ่ยูข่องนเฬรยุักษ์ เขตเมอืง 

เวรัญชา พรอ้มกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญป่ระมาณ ๕๐๐ รปู ทา่นพระโคดมผูเ้จรญินัน้ 

มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค พระองคนั์น้ 

เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
พระพทุธคณุ ทัง้ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

  ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหันต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส, เพราะก าจัดขา้ศกึคอืกเิลส, เพราะหักซีก่ าแหง่ 

   สังสารวัฏคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ, เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม, เพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

  ๒. ชือ่วา่ ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

  ๓. ชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เพราะมวีชิชา ๓ และวชิชา ๘ ดังนี ้วชิชา ๓ คอื :- 

   (๑) ปพุเพนวิาสานุสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ต ิ(ตาย) และอบัุต ิ(เกดิ) 

   ของสัตว ์(๓) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ ญาณทีเ่ป็นวปัิสสนา 

   (๒) มโนมยทิธ ิมฤีทธิท์างใจ (๓) อทิธวิธิ ิแสดงฤทธิไ์ดต้า่ง ๆ (๔) ทพิพโสต หทูพิย ์(๕) เจโตปรยิญาณ 

   รูจั้กก าหนดจติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปุพเพนวิาสานุสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย Version 1.0 เลม่ : ๑ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ จงึทรงประกาศใหผู้ ้

อืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลางและมคีวาม 

งามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ 

ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นี ้เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ 

เวรญัชพราหมณ์กลา่วต าหนพิระผูม้พีระภาค 

[๒] ๑ตอ่มา เวรัญชพราหมณ์เดนิทางไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยกับพระผูม้พีระภาคพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนัและกัน 

 

เชงิอรรถ : 

(= จุตปูปาตญาณ) (๘) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ จรณะ ๑๕ คอื (๑) สลีสัมปทา ความถงึ 

พรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสังวร การส ารวมอนิทรยี ์(๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในการ 

บรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา (๖) มหีริ ิ(๗) ม ี

โอตตัปปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารัมภะ ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิั่นคง (๑๑) มปัีญญา (๑๒)ปฐมฌาน 

(๑๓) ทตุยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน (๑๕) จตตุถฌาน 

  ๔. ชือ่วา่ เสด็จไปด ีเพราะมกีารเสด็จไปงาม เพราะเสด็จไปสูฐ่านะทีด่ ีเพราะเสด็จไปโดยชอบ และ 

เพราะตรัสไวโ้ดยชอบ 

  ๕. ชือ่วา่ รูแ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิโลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความดับโลก (ทกุข ์

สมทุัย นโิรธ มรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอื สังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก 

  ๖. ชือ่วา่ เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกฝนคนทีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษย ์

อมนุษย ์สัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายต่างๆ 

  ๗. ชือ่วา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนเทวดาและมนุษยด์ว้ยประโยชน์ 

ในโลกนี ้ประโยชนใ์นโลกหนา้ และประโยชนอ์ยา่งยิง่คอืพระนพิพาน ตามสมควรแกป่ระโยชนท์ีเ่ทวดาและ 

มนุษยจ์ะพงึไดรั้บ และเพราะทรงชว่ยพาหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ ดจุสัตถวาหะคอืหัวหนา้ 

กองเกวยีนพาบรวิารขา้มทางกันดาร 

  ๘. ชือ่วา่ เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  ๙. ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบ 

ดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน, โลกตุตรธรรม, ยศ, สริ,ิ ความส าเร็จ 

ประโยชนต์ามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคาย 

ตัณหาในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่นแหง่ปัจจัย 

๔ เป็นตน้ (ตามนัย ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏกีา. ๑/๒๗๐-๔๐๐) 

  อนึง่ พทุธคณุนี ้ทา่นแบง่เป็น ๑๐ ประการ โดยแยกพทุธคณุขอ้ ๖ เป็น ๒ ประการ คอื (๑) เป็นผูย้อดเยีย่ม 

(๒) เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้(วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๖๕, ว.ิอ ๑/๑/๑๑๒-๑๑๓) 

๑
 องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๑/๑๔๓-๑๔๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร กราบทลูวา่ “ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดท้ราบมาวา่ พระ 

สมณโคดมไมย่อมไหว ้ไมล่กุรับพวกพราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั 

หรอืไมเ่ชือ้เชญิใหน่ั้ง เรือ่งทีข่า้พเจา้ไดท้ราบมานัน้จรงิทเีดยีว การทีท่า่นพระโคดม 

ท าเชน่นัน้ไมส่มควรเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ เรายังไมเ่ห็นใครไมว่า่ในโลกไหนๆ 

ในบรษัิทไหนๆ ทีเ่ราควรจะไหว ้ลกุรับหรอืเชือ้เชญิใหน่ั้ง เพราะวา่ตถาคตไหว ้ลกุรับ 

หรอืเชือ้เชญิผูใ้ดใหน่ั้ง ศรีษะของผูนั้น้จะตอ้งขาดตกไป” 

  [๓] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ท่านพระโคดม เป็นคนไมม่รีส๑” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะตถาคตละรส คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะไดห้มดสิน้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

  [๔] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ทา่นพระโคดม เป็นคนไมม่สีมบัต”ิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะตถาคตละสมบัตคิอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะไดห้มดสิน้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

  [๕] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ทา่นพระโคดม สอนไมใ่หท้ า” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะเราสอนไมใ่หท้ ากายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ตลอดถงึการไมใ่หท้ าบาป 

อกศุลธรรมตา่งๆ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ขอ้ทีพ่ราหมณ์ต าหนพิระผูม้พีระภาควา่ เป็นคนไมม่รีส ในทีน่ี ้หมายถงึเป็นคนไมม่สีัมมาคารวะ  

   เชน่ การกราบไหว ้การตอ้นรับ พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พระองคล์ะรสไดแ้ลว้ หมายถงึพระองคล์ะ 

   อัสสาทะ ความพอใจในรปู เสยีง กลิน่ รส สัมผัสไดแ้ลว้ จงึเป็นคนไมม่รีส คอืไมย่นิดใีนรปู เสยีง กลิน่ รส 

   สัมผัส (ว.ิอ. ๑/๓/๑๒๕-๑๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

  [๖] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ท่านพระโคดม สอนใหท้ าลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะเราสอนใหท้ าลายราคะ โทสะ โมหะ ตลอดถงึใหท้ าลายบาปอกศุลธรรมตา่งๆ 

ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

  [๗] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ทา่นพระโคดม เป็นคนชา่งรังเกยีจ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะเราชา่งรังเกยีจกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ และบาปอกศุลธรรมตา่งๆ ขอ้ 

ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

  [๘] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ทา่นพระโคดม เป็นคนชา่งก าจัด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะเราแสดงธรรมเพือ่ก าจัดราคะ โทสะ โมหะ และบาปอกศุลธรรมตา่งๆ ขอ้ที ่

เขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

  [๙] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ท่านพระโคดม เป็นคนชา่งเผาผลาญ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะเรากลา่วถงึบาปอกศุลธรรมทัง้หลาย คอื กายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติวา่ 

เป็นสิง่ทีค่วรเผาผลาญ พราหมณ์ เราเรยีกคนทีล่ะบาปอกศุลธรรมทัง้หลายทีค่วร 

เผาผลาญ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ดว้า่ เป็นคนชา่งเผาผลาญ ตถาคตละบาปอกศุลธรรมตา่งๆ 

ทีค่วรเผาผลาญไดห้มดสิน้ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

  [๑๐] พราหมณ์กราบทลูตอ่ไปวา่ “ทา่นพระโคดม เป็นคนไมผ่ดุไมเ่กดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่

เพราะเราเรยีกคนทีล่ะการอยูใ่นครรภแ์ละการเกดิใหมไ่ดห้มด ตดัรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

วา่ เป็นคนไมผ่ดุไมเ่กดิ ตถาคตละการอยูใ่นครรภแ์ละการเกดิใหมไ่ดห้มดสิน้แลว้ 

ขอ้ทีเ่ขากลา่วหาเรานัน้มมีลูอยู ่แตไ่มใ่ชท่ีท่า่นกลา่วถงึ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

ทรงอปุมาดว้ยลกูไก ่

  [๑๑] “พราหมณ์ ไข ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ทีแ่มไ่กก่กหรอืฟัก 

ดแีลว้ ลกูไกต่ัวทีใ่ชเ้ล็บหรอืจะงอยปากท าลายกระเปาะ๑ ไขอ่อกมาไดก้อ่น ควร 

เรยีกมันวา่ เป็นตัวพี ่หรอืตัวนอ้ง” “ควรเรยีกวา่ พี ่เพราะมันแกก่วา่เขา” 

  “เชน่เดยีวกันน่ันแหละพราหมณ์ ในขณะทีห่มูส่ตัว ์ถกูกระเปาะไขค่อือวชิชา 

หอ่หุม้อยู ่เราไดท้ าลายกระเปาะไขค่อือวชิชา ผูเ้ดยีวเทา่นัน้ส าเร็จอนุตตรสมัมา 

สมัโพธญิาณอันยอดเยีย่ม จงึเป็นพีใ่หญผู่ป้ระเสรฐิทีส่ดุของโลก 

ฌาน ๔ 

  พราหมณ์ เราปรารภความเพยีร ไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื ม ี

กายสงบ ไมก่ระสบักระสา่ย มจีติแน่วแน่เป็นสมาธ ิ

ปฐมฌาน 

  เราสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร 

ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

ทตุยิฌาน 

  เพราะวติก วจิารสงบระงับไปแลว้ เราบรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสภายใน ม ี

ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้๒ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธเิทา่นัน้อยู่ 

ตตยิฌาน 

  เพราะปีตจิางคลายไปแลว้ เรามอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนาม 

กาย ไดบ้รรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กระเปาะ คอื เปลอืกไขส่ว่นทีม่สีัณฐานนูนกลม ค าวา่ “กระเปาะ” คอื รปูนูนกลม สิง่ตา่งๆ ทีม่ ี

   สัณฐานคลา้ยคลงึเชน่นัน้ เรยีกว่า กระเปาะ เชน่ กระเปาะไข ่กระเปาะดอกไม ้

๒
 เจตโส เอโกทภิาว  ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ค าวา่ “เอโกท”ิ เป็นชือ่ของสมาธ ิทตุยิฌาน ชือ่วา่ 

   เอโกทภิาวะ เพราะท าสมาธทิีช่ ือ่วา่เอโกทนิีใ้หเ้กดิเจรญิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุ 

   ขึน้” เพราะสมาธชิือ่เอโกทนิีม้แีกจ่ติเทา่นัน้ ไมม่แีกส่ัตว ์ไมม่แีกช่วีะ (ว.ิอ. ๑/๑๑/๑๔๓-๑๔๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

 

จตตุถฌาน 

  เพราะละสขุและทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ เราได ้

บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู”่ 

วชิชา ๓ 

ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ 

  [๑๒] “เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ ได ้

นอ้มจติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ 

ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง 

๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง 

ตลอดสงัวฏัฏกัปบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปบา้ง หลาย 

กัปวา่ ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และม ี

อายอุยา่งนัน้ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ มชีือ่ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร 

เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี ้เราระลกึชาต ิ

กอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไป และชวีประวตัอิยา่งนี ้

  พราหมณ์ เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๑ ในยามแรกแหง่ราตร ีความมดืมดิคอื 

อวชิชา เราก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชาไดเ้กดิขึน้แกเ่รา เปรยีบเหมอืนแสงสวา่ง 

เกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

  พราหมณ์ นีค้อืการเจาะกระเปาะไขค่อือวชิชาออกมาครัง้ที ่๑ ของเรา 

เหมอืนการเจาะออกจากกระเปาะไขข่องลกูไก”่ 

จตุปูปาตญาณ 

  [๑๓] “เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่นไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ไดน้อ้ม 

จติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังอบุัต ิทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งาม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

และไมง่าม เกดิดแีละไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์เรารูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ู ้

เป็นไปตามกรรมวา่ สตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ 

มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจากตาย 

แลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ 

มโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตาม 

ความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  พราหมณ์ เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๒ ในยามที ่๒ แหง่ราตร ีความมดืมดิคอื 

อวชิชา เราก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชาไดเ้กดิขึน้แกเ่รา เปรยีบเหมอืนแสงสวา่ง 

เกดิแกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

  พราหมณ์ นีค้อืการเจาะกระเปาะไขค่อือวชิชาออกมาครัง้ที ่๒ ของเรา 

เหมอืนการเจาะออกจากกระเปาะไขข่องลกูไก”่ 

อาสวกัขยญาณ 

  [๑๔] “เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจาก 

ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เรานัน้ได ้

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ ไดรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ นี้ 

อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา เมือ่เรารูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติไดห้ลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ อวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป 

  พราหมณ์ เราไดบ้รรลวุชิชาที ่๓ ในยามที ่๓ แหง่ราตร ีความมดืมดิคอื 

อวชิชาเราก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชาไดเ้กดิขึน้แกเ่รา เปรยีบเหมอืนแสงสวา่ง 

เกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

 

 
 

 
 
เชงิอรรถ : 
๑
 ค าวา่ “พรหมจรรย”์ ในทีน่ีห้มายเอาอรยิมรรค คอื พระอรหันตอ์ยูป่ระพฤตอิรยิมรรคจบแลว้ สว่น 

   กัลยาณปถุชุนและพระเสขะ ๗ พวก ยังตอ้งอยูป่ระพฤตมิรรคพรหมจรรยต์อ่ไป (ว.ิอ. ๑/๑๔/๑๖๙) 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

  พราหมณ์ นีค้อืการเจาะกระเปาะไขค่อือวชิชาออกมาครัง้ที ่๓ ของเรา 

เหมอืนการเจาะออกจากกระเปาะไขข่องลกูไก”่ 

เวรญัชพราหมณ์แสดงตนเป็นอบุาสก 

  [๑๕] เมือ่ตรัสอยา่งนี ้เวรัญชพราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ทา่นพระโคดมเป็นพีใ่หญ ่ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ทา่นพระโคดม ภาษิตของพระองค ์

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม ภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระองค ์

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้ โดยประการตา่งๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื ดว้ยตัง้ใจวา่ คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปู ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ และขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับภกิษุสงฆท์รงรับค านมินต ์

ของขา้พระองค ์อยูจ่ าพรรษาทีเ่มอืงเวรัญชาดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับค านมินตโ์ดยดษุณีภาพ ครัน้เวรัญชพราหมณ์ทราบ 

วา่พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้จงึลกุขึน้จากอาสนะถวายบังคมพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณแลว้จากไป๑ 

เมอืงเวรญัชาเกดิขา้วยากหมากแพง 

  [๑๖] สมัยนัน้ เมอืงเวรัญชาเกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็น 

อยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่น ยากทีพ่ระ 

อรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้

 

 

 
 
 

 
 
เชงิอรรถ : 
๑
 กระท าประทักษิณ คอื เดนิเวยีนขวา พราหมณ์เดนิประนมมอืเวยีนไปทางขวาตามเข็มนาฬกิา ๓ รอบ 

   โดยมพีระผูม้พีระภาคอยูท่างขวา เสร็จแลว้หันหนา้ไปทางพระผูม้พีระภาค เดนิถอยหลังจนสดุสายตา คอื 

   จนมองไมเ่ห็นพระผูม้พีระภาค คุกเขา่ลงกราบดว้ยเบญจางคประดษิฐแ์ลว้เดนิจากไป (ว.ิอ. ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

  ตอ่มา พวกพอ่คา้มา้ชาวเมอืงอตุตราบถ มมีา้อยูป่ระมาณ ๕๐๐ ตัว เขา้พัก 

แรมชว่งฤดฝูนในเมอืงเวรัญชา พวกเขาตระเตรยีมขา้วนึง่๑ เพือ่ถวายพระภกิษุรปูละ 

ประมาณ ๑ ทะนานไวท้ีค่อกมา้ รุง่เชา้ ภกิษุทัง้หลายครองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรไปบณิฑบาตในเมอืงเวรัญชา บณิฑบาตไมไ่ดเ้ลย จงึไปทีค่อกมา้ รับขา้วนึง่รปู 

ละประมาณ ๑ ทะนาน น าไปต าใหล้ะเอยีดแลว้ฉัน สว่นพระอานนทบ์ดขา้วนึง่ประมาณ 

๑ ทะนานบนหนิบดแลว้นอ้มเขา้ไปถวายพระผูม้พีระภาค พระองคเ์สวยขา้วนัน้ 

พทุธประเพณี 

  พระผูม้พีระภาคไดท้รงสดบัเสยีงครก พระตถาคตเจา้ทัง้หลายทรงทราบเรือ่ง 

ตรัสถามก็ม ีไมต่รัสถามก็ม ีทรงทราบกาลอันควร ตรัสถามก็ม ีไมต่รัสถามก็ม ีตรัส 

ถามเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน ์ไมต่รัสถามเรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์เพราะพระตถาคตเจา้ 

ทัง้หลายทรงขจัดเรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชนเ์สยีดว้ยอรยิมรรคแลว้ พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทัง้หลายสอบถามภกิษุทัง้หลายดว้ยเหต ุ๒ ประการ คอื จะทรงแสดงธรรม 

อยา่งหนึง่ จะทรงบัญญัตสิกิขาบทแกพ่ระสาวกอยา่งหนึง่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกพระอานนทม์ารับสัง่ถามวา่ “น่ันเสยีง 

ครกใชไ่หม อานนท”์ 

  พระอานนทจ์งึกราบทลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบ 

  “อานนท ์ดแีลว้ๆ พวกเธอเป็นสตับรุษุ ชนะไดเ้ด็ดขาดแลว้ ขา้วสาลเีจอื 

ดว้ยเนือ้เพือ่นพรหมจารใีนภายหลังจะพากันดหูมิน่”๒ 

 

 

 

 
 

 
 
เชงิอรรถ : 
๑
 ปลูก  นาม นตฺิถสุ  กตฺวา ฯเปฯ ทีช่ ือ่วา่ ขา้วนึง่ ไดแ้ก ่ขา้วสารเหนยีวทีเ่อาแกลบออกแลว้นึง่เก็บไว ้จะ 

   เรยีกวา่ ขา้วตาก ก็ได ้พวกพอ่คา้นยิมน าตดิตัวไปในเวลาเดนิทางไปคา้ขายยังตา่งเมอืง เพือ่เป็นอาหารมา้ 
   ในถิน่ทีอ่าหารมา้หายาก (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๗๙) 
๒
 ในอนาคต เพือ่นพรหมจารใีนภายหลัง เชน่พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์จักดหูมิน่ขา้วสกุเจอืดว้ยเนือ้ที ่

   เขาถวายเพราะความเลือ่มใสในขอ้ปฏบัิตขิองพวกเธอ ซึง่ท าไดย้ากทีเ่มอืงเวรัญชา (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๔-๕, 
   สารตฺถ.ฏกีา ๑/๑๖/๕๓๙) 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์
 

พระมหาโมคคลัลานะเปลง่สหีนาท 

  [๑๗] ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายบังคมพระผูม้พีระภาคแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร ทา่น 

พระมหาโมคคัลลานะผูน่ั้งอยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“เวลานีเ้มอืงเวรัญชาเกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใช ้

สลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาต 

ยังชพีได ้พระพทุธเจา้ขา้ พืน้ดนิใตม้หาปฐพนีีม้โีอชะ มรีสอรอ่ย เหมอืนน ้าผึง้หวีท่ี ่

ไมม่ตีัวออ่น ขอประทานพระวโรกาส ขา้พระพทุธเจา้จะพลกิแผน่ดนิ เพือ่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายไดฉั้นงว้นดนิ” 

  “ในแผน่ดนิมสีตัวอ์าศัยอยู ่เธอจักท าอยา่งไรกับสตัวเ์หลา่นัน้ โมคคัลลานะ” 

  “ขา้พระพทุธเจา้จักเนรมติฝ่ามอืขา้งหนึง่ใหเ้ป็นเชน่แผน่ดนิใหญ ่ยา้ยเหลา่ 

สตัวท์ีอ่าศัยแผน่ดนิอยูไ่ปรวมกันทีฝ่่ามอืนัน้ แลว้ใชม้อือกีขา้งหนึง่พลกิแผน่ดนิ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อยา่เลย โมคคัลลานะ เธออยา่พอใจทีจ่ะพลกิแผน่ดนิเลย หมูส่ตัวจ์ะเขา้ใจ 

ผดิได”้ 

  “ขอประทานพระวโรกาสใหภ้กิษุสงฆท์กุรปูไปบณิฑบาตในอตุตรกรุทุวปีเถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอจักท าอยา่งไรกับภกิษุทีไ่มม่ฤีทธิ”์ 

  “ขา้พระพทุธเจา้จักท าใหภ้กิษุสงฆท์กุรปูไปได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อยา่เลย โมคคัลลานะ เธออยา่พอใจการทีจ่ะพาภกิษุสงฆท์กุรปูไป 

บณิฑบาตทีอ่ตุตรกรุทุวปีเลย” 

พระสารบีตุรทูลถามถงึเหตทุีท่ าใหพ้รหมจรรยด์ ารงอยูน่านและไมน่าน 

  [๑๘] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ร าพงึขึน้มาอยา่งนีว้า่ 

“พรหมจรรย์๑ ของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระองคไ์หนด ารงอยูไ่มน่าน ของพระ 

 
 

 
 
เชงิอรรถ : 
๑
 “พรหมจรรย”์ ในทีน่ีห้มายถงึ ศาสนา (ว.ิอ. ๑/๑๘/๑๘๙) 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระองคไ์หนด ารงอยูน่าน” ครัน้เวลาเย็นจงึออกจากทีพั่กเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายบังคมพระผูม้พีระภาคแลว้น่ังลง 

ณ ทีส่มควร ทา่นพระสารบีตุรผูน่ั้งอยู ่ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคดังนีว้า่ “พระพทุธเจา้ขา้ เมือ่ขา้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดเ้กดิความร าพงึ 

ขึน้มาอยา่งนี้วา่ ‘พรหมจรรยข์องพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระองคไ์หนด ารงอยูไ่ม ่

นาน ของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระองคไ์หนด ารงอยูน่าน’ พรหมจรรยข์องพระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระองคไ์หนด ารงอยูไ่มน่าน ของพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้พระ 

องคไ์หนด ารงอยูน่าน พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร พรหมจรรยข์องพระพทุธเจา้วปัิสส ี

พระพทุธเจา้สขิ ีพระพทุธเจา้เวสสภ ูด ารงอยูไ่มน่าน พรหมจรรยข์องพระพทุธเจา้ 

กกสุนัธะ พระพทุธเจา้โกนาคมนะ และพระพทุธเจา้กัสสปะ ด ารงอยูน่าน” 

  [๑๙] “อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหพ้รหมจรรยข์องพระพทุธเจา้วปัิสส ี

พระพทุธเจา้สขิ ีและพระพทุธเจา้เวสสภ ูด ารงอยูไ่มน่าน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร พระพทุธเจา้วปัิสส ีพระพทุธเจา้สขิ ีพระพทุธเจา้เวสสภ ูทรงผอ่น 

คลายทีจ่ะแสดงธรรมโดยพสิดารแกส่าวก สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน 

อติวิตุตกะ ชาดก อัพภตูธรรม เวทัลละ๑ ของพระพทุธเจา้ทัง้ ๓ พระองคจ์งึมนีอ้ย 

มไิดท้รงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้กส่าวก ไมม่กีารแสดงปาตโิมกข ์เมือ่หมดพระพทุธเจา้ 

และสาวกผูต้รัสรูต้ามแลว้ สาวกชัน้หลัง ๆ ตา่งชือ่ ตา่งโคตร ตา่งชาตวิรรณะ ไดเ้ขา้ 

มาบวชจากตา่งตระกลู เธอเหลา่นัน้พาใหพ้รหมจรรยส์ญูสิน้ไปเร็วพลัน เหมอืนดอก 

ไมน้านาพรรณกองอยูบ่นแผน่กระดาน ยังไมร่อ้ยดว้ยดา้ย ยอ่มถกูลมพัด 

กระจัดกระจายไป เพราะเหตไุร เพราะไมไ่ดเ้อาดา้ยรอ้ยไว ้ขอ้นีฉั้นใด เมือ่หมด 

พระพทุธเจา้และสาวกผูต้รัสรูต้ามแลว้ สาวกชัน้หลังๆ ตา่งชือ่ ตา่งโคตร ตา่งชาต ิ

วรรณะ ไดเ้ขา้มาบวชจากตา่งตระกลู เธอเหลา่นัน้พาใหพ้รหมจรรยส์ญูสิน้ไปเร็ว 

พลันฉันนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาดก อัพภตูธรรม เวทัลละ รวมเรยีกวา่ “นวังค 

  สัตถศุาสน”์ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

 อนึง่ พระพทุธเจา้เหลา่นัน้ไมท่รงผอ่นคลายทีจ่ะก าหนดจติของสาวกดว้ย 

พระทัยแลว้ทรงสัง่สอน สารบีตุร เรือ่งเคยเกดิขึน้แลว้ พระพทุธเจา้เวสสภ ูทรง 

ก าหนดจติภกิษุสงฆแ์ลว้ทรงสัง่สอนภกิษุสงฆ ์๑,๐๐๐ รปู ในราวป่าน่าสะพงึกลัว 

แหง่หนึง่วา่ “เธอทัง้หลายจงพจิารณาเชน่นี ้อยา่พจิารณาอยา่งนัน้ จงตัง้ใจอยา่งนี ้

อยา่ตัง้ใจอยา่งนัน้ จงละสิง่นี ้จงเขา้ถงึสิง่นีอ้ยูเ่ถดิ” จติของภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู ทีพ่ระ 

พทุธเจา้เวสสภทูรงสัง่สอน หลดุพน้จากอาสวะ เพราะไมม่คีวามถอืมั่น สารบีตุร 

เพราะราวป่าน่าสะพงึกลัว น่าสยดสยอง จงึมเีรือ่งดงันี ้คอื ภกิษุผูไ้มป่ราศจาก 

ราคะ เขา้ไปราวป่า สว่นมากเกดิความกลัวขนลกุขนพอง 

  สารบีตุร นีค้อืเหตปัุจจัยทีท่ าใหพ้รหมจรรยข์องพระพทุธเจา้วปัิสส ีพระ 

พทุธเจา้สขิ ีพระพทุธเจา้เวสสภดู ารงอยูไ่มน่าน” 

  [๒๐] “อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหพ้รหมจรรยข์องพระพทุธเจา้กกสุนัธะ 

พระพทุธเจา้โกนาคมนะ และพระพทุธเจา้กัสสปะด ารงอยูน่าน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร พระพทุธเจา้กกสุนัธะ พระพทุธเจา้โกนาคมนะ และพระพทุธเจา้ 

กัสสปะ ไมท่รงผอ่นคลายทีจ่ะทรงแสดงธรรมโดยพสิดารแกส่าวก สตุตะ เคยยะ 

เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาดก อัพภตูธรรม เวทัลละของพระพทุธเจา้ ๓ 

พระองคจ์งึมมีาก ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้กส่าวก มกีารแสดงปาตโิมกข ์เมือ่หมด 

พระพทุธเจา้และสาวกผูต้รัสรูต้ามแลว้ สาวกชัน้หลังๆ ตา่งชือ่ ตา่งโคตร ตา่งชาต ิ

วรรณะ ไดเ้ขา้มาบวชจากตา่งตระกลู เธอเหลา่นัน้พาใหพ้รหมจรรยด์ ารงอยูน่าน 

เหมอืนดอกไมน้านาพรรณกองอยูบ่นแผน่กระดานเอาดา้ยรอ้ยไว ้ยอ่มไมถ่กูลมพัด 

กระจัดกระจายไป เพราะเหตไุร เพราะเอาดา้ยรอ้ยไว ้ขอ้นีฉั้นใด เมือ่หมดพระพทุธเจา้ 

และสาวกผูต้รัสรูต้ามแลว้ สาวกชัน้หลังๆ ตา่งชือ่ ตา่งโคตร ตา่งชาตวิรรณะ ไดเ้ขา้ 

มาบวชจากตา่งตระกลู เธอเหลา่นัน้พาใหพ้รหมจรรยด์ ารงอยูน่านฉันนัน้ 

  สารบีตุร นีค้อืเหตปัุจจัยทีท่ าใหพ้รหมจรรยข์องพระพทุธเจา้กกสุนัธะ พระ 

พทุธเจา้โกนาคมนะ และพระพทุธเจา้กัสสปะ ด ารงอยูน่าน” 

 

 

 
 

 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์
 

ทรงปรารภเหตทุีจ่ะบญัญตัสิกิขาบท 

[๒๑] ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรลกุขึน้หม่ผา้เฉวยีงบา่ประนมมอืไปทาง 

พระผูม้พีระภาค กราบทลูวา่ “ถงึเวลาแลว้พระพทุธเจา้ขา้ ทีพ่ระผูม้พีระภาคจะ 

ทรงบัญญัตสิกิขาบท ทรงยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดงแกพ่ระสาวกอันจะเป็นเหตใุห ้

พรหมจรรยด์ ารงอยูไ่ดย้นืนาน” 

  “จงรอไปกอ่นเถดิสารบีตุร ตถาคตรูเ้วลาในเรือ่งทีจ่ะบัญญัตสิกิขาบทนัน้ 

ศาสดาจะยังไมบ่ัญญัตสิกิขาบทแกส่าวก ไมย่กปาตโิมกขข์ ึน้แสดง ตลอดเวลาทีย่ัง 

ไมเ่กดิอาสวฏัฐานยิธรรม๑ บางอยา่งในสงฆ ์เมือ่เกดิอาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งใน 

สงฆ ์ตถาคตจงึจะบัญญัตสิกิขาบท จะยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดงแกส่าวก เพือ่ขจัด 

ธรรมเหลา่นัน้ 

  สารบีตุร อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ังไม่ 

เป็นหมูใ่หญเ่พราะมภีกิษุบวชนาน เมือ่สงฆเ์ป็นหมูใ่หญเ่พราะมภีกิษุบวชนาน และ 

มอีาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งเกดิในสงฆ ์ตถาคตจะบัญญัตสิกิขาบท จะยก 

ปาตโิมกขข์ึน้แสดงแกส่าวก เพือ่ขจัดธรรมเหลา่นัน้ 

  สารบีตุร อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ัง 

ไมเ่ป็นหมูใ่หญเ่พราะแพร่หลาย เมือ่สงฆเ์ป็นหมูใ่หญเ่พราะแพรห่ลาย และม ี

อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งเกดิในสงฆ ์ตถาคตจะบญัญัตสิกิขาบท จะยกปาตโิมกข ์

ขึน้แสดงแกส่าวก เพือ่ขจัดธรรมเหลา่นัน้ 

  สารบีตุร อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ัง 

ไมเ่ป็นหมูใ่หญเ่พราะมลีาภสกัการะมาก เมือ่สงฆเ์ป็นหมูใ่หญเ่พราะมลีาภสกัการะ 

มาก และมอีาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งเกดิในสงฆ ์ตถาคตจะบัญญัตสิกิขาบท จะยก 

ปาตโิมกขข์ึน้แสดงแกส่าวก เพือ่ขจัดธรรมเหลา่นัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ตตฺถ อาสวา ตฏฺิฐนฺต ิเอเตสตู ิอาสเวห ิฐาตพฺพา น โวกฺกมติพฺพาต ิวา อาสวฏฐานยีา แปล 

  สรปุความวา่ ธรรมเป็นทีตั่ง้อาสวะ ความชัว่ต่างๆ เชน่ การกลา่วใหร้า้ยคนอืน่ ความเดอืดรอ้น และการ 

  จองจ า (ว.ิอ. ๑/๒๑/๑๙๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓ }  



๑๔ 

 

 พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์  

  สารบีตุร อาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งยังไมเ่กดิในสงฆ ์ตราบเทา่ทีส่งฆย์ังไม่ 

เป็นหมูใ่หญเ่พราะความเป็นพหสูตู เมือ่สงฆเ์ป็นหมูใ่หญเ่พราะความเป็นพหสูตู 

และมอีาสวฏัฐานยิธรรมบางอยา่งเกดิในสงฆ ์ตถาคตจะบัญญัตสิกิขาบท จะยก 

ปาตโิมกขข์ึน้แสดงแกส่าวก เพือ่ขจัดธรรมเหลา่นัน้ 

  สารบีตุร ก็ภกิษุสงฆย์ังไมม่เีสนยีด ไมม่โีทษ ไมม่สี ิง่มัวหมอง บรสิทุธิ ์

ผดุผอ่ง ด ารงอยูใ่นสารคณุ แทจ้รงิในภกิษุ ๕๐๐ รูปนี ้ผูม้คีณุธรรมอยา่งต า่ก็ชัน้ 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้๑” 

เสด็จนเิวศนเ์วรญัชพราหมณ์ 

  [๒๒] ตอ่มา พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกทา่นพระอานนทม์ารับสัง่วา่ 

“อานนท ์พระตถาคตทัง้หลายยังมไิดบ้อกลาผูท้ีน่มินตใ์หอ้ยูจ่ าพรรษา จะไมจ่ากไป 

เรือ่งนีเ้ป็นประเพณีของพระตถาคตทัง้หลาย เราจะไปลาเวรัญชพราหมณ์” พระ 

อานนทท์ลูสนองพระพทุธด ารัสแลว้ 

  ครัน้แลว้พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร๒ มพีระ 

อานนทต์ามเสด็จ เสด็จพระพทุธด าเนนิไปถงึนเิวศนข์องเวรัญชพราหมณ์ ครัน้ถงึ 

แลว้จงึประทับน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัดถวาย ทรงบอกเวรัญชพราหมณ์ผูม้าเฝ้าวา่ 

“ทา่นนมินตเ์ราอยูจ่ าพรรษา เราขอลาทา่น ตอ้งการจะจารกิไปในชนบท” 

  เวรัญชพราหมณ์กราบทลูวา่ “เป็นความจรงิ ขา้พระพทุธเจา้นมินตท์า่นพระ 

โคดมอยูจ่ าพรรษา แตข่า้พระพทุธเจา้ยังไมไ่ดถ้วายไทยธรรมทีไ่ดต้ัง้ใจเอาไว ้ส ิง่นัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สัมโพธปิรายณะ จะส าเร็จสัมโพธใินวันขา้งหนา้ คอื อปุร ิมคฺคตฺตย  อวสฺส  สมฺปาปโก... ปฏลิทฺธ- 

   ปฐมมคฺคตฺตา จะบรรลมุรรค ๓ ชัน้สงูขึน้ไปแน่นอน เพราะไดป้ฐมมรรค(คอืโสดาปัตตมิรรค)แลว้ (ว.ิอ. ๑/๒๑/ 

   ๒๐๓); อปุรมิคฺคตฺตยสงฺขาตา สมฺโพธ ิสัมโพธ ิคอื มรรค ๓ (สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค อรหัตตมรรค) 

   ทีส่งูขึน้ไป (สารตฺถ.ฏกีา. ๑/๒๑/๕๕๙). 

๒
 ค าว่า “ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร” นีม้ใิชว่่ากอ่นหนา้นี ้พระผูม้พีระภาคมไิดท้รงนุ่งสบง 

   มใิชว่า่พระองคถ์อืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยพระกายสว่นบน ค าวา่ “ครองอันตรวาสก” หมายถงึพระองค ์

   ผลัดเปลีย่นสบงหรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั ค าว่า “ถอืบาตรและจวีร” หมายถงึถอืบาตรดว้ยมอื ถอืจวีร 

   ดว้ยกาย คอื หม่จวีรอุม้บาตรน่ันเอง (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐, ท.ีอ. ๒/๑๕๓/๑๔๓, ม.อ. ๑/๖๓/๑๖๓, อทุาน.อ. ๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์เวรัญชกัณฑ ์

มใิชจ่ะไมม่แีละมใิชว่า่ขา้พระพทุธเจา้จะไมเ่ต็มใจถวาย ไตรมาสทีผ่า่นมา พระองคย์ัง 

มไิดรั้บไทยธรรมนัน้ เพราะผูค้รองเรอืนมกีจิมาก มธีรุะมาก ขอทา่นพระโคดม 

พรอ้มกับภกิษุสงฆจ์งรับอาหารของขา้พระพทุธเจา้เพือ่เจรญิกศุลในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับค านมินตโ์ดยดษุณีภาพ ทรงชีแ้จงใหเ้วรัญชพราหมณ์ 

เห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให ้

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา แลว้เสด็จลกุจากอาสนะหลกีไป 

  เมือ่ผา่นราตรนัีน้ไป เวรัญชพราหมณ์สัง่ใหเ้ตรยีมของเคีย้วของฉันอัน 

ประณีตไวใ้นบา้นแลว้ใหค้นไปกราบทลูภัตกาลแดพ่ระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นพระโคดม 

ถงึเวลาแลว้ ภัตตาหารเสร็จแลว้” 

  [๒๓] ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรเสด็จพระพทุธด าเนนิไปยังนเิวศนข์องเวรัญชพราหมณ์ ประทับน่ังเหนอืพระ 

พทุธอาสนพ์รอ้มภกิษุสงฆ ์ครัน้แลว้เวรัญชพราหมณ์ประเคนของเคีย้วของฉันอัน 

ประณีตดว้ยตัวเอง กระท่ังพระผูม้พีระภาคเสวยเสร็จแลว้ละพระหัตถจ์ากบาตร จงึ 

ทลูถวายไตรจวีรใหท้รงครอง และถวายผา้คูใ่หภ้กิษุครองรปูละส ารับ 

  พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้วรัญชพราหมณ์เห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไป 

ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ 

เสด็จจากไป 

  พระพทุธองคป์ระทับอยู ่ณ เมอืงเวรัญชาตามพระอัธยาศัยแลว้ไดเ้สด็จพระ 

พทุธด าเนนิไปยังเมอืงทา่ปยาคะ ไมท่รงแวะเมอืงโสเรยยะ เมอืงสงักัสสะ เมอืง 

กัณณกชุชะ ทรงขา้มแมน่ ้าคงคาทีเ่มอืงทา่ปยาคะ เสด็จพระพทุธด าเนนิถงึกรงุ 

พาราณส ีครัน้ประทับทีก่รงุพาราณสตีามพระอัธยาศัยแลว้ เสด็จจารกิไปโดยล าดับ 

จนถงึกรงุเวสาล ีทราบวา่พระองคป์ระทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาลนัีน้ 

เวรญัชภาณวาร จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

หนา้วา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖ }  



๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

 

๑. ปาราชกิกณัฑ ์

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ 

วา่ดว้ยการเสพเมถนุธรรม 

สทุนิภาณวาร 

  [๒๔] สมัยนัน้ ทีห่มูบ่า้นกลันทคามไมห่า่งจากกรงุเวสาล ีมบีตุรชายเศรษฐ ี

ชาวกลันทคาม ชือ่สทุนิ วนัหนึง่ เขามธีรุะบางอยา่งจงึเดนิทางไปในกรงุเวสาลกีับเพือ่นๆ 

ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาคก าลังประทับน่ังแสดงธรรมหอ้มลอ้มดว้ยบรษัิทจ านวนมาก 

เขาไดเ้ห็นแลว้ มคีวามคดิวา่ “ท าอยา่งไรหนอ เราจงึจะไดฟั้งธรรมบา้ง” จงึเขา้ไปยัง 

บรษัิทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงนัน้ เราเขา้ใจวา่ ‘การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์

บรบิรูณ์อยา่งยิง่เหมอืนสงัขท์ีข่ดัแลว้ มใิชก่ระท าไดง้า่ย’ อยา่กระนัน้เลย เราควรจะ 

ปลงผม โกนหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะออกจากเรอืนไปบวชเป็นอนาคารกิ” ตอ่จากนัน้ 

เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ บรษัิทก็ลกุขึน้ 

ถวายบังคมพระผูม้พีระภาค ท าประทักษิณแลว้จากไป 

  [๒๕] หลังจากบรษัิทจากไปไมน่าน สทุนิกลันทบตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ 

ภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร สทุนิกลันทบตุรผูน่ั้ง ณ ที ่

สมควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระพทุธเจา้ขา้ ธรรมตามทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงนัน้ ขา้พระพทุธเจา้เขา้ใจวา่ ‘การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์อยา่งยิง่เหมอืนสงัขท์ีข่ดัแลว้ มใิชก่ระท าไดง้า่ย’ 

ขา้พระพทุธเจา้ปรารถนาจะปลงผม โกนหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะ ออกจากเรอืนมา 

บวช เป็นอนาคารกิ ขอพระผูม้พีระภาคทรงพระกรณุาใหข้า้พระพทุธเจา้บวชดว้ยเถดิ” 

  “สทุนิ มารดาบดิาอนุญาตใหเ้ธอออกจากเรอืนบวชเป็นอนาคารกิแลว้หรอื” 

  “ยังมไิดอ้นุญาต พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

  “สทุนิ พระตถาคตทัง้หลายยอ่มไมบ่วชใหก้ลุบตุรทีม่ารดาบดิายังไมอ่นุญาต” 

  “ขา้พระพทุธเจา้ จักหาวธิใีหม้ารดาบดิาอนุญาตใหข้า้พระพทุธเจา้ออกจาก 

เรอืนมาบวชเป็นอนาคารกิ พระพทุธเจา้ขา้” 

ขออนญุาตออกบวช 

  [๒๖] ตอ่มา สทุนิกลันทบตุรท าธรุะในกรงุเวสาลเีสร็จแลว้ กลับไปหา 

มารดาบดิาทีก่ลันทคาม ครัน้ถงึแลว้จงึกลา่วกับมารดาบดิาดังนีว้า่ “คณุพอ่คณุแม ่

ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงนัน้ ลกูเขา้ใจวา่ ‘การทีผู่อ้ยูค่รองเรอืนจะ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์อยา่งยิง่เหมอืนสงัขท์ีข่ดัแลว้นีม้ใิชท่ าไดง้า่ย’ 

ลกูปรารถนาจะปลงผม โกนหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะ ออกจากเรอืนไปบวชเป็น 

อนาคารกิ คณุพอ่คณุแมโ่ปรดอนุญาตใหล้กูออกไปบวชเป็นอนาคารกิเถดิ” 

  เมือ่สทุนิกลันทบตุรกลา่วอยา่งนี ้มารดาบดิาตอบวา่ “ลกูสทุนิ เจา้เป็นลกู 

คนเดยีว เป็นทีรั่กทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย ไดรั้บการ 

เลีย้งดมูาอยา่งด ีความทกุขย์ากสกันดิหนึง่ลกูก็ยังไมรู่จั้ก ถงึลกูจะตายไป พอ่แม ่

ก็ไมป่รารถนาจะจาก แลว้เหตไุฉน พอ่แมจ่ะยอมใหล้กูผูย้ังมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืน 

ไปบวชเป็นอนาคารกิเลา่” 

  สทุนิกลันทบตุรไดก้ลา่วกบัมารดาบดิาดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ เป็นครัง้ที ่๓ 

ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ มารดาบดิาก็ตอบวา่ “ลกูสทุนิ เจา้เป็นลกูคนเดยีว ฯลฯ เหตไุฉน 

พอ่แมจ่ะยอมใหล้กูผูย้ังมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนไปบวชเป็นอนาคารกิเลา่” 

  [๒๗] ล าดับนัน้ สทุนิกลันทบตุรวติกวา่ มารดาบดิาไมอ่นุญาตใหเ้ราบวชแน่ 

จงึนอนบนพืน้ทีไ่มม่เีครือ่งปลูาด ณ ทีนั่น้เอง ตัดสนิใจวา่ เราจักตาย หรอืจักไดบ้วช 

ก็ทีต่รงนีแ้หละ และแลว้เขาก็อดอาหารไปเรือ่ยๆ ตัง้แต ่๑ มือ้ ๒ มือ้ ๓ มือ้ ๔ มือ้ ๕ 

มือ้ ๖ มือ้ จนถงึ ๗ มือ้ 

มารดาบดิาไมอ่นญุาต 

  [๒๘] ถงึกระนัน้ มารดาบดิาของเขาก็คงยนืยันวา่ “ลกูสทุนิ เจา้เป็นลกูคน 

เดยีว เป็นทีรั่กทีช่อบใจของพอ่แม ่เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย ไดรั้บการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

เลีย้งดมูาอยา่งด ีความทกุขย์ากสกันดิหนึง่ ลกูก็ยงัไมรู่จั้ก ถงึลกูจะตายไป พอ่แมก็่ 

ไมป่รารถนาจะจาก แลว้เหตไุฉนพอ่แมจ่ะยอมใหล้กูผูย้ังมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนไป 

บวชเป็นอนาคารกิไดเ้ลา่ ลกุขึน้เถดิ ลกูสทุนิ จงกนิ จงดืม่ จงรืน่เรงิ จงพอใจกนิ 

ดืม่ รืน่เรงิ ใชส้อยโภคทรัพยท์ าบญุเถดิ ถงึอยา่งไร พอ่แมก็่จะไมอ่นุญาตใหล้กู 

บวชแน่” 

  เมือ่มารดาบดิากลา่วอยา่งนี ้สทุนิกลันทบตุรไดน้ิง่เฉยเสยี มารดาบดิาได ้

ยนืยันกะสทุนิกลันทบตุรแมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯแมค้รัง้ที ่๓ วา่ “ลกูสทุนิ เจา้เป็นลกูคนเดยีว 

เป็นทีรั่ก เป็นทีช่อบใจของพอ่แม ่ฯลฯ ลกูสทุนิ จงกนิ จงดืม่ จงรืน่เรงิ จงพอใจกนิ ดืม่ 

รืน่เรงิ ใชส้อยโภคทรัพยท์ าบญุเถดิ ถงึอยา่งไร พอ่แมก็่จะไมอ่นุญาตใหล้กูบวชแน่” 

สทุนิกลันทบตุรก็ไดน้ิง่เป็นครัง้ที ่๓ 

พวกเพือ่นชว่ยเจรจา 

  ตอ่มา พวกเพือ่นของสทุนิกลันทบตุร พากันเขา้ไปหาถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ได ้

ปลอบใจวา่ “สทุนิเพือ่นรัก เพือ่นเป็นลกูคนเดยีว เป็นทีรั่กทีช่อบใจของพอ่แม่ 

เจรญิเตบิโตมาดว้ยความสขุสบาย ไดรั้บการเลีย้งดมูาอยา่งด ีความทกุขย์ากสกันดิ 

หนึง่ เพือ่นก็ยังไมรู่จั้ก ถงึเพือ่นจะตายไป พอ่แมก็่ไมป่รารถนาจะจาก แลว้เหตไุฉน 

พอ่แมจ่ะยอมใหเ้พือ่นผูย้งัมชีวีติอยูอ่อกจากเรอืนไปบวชเป็นอนาคารกิไดเ้ลา่ ลกุขึน้เถดิ 

เพือ่นรัก เพือ่นจงกนิ จงดืม่ จงรืน่เรงิ พอใจกนิ ดืม่ รืน่เรงิ ใชส้อยโภคทรัพยท์ าบญุ 

เถดิ ถงึจะอยา่งไร พอ่แมก็่ไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นบวชแน่” 

  เมือ่พวกเพือ่นกลา่วอยา่งนี ้สทุนิกลันทบตุรก็ไดแ้ตน่ิง่เฉย พวกเพือ่นได ้

ปลอบใจสทุนิกลันทบตุรเป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ เป็นครัง้ที ่๓ วา่ “สทุนิเพือ่นรัก เพือ่น 

เป็นลกูคนเดยีว เป็นทีรั่กทีช่อบใจของพอ่แม ่ฯลฯ พอ่แมก็่ไมอ่นุญาตใหเ้พือ่นบวช 

แน่” สทุนิกลันทบตุรก็ไดน้ิง่เฉยเป็นครัง้ที ่๓ 

  [๒๙] ตอ่มา พวกสหายพากันเขา้ไปหามารดาบดิาของสทุนิกลันทบตุรถงึ 

ทีอ่ยู ่กลา่ววา่ “คณุพอ่คณุแมค่รับ สทุนินอนบนพืน้ทีไ่มม่เีครือ่งปลูาดตัดสนิใจวา่ 

เราจักตาย หรอืจักไดบ้วชก็ทีต่รงนีแ้หละ ถา้คณุพอ่คณุแมไ่มย่อมใหเ้ขาบวช เขาจัก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

ตาย ณ ทีต่รงนัน้แน่ แตถ่า้ยอมใหเ้ขาออกบวช คณุพ่อคณุแม ่ก็ยังจะไดพ้บเห็น 

เขาแมบ้วชแลว้ ถา้ไมย่นิดจีะบวชอยูต่อ่ไป เขาจะมทีางไปทีไ่หนอืน่เลา่ จะตอ้งกลับ 

มาทีน่ีแ้หละ อนุญาตใหเ้ขาบวชเถดิขอรับ” มารดาบดิาของสทุนิจงึกลา่ววา่ “ลกู 

ทัง้หลาย พอ่และแมอ่นุญาตใหเ้ขาบวชได”้ 

สทุนิกลนัทบตุรออกบวช 

  ตอ่มา พวกเพือ่นพากันเขา้ไปหาเขาถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับสทุนิ 

กลันทบตุรดังนีว้า่ “ลกุขึน้เถดิสทุนิเพือ่นรัก มารดาบดิาอนุญาตใหเ้พือ่นบวชแลว้” 

  [๓๐] ทันใดนัน้ พอสทุนิกลันทบตุรไดท้ราบวา่ มารดาบดิาอนุญาตใหบ้วช 

ก็รา่เรงิดใีจมาก ลกุขึน้มาใชฝ่้ามอืเช็ดตัว บ ารงุก าลังอยู ่๒-๓ วนั แลว้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายบังคมพระผูม้พีระภาคแลว้น่ังลง ณ ที ่

สมควร สทุนิกลันทบตุรผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“มารดาบดิาอนุญาตใหข้า้พระพทุธเจา้ออกจากเรอืนมาบวชเป็นอนาคารกิแลว้ ขอ 

พระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดบวชใหข้า้พระพทุธเจา้ดว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  สทุนิกลันทบตุรไดรั้บการบรรพชาอปุสมบทในส านักของพระพทุธเจา้ เมือ่ 

บวชไดไ้มน่าน ทา่นพระสทุนิไดถ้อืธดุงควตัรดังนี ้คอื อยูป่่าเป็นวตัร ๑ เทีย่ว 

บณิฑบาตเป็นวตัร ๑ ใชผ้า้บังสกุลุเป็นวตัร ๑ เทีย่วบณิฑบาตไปตามล าดับเรอืน 

เป็นวตัร ๑ พักอาศัยอยูใ่กลห้มูบ่า้นชาววชัชตี าบลหนึง่ 

พระสทุนิกลนัทบตุรไปเยีย่มบา้น 

  สมัยนัน้ แควน้วชัชเีกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ 

ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาต 

ยังชพีได ้

  ทา่นพระสทุนิไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ บัดนี ้แควน้วชัชเีกดิขา้วยากหมากแพง 

ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาว 

เกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้แตใ่นกรงุเวสาล ีเรามญีาตอิยูจ่ านวน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

มาก ซึง่ลว้นแตเ่ป็นครอบครัวมั่งคั่งมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มเีงนิมทีองมาก ม ี

เครือ่งประดับมาก มทีรัพยแ์ละขา้วเปลอืกมาก๑ อยา่กระนัน้เลย เราควรจะไปอาศัย 

พวกญาตอิยู ่ถงึพวกญาตก็ิจะอาศัยเราท าบญุถวายทาน ภกิษุทัง้หลายจักมลีาภ 

และเราก็ไมเ่ดอืดรอ้นเรือ่งบณิฑบาต 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสทุนิจงึเก็บเสนาสนะถอืบาตรและจวีรแลว้จารกิไปทางกรงุ 

เวสาล ีเทีย่วจารกิไปโดยล าดับ จนถงึกรงุเวสาล ีทราบวา่ ทา่นพระสทุนิพักอยู ่ณ 

กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาลนัีน้ 

  บรรดาญาตขิองทา่นพอทราบขา่ววา่ พระสทุนิกลันทบตุรกลับมากรงุเวสาล ี

จงึน าอาหาร ๖๐ ส ารับไปถวาย ทา่นสละอาหารทัง้หมดถวายภกิษุทัง้หลายแลว้ 

ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตทีห่มูบ่า้นกลันทคามในตอนเชา้ 

เทีย่วบณิฑบาตไปในหมูบ่า้นกลันทคามตามล าดับเรอืน เดนิตรงไปทางบา้นโยมบดิา 

  [๓๑] พอดขีณะนัน้ ทาสหญงิของญาตกิ าลังจะทิง้ขนมกมุมาสคา้งคนื ทา่น 

บอกทาสหญงิวา่ “ถา้จะทิง้ส ิง่นัน้ ก็จงใสบ่าตรของอาตมาเถดิ” ขณะทีท่าสหญงิ 

ก าลังเกลีย่ขนมกมุมาสคา้งคนืลงบาตร นางจ าเคา้มอื เทา้ และน ้าเสยีงของพระสทุนิ 

ได ้จงึรบีเขา้ไปหามารดาของทา่นแลว้กลา่ววา่ “คณุนายเจา้ขา โปรดทราบเถดิวา่ 

พระสทุนิบตุรคณุนายกลับมาแลว้ เจา้คะ่” 

  มารดาของพระสทุนิกลา่ววา่ “ถา้เธอพดูจรงิ เราจะปลดปลอ่ยเธอใหเ้ป็นไท” 

  [๓๒] ขณะทีท่า่นพระสทุนิก าลังน่ังพงิฝาเรอืนแหง่หนึง่ฉันขนมกมุมาสคา้ง 

คนือยู ่พอดโียมบดิาของทา่นเดนิกลับจากท างาน ไดเ้ห็นทา่นก าลังน่ังฉันขนมกมุ 

มาสคา้งคนือยู ่ครัน้เห็นแลว้จงึตรงเขา้ไปหาถงึที ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

สทุนิดังนีว้า่ “อะไรกันลกูสทุนิ ลกูฉันขนมกมุมาสคา้งคนืหรอื ลกูควรไปบา้นของลกู 

มใิชห่รอื” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โคธนาทนีญฺจ สตฺตวธิธญฺญานญฺจ ปหตูตาย ปหตูธนธญฺญา มทีรพัยค์อืโคเป็นตน้ และมขีา้วเจ็ด 

   ชนดิมาก (ส .อ. ๑/๑๑๔/๑๓๑), มทีรัพยค์อืรัตนะ ๗ และขา้วเปลอืกอันสงเคราะหด์ว้ยบพุพัณชาตแิละ 

   อปรัณชาตมิาก (สารตฺถ.ฏกีา ๒/๓๐/๘), ดขูอ้ ๑๐๔ หนา้ ๘๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

  ทา่นพระสทุนิตอบวา่ “อาตมาไปทีบ่า้นของโยมมาแลว้ ขนมกมุมาสคา้งคนื 

นีก็้ไดม้าจากทีบ่า้นนัน้” 

  ทันใดนัน้ บดิาจับแขนทา่นพระสทุนิกลา่ววา่ “มาเถดิลกูสทุนิไปบา้นดว้ยกัน” 

  ทา่นพระสทุนิจงึเดนิตรงไปบา้นของโยมบดิา ครัน้ถงึแลว้ ไดน่ั้งบนอาสนะที ่

เขาจัดถวาย 

  บดิาของทา่นสทุนิกลา่ววา่ “นมินตท์า่นฉันเถดิ” 

  “ไมล่ะโยม วนันีอ้าตมาฉันอิม่แลว้” 

  “ขอนมินตรั์บฉันภัตตาหารในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  ทา่นพระสทุนิรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ แลว้ก็ลกุจากอาสนะหลกีไป 

บดิาวงิวอนใหล้าสกิขา 

  [๓๓] ในคนืนัน้ มารดาของพระสทุนิสัง่ใหเ้อามลูโคสดมาฉาบทาพืน้ดนิแลว้ 

แบง่ทรัพยอ์อกเป็น ๒ กอง คอื เงนิกองหนึง่ ทองกองหนึง่ เป็นกองใหญเ่ทา่ๆ กัน 

สงูทว่มศรีษะ คนยนือยูข่า้งนีจ้ะมองไมเ่ห็นคนยนือยูข่า้งโนน้ คนยนือยูข่า้งโนน้จะ 

มองไมเ่ห็นคนยนือยูข่า้งนี้ ใชเ้สือ่ล าแพนปิดกองทรัพยไ์ว ้ตรงกลางจัดอาสนะใชม้า่น 

ลอ้มเป็นวงเสร็จแลว้เรยีกอดตีภรรยาของทา่นพระสทุนิมาสัง่วา่ “ลกูหญงิ เธอจง 

แตง่กายดว้ยอาภรณ์ทีล่กูสทุนิเคยรักใครช่อบใจ” ลกูสะใภรั้บค าสัง่แมผั่วแลว้ 

  [๓๔] พอรุง่เชา้ ทา่นพระสทุนิครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปถงึ 

เรอืนโยมบดิา ครัน้ถงึแลว้ ไดน่ั้งบนอาสนะทีเ่ขาจัดถวาย 

  ล าดับนัน้ โยมบดิาของทา่นเขา้ไปหาแลว้ใหค้นเปิดกองทรัพยอ์อก กลา่ววา่ 

“ลกูสทุนิ นีค่อืทรัพยฝ่์ายมารดาเป็นสมบัตฝ่ิายหญงิทีไ่ดรั้บมาทางฝ่ายมารดา ของ 

พอ่มอีกีตา่งหาก สว่นของปู่ อกีตา่งหาก ลกูสทุนิจงกลับมาเป็นคฤหัสถเ์ถดิ จะไดใ้ช ้

สอยทรัพยส์มบัตแิละท าบญุ” 

  ทา่นพระสทุนิตอบวา่ “โยม อาตมาไมอ่าจไมส่ามารถ อาตมายังพอใจ 

ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู”่ 

  โยมบดิาของพระสทุนิวงิวอนเป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ เป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ลกูสทุนิ นี ่

คอืทรัพยฝ่์ายมารดาเป็นสมบัตฝ่ิายหญงิทีไ่ดรั้บมาทางฝ่ายมารดา ของพอ่มอีกีตา่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

หาก สว่นของปู่ อกีตา่งหาก ลกูสทุนิจงกลับมาเป็นคฤหัสถเ์ถดิ จะไดใ้ชส้อยทรัพย ์

สมบัตแิละท าบญุ” 

  ทา่นพระสทุนิตอบวา่ “อาตมาขอพดูบา้ง ถา้โยมไมข่ดัขอ้ง” 

  บดิาของทา่นตอบวา่ “นมินตพ์ดูเถดิ ลกูสทุนิ” 

  ทา่นพระสทุนิกลา่ววา่ “ถา้อยา่งนัน้ โยมพอ่จงสัง่ใหท้ ากระสอบป่านใบใหญ่ๆ  

บรรจเุงนิทองใหเ้ต็ม บรรทกุเกวยีนไปแลว้โยนลงกลางแมน่ ้าคงคา เพราะอะไร 

เพราะโยมพอ่จะไมต่อ้งกลัว ไมต่อ้งหวาดระแวง ไมต่อ้งขนพองสยองเกลา้ ไมต่อ้งม ี

การดแูลรักษาซึง่มสีาเหตมุาจากทรัพยนั์น้เลย” 

  เมือ่ทา่นพระสทุนิกลา่วอยา่งนี ้โยมบดิาของทา่นเสยีใจดว้ยคดิวา่ ลกูสทุนิ 

กลา่วอยา่งนีไ้ดอ้ยา่งไร 

  [๓๕] ตอ่มา บดิาของพระสทุนิเรยีกอดตีภรรยาของทา่นมาสัง่วา่ “ลกูหญงิ 

เจา้เป็นทีรั่กใครพ่อใจ บางทลีกูสทุนิจะเชือ่เจา้บา้ง” 

  ทันใดนัน้ นางจงึจับเทา้ทัง้ ๒ ของพระสทุนิพลางถามวา่ “หลวงพี ่นางอัปสร 

พวกไหนเลา่ผูเ้ป็นตน้เหตใุหห้ลวงพีป่ระพฤตพิรหมจรรย”์ 

  ทา่นพระสทุนิตอบวา่ “นอ้งหญงิ อาตมาไมไ่ดป้ระพฤตพิรหมจรรยเ์พราะ 

นางอัปสรเป็นเหต”ุ นางเสยีใจดว้ยคดิวา่ วนันี ้เป็นวนัแรกทีห่ลวงพีส่ทุนิเรยีกเราวา่ 

‘นอ้งหญงิ’ จงึลม้สลบลงตรงนัน้เอง 

  ทา่นพระสทุนิบอกโยมบดิาวา่ “โยมพอ่ ถา้โยมจะถวายโภชนะก็จงถวาย 

อยา่ท าใหอ้าตมาล าบากใจเลย” บดิาของทา่นจงึนมินตใ์หฉั้น จากนัน้มารดาบดิา 

ของทา่นประเคนของเคีย้วของฉันอันประณีต จนกระท่ังอิม่หน า จากนัน้มารดาบอก 

พระสทุนิผูฉั้นเสร็จวา่ “ลกูสทุนิ ตระกลูเรานีม้ั่งคั่งมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มเีงนิม ี

ทองมาก มเีครือ่งประดับมาก มทีรัพยแ์ละขา้วเปลอืกมาก ทา่นควรกลับมาเป็นคฤหัสถ ์

จะไดใ้ชส้อยทรัพยส์มบัตแิละท าบญุ มาเถดิลกูสทุนิ กลับมาเป็นคฤหัสถเ์ถดิ จะได ้

ใชส้อยทรัพยส์มบัตแิละท าบญุ” 

  ทา่นพระสทุนิตอบวา่ “โยมแม ่อาตมาไมอ่าจไมส่ามารถ อาตมายังพอใจ 

ประพฤตพิรหมจรรยอ์ยู”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

  มารดาพระสทุนิวงิวอนแมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ นางกลา่ววา่ “ลกูสทุนิ 

ตระกลูเรานีม้ั่งคั่งมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มเีงนิมทีองมาก มเีครือ่งประดับมาก ม ี

ทรัพยแ์ละขา้วเปลอืกมาก ลกูจงใหผู้ส้บืเชือ้สายไว ้เจา้ลจิฉวจีะไดไ้มร่บิมรดกของ 

เราทีข่าดผูส้บืสกลุ” 

  “คณุโยม เรือ่งนีอ้าตมาพอจะท าได”้ 

  “เวลานี ้ลกูพักอยูท่ีไ่หน” 

  “อาตมาพักอยูท่ีป่่ามหาวัน” พระสทุนิตอบแลว้ลกุจากอาสนะหลกีไป 

พระสทุนิเสพเมถนุธรรม 

  [๓๖] หลังจากนัน้ มารดาของทา่นพระสทุนิเรยีกอดตีภรรยาพระสทุนิมาสัง่ 

วา่ ลกูหญงิ เมือ่ถงึเวลาทีเ่จา้มรีะด ูตอ่มโลหติเกดิมแีกเ่จา้ เจา้ตอ้งบอกแม่” 

  นางรับค า ตอ่มาเมือ่นางมรีะด ูตอ่มโลหติเกดิขึน้จงึบอกแมผ่ัววา่ “ดฉัินมรีะด ู

ตอ่มโลหติเกดิแลว้” 

  มารดากลา่ววา่ “ลกูหญงิ ถา้อยา่งนัน้ เจา้จงแตง่กายดว้ยอาภรณ์ทีล่กูสทุนิ 

เคยรักใครช่อบใจเถดิ” นางก็ปฏบิัตติามค าของแมผ่ัว 

  ตอ่มา มารดาพาสะใภไ้ปหาทา่นพระสทุนิทีป่่ามหาวนั กลา่ววา่ “ลกูสทุนิ 

ตระกลูเรามั่งคั่งมทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มเีงนิมทีองมาก มเีครือ่งประดับมาก ม ี

ทรัพยแ์ละขา้วเปลอืกมาก ลกูควรกลับมาเป็นคฤหัสถ ์จะไดใ้ชส้อยทรัพยส์มบตัแิละ 

ท าบญุ” 

  พระสทุนิตอบวา่ “อาตมาไมอ่าจ ไมส่ามารถ อาตมายังพอใจประพฤต ิ

พรหมจรรยอ์ยู”่ 

  มารดาพระสทุนิวงิวอนเป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ นางกลา่ววา่ “ลกู 

สทุนิ ตระกลูเรานีม้ั่งคั่ง ฯลฯ มทีรัพยแ์ละขา้วเปลอืกมาก ลกูจงใหผู้ส้บืเชือ้สายไว ้

เจา้ลจิฉวจีะไดไ้มร่บิมรดกของเราทีข่าดผูส้บืสกลุ” 

  พระสทุนิตอบวา่ “โยม เรือ่งนีอ้าตมาพอจะท าได”้ แลว้จับแขนอดตีภรรยา 

พาเขา้ป่ามหาวนั เพราะยังมไิดบ้ัญญัตสิกิขาบท จงึเห็นวา่ไมม่โีทษ ไดเ้สพเมถนุ 

ธรรมกับอดตีภรรยา ถงึ ๓ ครัง้ นางตัง้ครรภเ์พราะเหตนุี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

 

ทวยเทพกระจายขา่ว 

  ทวยเทพชัน้ภมุมะ กระจายขา่ววา่ ทา่นผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆไ์มเ่คยมเีสนยีดไม ่

เคยมโีทษ พระสทุนิกลันทบตุร กอ่เสนยีด กอ่โทษขึน้แลว้ 

  ทวยเทพชัน้จาตมุมหาราชสดับเสยีงของทวยเทพชัน้ภมุมะแลว้ ไดก้ระจาย 

ขา่วตอ่ไป ฯลฯ ทวยเทพชัน้ดาวดงึษ์ ฯลฯ ทวยเทพชัน้ยามา ฯลฯ ทวยเทพชัน้ดสุติ 

ฯลฯ ทวยเทพชัน้นมิมานรด ีฯลฯ ทวยเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีฯลฯ ทวยเทพที ่

นับเนือ่งในหมูพ่รหมสดับเสยีงแลว้ก็กระจายขา่วกันตอ่ไปวา่ ทา่นผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆ ์

ไมเ่คยมเีสนยีด ไมเ่คยมโีทษ พระสทุนิกลันทบตุรกอ่เสนยีด กอ่โทษขึน้แลว้ 

  เพยีงครูเ่ดยีวเทา่นัน้ เสยีงป่าวประกาศไดก้ระจายขึน้ไปถงึพรหมโลกดว้ย 

ประการฉะนี ้

  ตอ่มา อดตีภรรยาของพระสทุนิครรภแ์กจ่งึคลอดบตุร พวกเพือ่นของ 

พระสทุนิตัง้ชือ่เด็กคนนัน้วา่ เด็กชายพชีกะ๑ เรยีกอดตีภรรยาของพระสทุนิวา่ 

พชีกมารดา เรยีกพระสทุนิวา่พชีกบดิา ตอ่มาทัง้มารดาทัง้บุตรไดอ้อกจากเรอืนไป 

บวชเป็นอนาคารกิ ไดส้ าเร็จเป็นพระอรหันต ์

พระสทุนิเกดิความเดอืดรอ้นใจ 

  [๓๗] ตอ่มา พระสทุนิเกดิความกลุม้ใจเดอืดรอ้นใจวา่ “ไมใ่ชล่าภของเรา 

หนอ เราไมม่ลีาภหนอ เราไดช้ัว่แลว้หนอ เราไมไ่ดด้แีลว้หนอ ถงึจะเขา้มาบวชใน 

พระธรรมวนัิยทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ก็ยังไมส่ามารถประพฤตพิรหมจรรย ์

ใหบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ไดต้ลอดชวีติ” เพราะความกลุม้ใจ เดอืดรอ้นใจนัน้ ทา่นจงึซบูผอม 

หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง มเีรือ่งในใจ ใจหดหู ่เป็นทกุข ์เสยีใจ 

เดอืดรอ้นใจ เศรา้ซมึ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พชีกะ หมายถงึ ผูส้บืเชือ้สาย ทีตั่ง้ชือ่ใหว้า่ “พชีกะ” เพราะยา่ไดเ้คยกลา่ววา่ “พชีก ปิ เทห ิจงใหผู้ส้บื 

   เชือ้สาย” (ว.ิอ. ๑/๓๖/๒๒๔). 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

  [๓๘] ฝ่ายภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นของพระสทุนิ กลา่วกับทา่นสทุนิวา่ “ทา่นสทุนิ 

เมือ่กอ่นทา่นมผีวิพรรณเปลง่ปลั่งกระชุม่กระชวย หนา้ตาสดใส มนี ้ามนีวล แตบ่ัดนี ้

ดทูา่นซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง มเีรือ่งในใจ ใจหดหู ่เป็นทกุข ์

เสยีใจ เดอืดรอ้นใจ เศรา้ซมึ ทา่นไมย่นิดจีะประพฤตพิรหมจรรยก์ระมัง” 

  พระสทุนิตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย ความจรงิไมใ่ชก่ระผมจะไมย่นิดปีระพฤต ิ

พรหมจรรย ์กระผมมบีาปกรรมทีท่ าไว ้คอื ไดเ้สพเมถนุธรรมกับอดตีภรรยา 

กระผมจงึเกดิความกลุม้ใจเดอืดรอ้นใจวา่ มใิชล่าภของเราหนอ เราไมม่ลีาภหนอ 

เราไดช้ัว่แลว้หนอ เราไมไ่ดด้หีนอ ถงึจะเขา้มาบวชในพระธรรมวนัิยทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคตรัสไวด้แีลว้ ก็ยังไมส่ามารถจะประพฤตพิรหมจรรย ์ใหบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ได ้

ตลอดชวีติ” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นกลา่ววา่ “จรงิทเีดยีวทา่นสทุนิ การทีท่า่นเขา้มาบวชในพระ 

ธรรมวนัิยทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้แตไ่มส่ามารถจะประพฤตพิรหมจรรยใ์ห ้

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ไดต้ลอดชวีติ ก็พอทีจ่ะท าใหก้ลุม้ใจ เดอืดรอ้นใจได ้พระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงธรรมไวโ้ดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด มใิชเ่พือ่ความก าหนัด 

เพือ่ความพราก มใิชเ่พือ่ความประกอบไว ้เพือ่ความไมถ่อืมั่น มใิชเ่พือ่ความถอืมั่น 

มใิชห่รอื เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรม เพือ่คลายความก าหนัด ทา่นก็ยังจะ 

คดิเพือ่ความก าหนัด ทรงแสดงธรรมเพือ่ความพราก ทา่นก็ยังจะคดิเพือ่ความประกอบ 

ไว ้ทรงแสดงธรรมเพือ่ความไมถ่อืมั่น ทา่นก็ยังจะคดิเพือ่มคีวามถอืมั่น พระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงธรรมโดยประการตา่ง ๆ เพือ่ส ารอกราคะ เพือ่สรา่งความเมา เพือ่ดับ 

ความกระหาย เพือ่ถอนความอาลัย เพือ่ตัดวฏัฏะ เพือ่ความสิน้ตัณหา เพือ่คลาย 

ความก าหนัด เพือ่ดับทกุข ์เพือ่นพิพาน มใิชห่รอื พระผูม้พีระภาคตรัสบอกการละ 

กาม การก าหนดรูค้วามส าคัญในกาม การก าจัดความกระหายในกาม การเพกิถอน 

ความตรกึในกาม การระงับความกลัดกลุม้เพราะกามไวโ้ดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื 

การกระท าของทา่นนัน้ มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใส 

อยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

  [๓๙] ครัน้ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นเหลา่นัน้ต าหนพิระสทุนิโดยประการตา่ง ๆ แลว้ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระสทุนิวา่ “สทุนิ ทราบวา่ เธอเสพเมถนุธรรมกับอดตีภรรยา 

จรงิหรอื” พระสทุนิทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ การกระท าของเธอไมส่มควร ไม ่

คลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท าเลย เธอบวชในธรรม 

วนัิยทีเ่รากลา่วดแีลว้ ไฉนจงึไมส่ามารถประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ได ้

ตลอดชวีติเลา่ เราแสดงธรรมโดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด มใิชเ่พือ่ 

ความก าหนัด เพือ่ความพราก มใิชเ่พือ่ความประกอบไว ้เพือ่ความไมถ่อืมั่น มใิช ่

เพือ่ความถอืมั่น มใิชห่รอื เมือ่เราแสดงธรรมเพือ่คลายความก าหนัด เธอก็ยังจะคดิ 

เพือ่ความก าหนัด เราแสดงธรรมเพือ่ความพราก เธอก็ยังจะคดิเพือ่ความประกอบไว ้

เราแสดงธรรมเพือ่ความไมถ่อืมั่น เธอก็ยังจะคดิเพือ่มคีวามถอืมั่น เราแสดงธรรม 

โดยประการตา่ง ๆ เพือ่ส ารอกราคะ เพือ่สรา่งความเมา เพือ่ดับความกระหาย 

เพือ่ถอนความอาลัย เพือ่ตัดวฏัฏะ เพือ่ความสิน้ตัณหา เพือ่คลายความก าหนัด 

เพือ่ดับทกุข ์เพือ่นพิพาน มใิชห่รอื เราบอกการละกาม การก าหนดรูค้วามส าคัญ 

ในกาม การก าจัดความกระหายในกาม การเพกิถอนความตรกึในกาม การระงับ 

ความกลัดกลุม้เพราะกามไวโ้ดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื 

  โมฆบรุษุ เธอสอดองคชาตเขา้ปากอสรพษิรา้ยเสยียังดกีวา่สอดองคชาตเขา้ 

องคก์ าเนดิสตร ีสอดองคชาตเขา้ปากงเูหา่เสยียังดกีวา่สอดองคชาตเขา้องคก์ าเนดิ 

สตร ีสอดองคชาตเขา้หลมุถา่นไฟเสยียังดกีวา่สอดองคชาตเขา้องคก์ าเนดิสตร ี

เพราะอะไรเลา่ เพราะผูส้อดองคชาตเขา้ปากอสรพษิรา้ยเป็นตน้ พงึถงึความตาย 

หรอืทกุขป์างตายเพราะการกระท านัน้เป็นเหต ุหลังจากตายแลว้ก็ไมต่อ้งไปบังเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก สว่นผูส้อดองคชาตเขา้องคก์ าเนดิสตร ีหลังจากตาย 

แลว้ตอ้งไปบังเกดิในอบายทคุต ิวนิบิาต นรก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สทุนินภาณวาร 

  โมฆบรุษุ ในการทีเ่ธอเสพอสทัธรรม ซึง่เป็นประเวณีของชาวบา้น มารยาท 

ของคนชัน้ต า่ กริยิาชัว่หยาบ มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีจ่ะตอ้งท าในทีล่ับ ตอ้งท ากัน 

สอง ตอ่สองนีม้โีทษมาก เธอเป็นคนแรกทีก่อ่อกศุลธรรมกอ่นใครๆ การท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ 

ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ 

บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนพิระสทุนิโดยประการตา่ง ๆ แลว้ ไดต้รัสโทษ 

แหง่ความเป็นคนเลีย้งยาก บ ารงุยาก มักมาก ไมส่นัโดษ ความคลกุคล ีความ 

เกยีจครา้น ตรัสคณุแหง่ความเป็นคนเลีย้งงา่ย บ ารุงงา่ย มักนอ้ย สนัโดษ ความ 

ขดัเกลา ความก าจัดกเิลส อาการน่าเลือ่มใส การไมส่ะสม การปรารภความเพยีร 

โดยประการตา่ง ๆ ทรงแสดงธรรมกีถาใหเ้หมาะสมใหค้ลอ้ยตามกับเรือ่งนัน้ แลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เราจะบัญญัตสิกิขาบทแกภ่กิษุทัง้หลาย โดย 

อาศัยอ านาจประโยชน ์๑๐ ประการ คอื 

  ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

  ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

  ๓. เพือ่ขม่บคุคลผูเ้กอ้ยาก 

  ๔. เพือ่ความอยูผ่าสกุแหง่เหลา่ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

  ๕. เพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุนั 

  ๖. เพือ่ก าจัดอาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

  ๗. เพือ่ความเลือ่มใสของคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

  ๘. เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้ไปของคนทีเ่ลือ่มใสแลว้ 

  ๙. เพือ่ความตัง้มั่นแหง่สัทธรรม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ พระบัญญัต ิ

  ๑๐. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย๑” 

  แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

  ก็ ภกิษุใดเสพเมถนุธรรม ภกิษุน ัน้เป็นปาราชกิ๒ หาสงัวาสมไิด ้

สกิขาบทนี ้พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

สทุนิภาณวาร จบ 

 

เร ือ่งลงิตวัเมยี 

  [๔๐] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ใหอ้าหารเลีย้งลงิตัวเมยีในป่ามหาวนั กรงุเวสาล ี

แลว้เสพเมถนุธรรมกับนางลงินัน้ ครัน้เวลาเชา้ เธอครองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรไปบณิฑบาตในกรงุเวสาล ีตอ่มาภกิษุหลายรปูจารกิไปตามเสนาสนะ เดนิผา่น 

ไปทางทีอ่ยูข่องภกิษุนัน้ นางลงิเห็นภกิษุเหลา่นัน้ก าลังเดนิมาแตไ่กลจงึตรงเขา้ไปหา 

แลว้สา่ยสะเอว แกวง่หาง โกง่ตะโพกขึน้ ท าทา่ทางตา่งๆ ตอ่หนา้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ จงึพากันสันนษิฐานวา่ ภกิษุเจา้ถิน่คงจะเสพเมถนุธรรมกับนางลงิตัว 

นีแ้น่ แลว้แอบอยู ่ณ ทีก่ าบังแหง่หนึง่จนกระท่ังภกิษุเจา้ถิน่เทีย่วบณิฑบาตในกรงุ 

เวสาล ีแลว้ถอือาหารบณิฑบาตกลับมา

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ขอ้ ๑,๒ ทรงบัญญัตเิพือ่ประโยชนแ์กส่ว่นรวมคอืสงฆ ์

   ขอ้ ๓,๔ ทรงบัญญัตเิพือ่ประโยชนแ์กบ่คุคล  

   ขอ้ ๕,๖ ทรงบัญญัตเิพือ่ประโยชนแ์กค่วามบรสิทุธิห์รอืแกช่วีติ 

   ขอ้ ๗,๘ ทรงบัญญัตเิพือ่ประโยชนแ์กป่ระชาชน 

   ขอ้ ๙,๑๐ ทรงบัญญัตเิพือ่ประโยชนแ์กพ่ระศาสนา 

   ขอ้ ๑๐ ค าว่า “เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย” หมายถงึ เพือ่เชดิช ูค ้าจุน ประคับประคองพระวนัิย ๔ อยา่ง คอื 

   สังวรวนัิย ปหานวนัิย สมถวนัิย บัญญัตวินัิย (ว.ิอ. ๑/๓๙/๒๓๖-๒๓๗) 

๒
 เป็นผูพ้า่ยแพ ้ถงึความพา่ยแพ ้คอื เป็นผูเ้คลือ่น พลัดตก เหนิหา่งจากพระสัทธรรม (สารตฺถ.ฏกีา. ๒/ 

   ๕๕/๑๐๓-๑๐๔), ปาราชกิศัพทนั์น้ หมายถงึตัวสกิขาบท หมายถงึตัวอาบัต ิหมายถงึบุคคล ในทีน่ีห้มายถงึ 

   บคุคล (ว.ิอ. ๑/๕๕/๒๗๗).   

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ พระบัญญัต ิ

  [๔๑] ขณะนัน้ นางลงิไดเ้ขา้ไปหาภกิษุเจา้ถิน่นัน้ ครัน้ภกิษุเจา้ถิน่ฉัน 

บณิฑบาตนัน้สว่นหนึง่แลว้ ไดแ้บง่อกีสว่นหนึง่ใหแ้กน่างลงิ เมือ่มันกนิอาหารแลว้ได ้

โกง่ตะโพกให ้ภกิษุเจา้ถิน่จงึเสพเมถนุธรรมกับมัน 

  ทันใดนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ออกจากทีซ่อ่น กลา่วกับภกิษุเจา้ถิน่วา่ “ทา่น พระผู ้

มพีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้มใิชห่รอื เหตไุร ทา่นจงึเสพเมถนุธรรมกับนาง 

ลงินีเ้ลา่” 

  ทา่นกลา่วแยง้วา่ “จรงิทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคไดท้รงบัญญัตสิกิขาบท 

ไวแ้ลว้ แตส่กิขาบทนัน้ ใชเ้ฉพาะหญงิมนุษย ์ไมใ่ชใ้นสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “พระบัญญัตนัิน้ใชไ้ดเ้หมอืนกันทัง้ในหญงิมนุษยแ์ละ 

ในสตัวด์รัิจฉานตัวเมยีมใิชห่รอื การกระท าของทา่นไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม 

ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท าเลย ทา่นบวชในพระธรรมวนัิยทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคตรัสไวด้แีลว้ ไฉนจงึไมส่ามารถประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ไดต้ลอด 

ชวีติเลา่ พระผูม้พีระภาค ทรงแสดงธรรมโดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด 

มใิชเ่พือ่ความก าหนัด ฯลฯ ตรัสบอกการระงับความกลัดกลุม้เพราะกามไวโ้ดย 

ประการตา่งๆ มใิชห่รอื การท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไม่ 

เลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่งๆ แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัอินบุญัญตั ิ

  [๔๒] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุ

ทรงสอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอเสพเมถนุธรรมกับนางลงิ จรงิหรอื” 

เธอ ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“โมฆบรุษุ การกระท าของเธอไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของ 

สมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า เธอบวชในธรรมวนัิยทีเ่รากลา่วดแีลว้ ไฉนจงึไมส่ามารถ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ไดต้ลอดชวีติเลา่ เราแสดงธรรมโดยประการ 

ตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด ฯลฯ เราบอกการระงบัความกลัดกลุม้เพราะกามไว ้

โดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ พระอนุบัญญัต ิ

  โมฆบรุษุ เธอสอดองคชาตเขา้ปากอสรพษิรา้ยเสยียังดกีวา่สอดองคชาตเขา้ 

องคก์ าเนดินางลงิ สอดองคชาตเขา้ปากงเูหา่เสยียังดกีวา่สอดองคชาตเขา้องคก์ าเนดิ 

นางลงิ สอดองคชาตเขา้หลมุถา่นไฟเสยียังดกีวา่สอดองคชาตเขา้องคก์ าเนดินางลงิ 

เพราะอะไรเลา่ เพราะผูส้อดองคชาตเขา้ปากอสรพษิรา้ยเป็นตน้ พงึถงึความตาย 

หรอืทกุขป์างตายเพราะการกระท านัน้เป็นเหต ุหลังจากตายแลว้ก็ไมต่อ้งไปบังเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก สว่นผูส้อดองคชาตเขา้องคก์ าเนดินางลงิ หลังจาก 

ตายแลว้ตอ้งไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  โมฆบรุษุ ในการทีเ่ธอเสพอสทัธรรมซึง่เป็นประเวณีของชาวบา้น มารยาท 

ของคนชัน้ต า่ กริยิาชัว่หยาบ มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีจ่ะตอ้งท าในทีล่ับ ตอ้งท ากัน 

สองตอ่สองนีม้โีทษมาก 

  โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคน 

ทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลบัจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไม ่

เลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

  อนึง่ ภกิษุใดเสพเมถนุธรรม โดยทีส่ดุแมก้บัสตัวด์ริจัฉานตวัเมยี ภกิษุ 

น ัน้เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

  สกิขาบทนี ้พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งลงิตวัเมยี จบ 

 

สนัถตภาณวาร 

เร ือ่งพวกภกิษุวชัชบีตุร 

  [๔๓] สมัยนัน้ พวกภกิษุวัชชบีตุรชาวกรงุเวสาลหีลายรปูฉันอาหาร จ าวดั 

และสรงน ้าพอแกค่วามตอ้งการ มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย ไมบ่อกคนืสกิขา ไมเ่ปิด 

เผยความทอ้แท ้พากันเสพเมถนุธรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ พระอนุบัญญัต ิ

  ตอ่มา พวกเธอถกูความเสือ่มญาต ิความเสือ่มโภคะและโรคกลุม้รมุ จงึ 

เขา้ไปหาทา่นพระอานนทเ์รยีนวา่ “ทา่นพระอานนท ์พวกกระผมไมต่เิตยีนพระพทุธ 

ไมต่เิตยีนพระธรรม ไมต่เิตยีนพระสงฆ ์พวกกระผมตเิตยีนตนเอง ไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่ 

พวกกระผมไมม่วีาสนา มบีญุนอ้ย บวชในพระธรรมวนัิยทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้ ี

แลว้ ไมส่ามารถจะประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ไดต้ลอดชวีติ บัดนี ้ถา้ 

พวกกระผมไดบ้รรพชา อปุสมบทในส านักพระผูม้พีระภาคอกี พวกกระผมพงึเห็น 

แจง้กศุลธรรม หมั่นประกอบความเพยีรในการเจรญิโพธปัิกขยิธรรมตัง้แตห่ัวค า่จน 

รุง่สาง พวกกระผมขอโอกาส ทา่นพระอานนท ์ไดโ้ปรดกราบทลูเรือ่งนี้แดพ่ระผูม้ ี

พระภาคเถดิ” 

  พระอานนทรั์บค าแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ได ้

กราบทลูเรือ่งนีใ้หท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์มใิชฐ่านะ มใิชโ่อกาสทีต่ถาคตจะถอน 

ปาราชกิสกิขาบททีบ่ัญญัตแิกส่าวกทัง้หลาย เพราะพวกวชัชหีรอืวชัชบีตุรเป็นเหต”ุ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตแุลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดเป็นภกิษุ ไมบ่อกคนืสกิขา ไมเ่ปิดเผย 

ความทอ้แท ้เสพเมถนุธรรมทัง้ทีย่ังเป็นภกิษุ ผูนั้น้มาแลว้ สงฆไ์มพ่งึใหอ้ปุสมบท 

แตผู่ใ้ดเป็นภกิษุ บอกคนืสกิขา เปิดเผยความทอ้แท ้แลว้เสพเมถนุธรรม ผูนั้น้มา 

แลว้ สงฆพ์งึใหอ้ปุสมบท” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

  [๔๔] อนึง่ ภกิษุใดถงึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพีของภกิษุท ัง้หลาย ไม ่

บอกคนืสกิขา ไมเ่ปิดเผยความทอ้แท ้เสพเมถนุธรรมโดยทีส่ดุแมก้บัสตัว ์

ดริจัฉานตวัเมยี ภกิษุน ัน้เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

เร ือ่งพวกภกิษุวชัชบีตุร จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สกิขาบทวภัิงค ์

 
สกิขาบทวภิงัค ์

  [๔๕] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด มกีารงาน มชีาตวิรรณะ มชีือ่ ม ี

ตระกลู มลีักษณนสิยั มคีณุธรรมมอีารมณ์อยา่งไร เป็นเถระ นวกะหรอืมัชฌมิะ๑ นี ้

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะ 

อาศัยการเทีย่วขอ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะใชผ้นืผา้ทีถ่กูท าใหเ้สยีราคา๒ ชือ่วา่ ภกิษุ 

เพราะเรยีกกันโดยโวหาร ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะการปฏญิญาตน ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะ 

พระพทุธเจา้ทรงบวชให ้ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูอ้ปุสมบทดว้ยไตรสรณคมน ์ชือ่วา่ 

ภกิษุ เพราะเป็นผูเ้จรญิ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูม้สีาระ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูย้ัง 

ตอ้งศกึษา ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูไ้มต่อ้งศกึษา ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูท้ีส่งฆ ์

พรอ้มเพรยีงกันอปุสมบทใหด้ว้ยญัตตจิตตุถกรรมทีถ่กูตอ้ง สมควรแกเ่หต ุในภกิษุที ่

กลา่วมานัน้ ภกิษุผูท้ีส่งฆพ์รอ้มเพรยีงกันอปุสมบทใหด้ว้ยญัตตจิตตุถกรรมทีถ่กูตอ้ง 

สมควรแกเ่หตนุีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ สกิขา ไดแ้ก ่สกิขา ๓ อยา่ง คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และ 

อธปัิญญาสกิขา ในสกิขา ๓ นัน้ อธสิลีสกิขานีท้ีท่รงประสงคเ์อาในความหมายนี ้

  ทีช่ ือ่วา่ สาชพี หมายถงึ สกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิว ้ภกิษุ 

ศกึษาสาชพีนัน้ เหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ ผูถ้งึพรอ้มดว้ยสาชพี 

  ค าวา่ ไมบ่อกคนืสกิขา ไมเ่ปิดเผยความทอ้แท ้มพีทุธาธบิายวา่ ภกิษุ 

ทัง้หลาย การเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการบอกคนืสกิขาก็ม ีการเปิดเผยความ 

ทอ้แท ้และเป็นการบอกคนืสกิขาก็ม ี

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เถระ พระผูใ้หญ่ ตามวนัิยก าหนดวา่มพีรรษาตัง้แต่ ๑๐ ปีขึน้ไป นวกะ ภกิษุผูม้พีรรษายังไมค่รบ ๕ 

   มัชฌมิะ ภกิษุผูม้พีรรษาครบ ๕ แลว้ แตยั่งไมถ่งึ ๑๐ พรรษา(ว.ิอ. ๑/๔๕/๒๕๓) 

๒ เสยีราคา เพราะท าใหเ้สยีส ี๑ เพราะใชศั้ตราตัดเป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ย ๑ เพราะท าใหเ้ป็นต าหนดิว้ยการ 

   ท าพนิทกุัปปะ ๑ (ว.ิอ. ๑/๔๕/๒๕๓-๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓ }  



๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

 

บทภาชนยี ์

ลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนับอกคนืสกิขา 

  ภกิษุทัง้หลาย อยา่งไร ชือ่วา่การเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการบอกคนื 

สกิขา 

๑. การบอกคนืสกิขาดว้ยการใชค้ าร าพงึ ๑๔ บท 

  (๑) ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้กระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ 

อดึอดั เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ปรารถนาจะเป็นอบุาสก 

ปรารถนาจะเป็นคนวดั ปรารถนาจะเป็นสามเณร ปรารถนาจะเป็นเดยีรถยี ์ปรารถนา 

จะเป็นสาวกเดยีรถยี ์ปรารถนาจะไมเ่ป็นสมณะ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้สายพระ 

ศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ “ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระพทุธเจา้” 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

  (๒) อกีประการหนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิย กระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ 

อดึอดั เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไม ่

เป็นเชือ้สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระธรรม 

(๓) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระสงฆ ์(๔) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืสกิขา (๕) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึ 

บอกคนืพระวนัิย (๖) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระปาตโิมกข ์

(๗) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนือทุเทส๑ (๘) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระอปัุชฌาย ์(๙) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ 

ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระอาจารย ์(๑๐) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอก 

คนืสทัธวิหิารกิ (๑๑) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนือันเตวาสกิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
อทุเทส ในทีน่ี ้คอื การยกภกิขปุาตโิมกข ์ภกิขนุปีาตโิมกขข์ึน้สวด (ว.ิอ. ๑/๕๓/๒๖๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

(๑๒) ...บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืภกิษุผูร้ว่มอปัุชฌาย ์

(๑๓)... บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืภกิษุผูร้ว่มอาจารย ์

(๑๔)... บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึบอกคนืเพือ่นพรหมจาร ี

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่ เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่ม ่

เป็นการบอกคนืสกิขา 

๒. การบอกคนืสกิขาดว้ยการใชค้ าร าพงึก าหนดภาวะ ๘ บท 

  (๑) ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้กระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอัด เบือ่หน่าย 

รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้สายพระ 

ศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ไฉนหนอ ขา้พเจา้พงึเป็นคฤหัสถ ์(๒) ...พงึเป็นอบุาสก 

(๓) ...พงึเป็นคนวดั (๔) ...พงึเป็นสามเณร (๕) ...พงึเป็นเดยีรถยี ์(๖) ...พงึเป็นสาวก 

เดยีรถยี ์(๗) ...พงึเป็นผูม้ใิชส่มณะ (๘) ...พงึเป็นผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระศากยบตุร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๓.-๑๐. การบอกคนืสกิขาดว้ยการใชค้ าปรกิปั ๑๔ บทและ ๘ บท๑ 

  [๔๖] (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้กระสัน ไมย่นิด ีปรารถนา 

จะสกึ อดึอดั เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนา 

จะไมเ่ป็นเชือ้สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ก็ถา้วา่ ขา้พเจา้พงึบอกคนื 

พระพทุธเจา้... (๘) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ก็ถา้วา่ ขา้พเจา้พงึเป็นผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระ 

ศากยบตุร... (๑) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ก็ถา้วา่ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระพทุธเจา้... 

(๘) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ก็ถา้วา่ ขา้พเจา้พงึเป็นผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระศากยบตุร... 

(๑) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ เอาเถอะ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระพทุธเจา้... (๘) ภกิษุ 

บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ เอาเถอะ ขา้พเจา้พงึเป็นผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระศากยบตุร... (๑) ภกิษุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บทที ่๑-๑๔ และบทที ่๑-๘ ดคูวามพสิดารในขอ้ ๑-๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มคีวามด ารวิา่ ขา้พเจา้พงึบอกคนืพระพทุธเจา้... (๘) ภกิษุ 

บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มคีวามด ารวิา่ ขา้พเจา้พงึเป็นผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระศากยบตุร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็น 

การบอกคนืสกิขา 

๑๑. การบอกคนืสกิขาดว้ยการใชค้ าอา้งวตัถทุ ีร่ะลกึ ๑๗ บท 

  [๔๗] (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอัด 

เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้ 

สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึมารดา (๒) ...ภกิษุบอกใหผู้ ้

อืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึบดิา (๓) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึพีช่ายนอ้ง 

ชาย (๔)...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึพีส่าวนอ้งสาว (๕) ...ภกิษุบอกให ้

ผูอ้ืน่รูว้า่ ขา้พ เจา้ระลกึถงึบตุร (๖) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึธดิา 

(๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึภรรยา (๘) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

ขา้พเจา้ระลกึถงึหมูญ่าต ิ(๙) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึหมูม่ติร 

(๑๐) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึบา้น (๑๑) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่ 

รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึนคิม (๑๒) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึนา 

(๑๓) ... ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึสวน (๑๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่ 

รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึเงนิ (๑๕) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึทอง 

(๑๖) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ระลกึถงึศลิปะ (๑๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

ขา้พเจา้ระลกึถงึการหัวเราะ การเจรจา การเลน่ในครัง้กอ่น 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๑๒. การบอกคนืสกิขาดว้ยการใชค้ าแสดงความหว่งใย ๙ บท 

  [๔๘] (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอัด 

เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  
ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มมีารดาทีต่อ้งเลีย้งด ู(๒) ...ภกิษุบอก 

ใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มบีดิาทีต่อ้งเลีย้งด ู(๓) ... ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มพีี ่

ชายนอ้งชายทีต่อ้งเลีย้งด ู(๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มพีีส่าวนอ้งสาวทีต่อ้ง 

เลีย้งด ู(๕) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มบีตุรทีต่อ้งเลีย้งด ู(๖) ...ภกิษุบอกใหผู้ ้

อืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มธีดิาทีต่อ้งเลีย้งด ู(๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มภีรรยาที ่

ตอ้งเลีย้งด ู(๘) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มหีมูญ่าตทิีต่อ้งเลีย้งด ู(๙) ...ภกิษุ 

บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มหีมูม่ติรทีต่อ้งเลีย้งด ู

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๑๓. การบอกคนืสกิขาดว้ยการใชค้ าอา้งทีอ่ยูอ่าศยั ๑๖ บท 

  [๔๙] (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอดั 

เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็น 

เชือ้สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มมีารดา ทา่นจักเลีย้งดขูา้พเจา้ 

(๒) ... ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มบีดิา ทา่นจักเลีย้งดขูา้พเจา้ (๓) ...ภกิษุ 

บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มพีีช่ายนอ้งชาย เขาจักเลีย้งดขูา้พเจา้ (๔) ...ภกิษุบอกให ้

ผูอ้ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มพีีส่าวนอ้งสาว เธอจักเลีย้งดขูา้พเจา้ (๕) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่ 

รูว้า่ ขา้พเจา้มบีตุร เขาจักเลีย้งดขูา้พเจา้ (๖)...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มธีดิา 

เธอจักเลีย้งดขูา้พเจา้ (๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มภีรรยา เธอจักเลีย้งดู 

ขา้พเจา้ (๘) ... ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มหีมูญ่าต ิพวกเขาจักเลีย้งดขูา้พเจา้ 

(๙) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มหีมูม่ติร พวกเขาจักเลีย้งดขูา้พเจา้ 

(๑๐) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มบีา้น ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยบา้นนัน้ 

(๑๑) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มนีคิม ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยนคิมนัน้ 

(๑๒) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มนีา ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยนานัน้ 

(๑๓) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มสีวน ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยสวนนัน้ 

(๑๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มเีงนิ ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยเงนินัน้ 

(๑๕) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มทีอง ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยทองนัน้ 

(๑๖) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้มศีลิปะ ขา้พเจา้จักเลีย้งชพีดว้ยศลิปะนัน้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๑๔. การบอกคนืสกิขาดว้ยการอา้งวา่พรหมจรรยท์ าไดย้าก ๘ บท 

  [๕๐] (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอดั 

เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้ 

สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ พรหมจรรยท์ าไดย้าก (๒) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่ 

รูว้า่ พรหมจรรยท์ าไมไ่ดง้า่ย (๓) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่พรหมจรรยป์ระพฤตไิดย้าก 

(๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ พรหมจรรยป์ระพฤตไิมไ่ดง้า่ย (๕) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่ 

รูว้า่ เราไมอ่าจ (๖) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ เราไมส่ามารถ (๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

เราไมย่นิด ี(๘) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ เราไมร่ืน่เรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้แตไ่มเ่ป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

ลกัษณะทีจ่ดัวา่เป็นการบอกคนืสกิขา 

  [๕๑] ภกิษุทัง้หลาย อยา่งไร ชือ่วา่การเปิดเผยความทอ้แทแ้ละเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๑. การบอกคนืสกิขาดว้ยค าเป็นปจัจบุนั ๑๔ บท 

  (๑) ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้กระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอัด 

เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้ 

สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืพระพทุธเจา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

 บอกคนืสกิขา 

  (๒) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอดั เบือ่หน่าย 

รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้สายพระ 

ศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืพระธรรม (๓) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘ } 

 



๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ขา้พเจา้บอกคนืพระสงฆ ์(๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืสกิขา 

(๕) ... ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืพระวนัิย (๖) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

ขา้พเจา้บอกคนืพระปาตโิมกข ์(๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนือทุเทส 

(๘) ... ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืพระอปัุชฌาย ์(๙) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่ 

รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืพระอาจารย ์(๑๐) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนื 

สทัธวิหิารกิ (๑๑) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนือันเตวาสกิ (๑๒) ...ภกิษุ 

บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนืภกิษุผูร้ว่มอปัุชฌาย ์(๑๓) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ 

ขา้พเจา้บอกคนืภกิษุผูร้ว่มอาจารย ์(๑๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้บอกคนื 

เพือ่นพรหมจาร ี

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๒. การบอกคนืสกิขาโดยการแสดงภาวะ ๘ บท 

  (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอดั เบือ่หน่าย 

รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็นเชือ้สายพระ 

ศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ทา่นจงจ าขา้พเจา้วา่ เป็นคฤหัสถ ์(๒) ...ภกิษุบอกใหผู้ ้

อืน่รูว้า่ ทา่นจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสก (๓) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ทา่นจงจ า 

ขา้พเจา้วา่เป็นคนวดั (๔) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ท่านจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นสามเณร 

(๕) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ทา่นจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นเดยีรถยี ์(๖) ...ภกิษุบอกใหผู้ ้

อืน่รูว้า่ ทา่นจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นสาวกเดยีรถยี ์(๗) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ทา่นจง 

จ าขา้พเจา้วา่เป็นผูม้ใิชส่มณะ (๘) ...ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ทา่นจงจ าขา้พเจา้วา่เป็น 

ผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระศากยบตุร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๓. การบอกคนืสกิขาโดยใชค้ าเป็นปจัจบุนัวา่ไมเ่ก ีย่วขอ้ง ๑๔ บท 

  [๕๒] (๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุกระสนั ไมย่นิด ีปรารถนาจะสกึ อดึอดั 

เบือ่หน่าย รังเกยีจเพศภกิษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ ์ฯลฯ ปรารถนาจะไมเ่ป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

เชือ้สายพระศากยบตุร บอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้เลกิเกีย่วขอ้งกับพระพทุธเจา้ ฯลฯ 

(๑๔)  ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้เลกิเกีย่วขอ้งกับเพือ่นพรหมจาร ี

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๔. การบอกคนืสกิขาโดยใชค้ าวา่จะมอีะไร ๑๔ บท 

(๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้อกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้จะมอีะไร 

กับพระพทุธเจา้ ฯลฯ (๑๔) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้จะมอีะไรกับเพือ่นพรหมจาร ี

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๕. การบอกคนืสกิขาโดยใชค้ าวา่ไมต่อ้งการ ๑๔ บท 

(๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ไมต่อ้งการพระพทุธเจา้ 

ฯลฯ (๑๔) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้ไมต่อ้งการเพือ่นพรหมจาร ี

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

๖. การบอกคนืสกิขาโดยใชค้ าวา่พน้ขาดแลว้ ๑๔ บท 

(๑) อกีประการหนึง่ ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้พน้ขาดแลว้จากพระพทุธเจา้ 

ฯลฯ (๑๔) ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ ขา้พเจา้พน้ขาดแลว้จากเพือ่นพรหมจาร ี

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

บอกคนืสกิขาโดยการใชค้ าไวพจน ์

[๕๓] อกีประการหนึง่ ค าทีเ่ป็นไวพจน์๑ ของพระพทุธ ค าทีเ่ป็นไวพจนข์อง 

พระธรรม ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องพระสงฆ ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องสกิขา ค าทีเ่ป็นไวพจน ์

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไวพจน ์ในทีน่ี ้หมายเอาค าทีม่รีปูตา่งกัน มคีวามหมายตา่งกัน แต่หมายถงึสิง่เดยีวกัน, หมายถงึ ค า 

   ทีใ่ชแ้ทนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ฯลฯ สมณะ เชือ้สายพระศากยบตุร 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ของพระวนัิย ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องพระปาตโิมกข ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องอทุเทส ค าที ่

เป็นไวพจนข์องพระอปัุชฌาย ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องพระอาจารย ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์อง 

สทัธวิหิารกิ ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องอันเตวาสกิ ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องภกิษุผูร้ว่มพระ 

อปัุชฌาย ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องภกิษุผูร้ว่มพระอาจารย ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องเพือ่น 

พรหมจาร ีค าทีเ่ป็นไวพจนข์องคฤหัสถ ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องอบุาสก ค าทีเ่ป็นไวพจน์ 

ของคนวดั ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องสามเณร ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องเดยีรถยี ์ค าทีเ่ป็น 

ไวพจนข์องสาวกของเดยีรถยี ์ค าทีเ่ป็นไวพจนข์องผูม้ใิชส่มณะ ค าทีเ่ป็นไวพจนข์อง 

ผูม้ใิชเ่ชือ้สายพระศากยบตุร แมอ้ืน่ใดทีม่อียู ่ภกิษุบอกใหผู้อ้ ืน่รูด้ว้ยค าทีเ่ป็นไวพจน์ 

เหลา่นัน้ อันเป็นอาการ เป็นลักษณะ เป็นสญัลักษณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่วา่เป็นการเปิดเผยความทอ้แท ้และเป็นการ 

บอกคนืสกิขา 

ลกัษณะทีบ่อกคนืสกิขาแลว้ไมเ่ป็นอนับอกคนื 

[๕๔] ภกิษุทัง้หลาย อยา่งไร ชือ่วา่ไมเ่ป็นการบอกคนืสกิขา คอื ภกิษุผู ้

วกิลจรติ บอกคนืสกิขาดว้ยค าทีเ่ป็นอาการ เป็นลักษณะ เป็นสญัลักษณ์ ตามทีภ่กิษุ 

ในธรรมวนัิยนีบ้อกคนืสกิขากัน ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุปกตบิอกคนืสกิขาตอ่หนา้ภกิษุผูว้กิลจรติ ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุมจีติฟุ้งซา่นบอกคนืสกิขา ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนาบอกคนืสกิขา ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้ภกิษุผูก้ระสบักระสา่ยเพราะเวทนา ยอ่มไมเ่ป็น 

อันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้เทวดา ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้สตัวด์รัิจฉาน ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ สกิขาบทวภัิงค ์

ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้ชาวมลิักขะ ดว้ยภาษาชาวอรยิกะ ถา้เขาไมเ่ขา้ใจ 

ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้ชาวอรยิกะ ดว้ยภาษาชาวมลิักขะ ถา้เขาไมเ่ขา้ใจ 

ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้ชาวอรยิกะ ดว้ยภาษาชาวอรยิกะ ถา้เขาไมเ่ขา้ใจ 

ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขาตอ่หนา้ชาวมลิักขะ ดว้ยภาษาชาวมลิักขะ ถา้เขาไมเ่ขา้ใจ 

ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขา โดยพดูเลน่ ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุบอกคนืสกิขา โดยพดูพลัง้พลาด ยอ่มไมเ่ป็นอนับอกคนืสกิขา 

  ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะประกาศ แตป่ระกาศใหไ้ดย้นิ ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุประสงคจ์ะประกาศ แตไ่มป่ระกาศใหไ้ดย้นิ ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุประกาศแกผู่ไ้มเ่ขา้ใจความหมาย ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุไมป่ระกาศแกผู่เ้ขา้ใจความหมาย ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุไมป่ระกาศโดยประการทัง้ปวง ยอ่มไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

  ภกิษุทัง้หลาย อยา่งนี ้ชือ่วา่ไมเ่ป็นอันบอกคนืสกิขา 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๕] ทีช่ ือ่วา่ เมถนุธรรม ไดแ้ก ่อสทัธรรม ซึง่เป็นประเวณีของชาวบา้น 

มารยาทของคนชัน้ต า่ กริยิาชัว่หยาบ มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีจ่ะตอ้งท าในทีล่บั 

ตอ้งท ากันสองตอ่สอง นีช้ ือ่วา่เมถนุธรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ เสพ ไดแ้ก ่ภกิษุใด สอดเครือ่งหมายเพศเขา้ไปทางเครือ่งหมายเพศ 

สอดองคชาตเขา้ไปทางองคก์ าเนดิ โดยทีส่ดุเขา้ไปแมเ้พยีงเมล็ดงา ภกิษุนี้ชือ่วา่ เสพ 

  ค าวา่ โดยทีส่ดุแมก้บัสตัวด์ริจัฉานตวัเมยี ความวา่ ภกิษุเสพเมถนุธรรมแม ้

กับสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี ก็ไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายพระศากยบตุร จะกลา่วไปใย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกณัฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ถงึการเสพกับหญงิมนุษยเ์ลา่ ดังนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ โดยทีส่ดุแมก้บัสตัว ์

ดรัิจฉานตัวเมยี 

  ค าวา่ เป็นปาราชกิ ความวา่ ภกิษุเสพเมถนุธรรม ยอ่มไมเ่ป็นสมณะไมเ่ป็น 

เชือ้สายพระศากยบตุร เปรยีบเหมอืนคนถกูตดัศรีษะ ไมอ่าจมชีวีติอยูไ่ด ้โดยการตอ่ 

ศรษีะเขา้กับรา่งกายนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ เป็นปาราชกิ 

  ค าวา่ หาสงัวาสมไิด ้อธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ สงัวาส ไดแ้ก ่กรรมทีท่ ารว่มกัน 

อทุเทสทีส่วดรว่มกัน ความมสีกิขาเสมอกัน นีช้ ือ่วา่ สงัวาส สงัวาสนัน้ไมม่กีับภกิษุ 

รปูนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ หาสงัวาสมไิด ้

บทภาชนยี ์

มรรคภาณวาร 

[๕๖] หญงิ ๓ จ าพวก คอื หญงิมนุษย ์หญงิอมนุษย ์สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี 

  อภุโตพยัญชนก๑ ๓ จ าพวก คอื อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นมนุษย ์อภุโตพยัญชนก 

ทีเ่ป็นอมนุษย ์และอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน 

  บัณเฑาะก์๒ ๓ จ าพวก คอื บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย ์บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย ์

บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน 

  ชาย ๓ จ าพวก คอื ชายทีเ่ป็นมนุษย ์ชายทีเ่ป็นอมนุษย ์สตัวด์รัิจฉานตัวผู ้

หญงิ ๓ จ าพวก มพีวกละ ๓ ทวาร 

ภกิษุเสพเมถนุธรรมกับหญงิมนุษย ์๓ ทาง คอื ทวารหนัก ทวารเบา ปาก 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุเสพเมถนุธรรมกับหญงิอมนุษย ์... กับสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี ๓ ทาง คอื 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อภุโตพยัญชนก แปลวา่ คนม ี๒ เพศ คอืมสีัญลักษณ์ทัง้ทีเ่ป็นเพศชายและเพศหญงิ 

๒
 บัณเฑาะก ์หมายถงึ ขันท ีชายทีถ่กูตอน พจนานุกรมบาลสีันสกฤตแปลว่า กะเทย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ทวารหนัก ทวารเบา ปาก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

อภุโตพยญัชนก ๓ จ าพวก มพีวกละ ๓ ทวาร 

ภกิษุเสพเมถนุธรรมกับอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นมนุษย ์... กับอภุโตพยัญชนกที ่

เป็นอมนุษย ์... กับอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน ๓ ทาง คอื ทวารหนัก ทวารเบา 

ปาก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

บณัเฑาะก ์๓ จ าพวก มพีวกละ ๒ ทวาร 

ภกิษุเสพเมถนุธรรมกับบณัเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย ์... กับบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย ์

... กับบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ทาง คอื ทวารหนัก ปาก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ชาย ๓ จ าพวก มพีวกละ ๒ ทวาร 

ภกิษุเสพเมถนุธรรมกับชายทีเ่ป็นมนุษย ์... กับชายทีเ่ป็นอมนุษย ์... กับ 

สตัวด์รัิจฉานตัวผู ้๒ ทาง คอื ทวารหนัก ปาก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ตอ้งอาบตัปิาราชกิท ัง้ ๓ ทวาร 

[๕๗] เมือ่ภกิษุเกดิความคดิจะเสพเมถนุธรรม สอดองคชาตเขา้ทางทวาร 

หนักของหญงิมนุษย ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ภกิษุเกดิความคดิจะเสพเมถนุธรรม 

สอดองคชาตเขา้ทางทวารเบา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ภกิษุเกดิความคดิจะเสพ 

เมถนุธรรม สอดองคชาตเขา้ทางปากของหญงิมนุษย ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  เมือ่ภกิษุเกดิความคดิจะเสพเมถนุธรรม สอดองคชาตเขา้ทางทวารหนัก... 

ทวารเบา...ทางปากของหญงิอมนุษย.์..ของสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี...ของอภุโตพยัญชนก 

ทีเ่ป็นมนุษย ์... ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นอมนุษย ์... ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัว ์

ดรัิจฉาน ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  เมือ่ภกิษุเกดิความคดิจะเสพเมถนุธรรม สอดองคชาตเขา้ทางทวารหนัก ... 

ทางปากของบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย ์... ของบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย ์... ของ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน ... ของมนุษยผ์ูช้าย ... ของอมนุษยผ์ูช้าย...ของสตัว ์

ดรัิจฉานตัวผู ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

วา่ดว้ยเรือ่งไมม่เีครือ่งหุม้ 

[๕๘] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ ใชท้วารหนัก๑ 

น่ังทับองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิด  ี

ขณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ ใชท้วารหนักน่ังทับ 

องคชาต ถา้ภกิษุไมย่นิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป แตย่นิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะ 

หยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ ใชท้วารหนักน่ังทับ 

องคชาต ถา้ภกิษุไมย่นิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ไมย่นิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ แตย่นิด ี

ขณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ ใชท้วารหนักน่ังทับ 

องคชาต ถา้ภกิษุไมย่นิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ไมย่นิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ไมย่นิด  ี

ขณะหยดุอยู ่แตย่นิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ ใชท้วารหนักน่ังทับ 

องคชาต ถา้ภกิษุไมย่นิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ไมย่นิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ไมย่นิด  ี

ขณะหยดุอยู ่ไมย่นิดขีณะถอนออก ไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ ใชท้วารเบาน่ังทับองค 

ชาต... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ 

ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต ิ

  [๕๙] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยต์ืน่ ...หญงิมนุษยห์ลับ...หญงิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรรถกถาอธบิายวา่ อตฺิถยิา วจฺจมคฺเคน ตสฺส ภกฺิขโุน องฺคชาต  อภนิสิเีทนฺต ิแปลว่า ใหอ้งคชาตของ 

   ภกิษุนัน้ สอดเขา้ไปทางทวารหนักของหญงิ (ว.ิอ. ๑/๕๘/๒๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

มนุษยเ์มา... หญงิมนุษยว์กิลจรติ...หญงิมนุษยเ์ผลอสต.ิ..หญงิมนุษยท์ีต่ายแลว้แต่ 

ไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ...หญงิมนุษยท์ีต่ายแลว้แตไ่มถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมากมา แลว้ใชท้วาร 

หนักน่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิด ี

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยท์ีต่ายแลว้ซึง่ถกูสตัวก์ดักนิโดยมากมา 

หาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับองคชาต ใชป้ากอม 

องคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู่ 

ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ ไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิอมนุษย ์... สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี ... อภุโต 

พยัญชนกทีเ่ป็นมนุษย ์... อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นอมนุษย ์... อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็น 

สตัวด์รัิจฉาน มาหาภกิษุ แลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับ 

องคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอด 

เขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ี

ไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตืน่...อภุโต 

พยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานหลับ...อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานเมา...อภุโต 

พยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานวกิลจรติ...อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานเผลอ 

สต.ิ..อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานทีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ...อภุโต 

พยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตายแลว้แตไ่มถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมากมา ฯลฯ ถา้ภกิษุ 

ยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตายแลว้ถกูสตัว ์

กัดกนิโดยมากมาหาภกิษุแลว้ ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับ 

องคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ 

ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ ไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย.์..บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย ์

... บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานมาหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใช ้

ทวารเบาน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตืน่...บัณเฑาะกท์ี ่

เป็นสตัวด์รัิจฉานหลับ...บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานเมา...บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัว ์

ดรัิจฉานวกิลจรติ...บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานเผลอสต.ิ..บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัว ์

ดรัิจฉานทีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ...บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานทีต่ายแลว้ 

แตไ่มถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมากมา...ถา้ภกิษุยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ พา 

บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานทีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ดักนิโดยมากมาหาภกิษุแลว้ใชท้วาร 

หนักน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิด ี

ขณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  [๖๐] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พามนุษยผ์ูช้าย ฯลฯ อมนุษยผ์ูช้าย ฯลฯ 

สตัวด์รัิจฉานตัวผูม้าหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต 

ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิด  ี

ขณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาสตัวด์รัิจฉานตัวผูต้ ืน่...สัตวด์รัิจฉานตัวผูห้ลับ 

...สตัวด์รัิจฉานตัวผูเ้มา...สตัวด์รัิจฉานตัวผูว้กิลจรติ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูเ้ผลอสต ิ

...สตัวด์รัิจฉานตัวผูท้ีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ดักนิ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูท้ีต่ายแลว้ 

แตไ่มถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมากมา ฯลฯ ถา้ภกิษุยนิด ี... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

พาสตัวด์รัิจฉานตัวผูท้ีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ดักนิโดยมากมาหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนัก 

น่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ 

ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

วา่ดว้ยเรือ่งมเีครือ่งหุม้ 

  [๖๑] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยม์าหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนัก 

น่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ของหญงิมเีครือ่งหุม้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ของภกิษุไมม่ ี...ของหญงิไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุม.ี..ของหญงิมเีครือ่งหุม้ ของภกิษุ 

ก็ม.ี..ของหญงิไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ไมม่ ีถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิด ี

ขณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาหญงิมนุษยต์ืน่...หญงิมนุษยห์ลับ...หญงิมนุษย ์

เมา...หญงิมนุษยว์กิลจรติ...หญงิมนุษยเ์ผลอสต.ิ..หญงิมนุษยท์ีต่ายแลว้แตไ่มถ่กู 

สตัวก์ัดกนิ...หญงิมนุษยท์ีต่ายแลว้แตไ่มถ่กูสตัวก์ดักนิโดยมากมา ฯลฯ ถา้ภกิษุ 

ยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ พาหญงิมนุษยท์ีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ดักนิโดยมากมา 

หาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอม 

องคชาต ของหญงิมเีครือ่งหุม้ ของภกิษุไมม่.ี..ของหญงิไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุ 

ม.ี..ของหญงิมเีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ม.ี..ของหญงิไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ไมม่  ี

ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิด  ี

ขณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิุลลจัจัย ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาอมนุษยผ์ูห้ญงิ...สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี... 

อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นมนุษย.์..อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นอมนุษย.์..อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็น 

สตัวด์รัิจฉาน มาหาภกิษุแลว้ใหใ้ชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชท้วารเบาน่ังทับองคชาต 

... ใชป้ากอมองคชาต ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานมเีครือ่งหุม้ ของภกิษุ 

ไมม่.ี..ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุม.ี..ของ 

อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน มเีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ม.ี..ของอภุโตพยัญชนก 

ทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ไมม่ ีถา้ภกิษุนัน้ยนิดขีณะก าลังสอด 

เขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตืน่... 

อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานหลับ...อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน 

เมา...อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานวกิลจรติ...อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัว ์

ดรัิจฉานเผลอสต.ิ..อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัด 

กนิ...อภุโต พยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานตายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมากมา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ฯลฯ ถา้ภกิษุยนิด.ี.. ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ พาอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัว ์

ดรัิจฉานตายแลว้ถกูสตัวก์นิโดยมากมาหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... 

ใชท้วารเบาน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัว ์

ดรัิจฉานมเีครือ่งหุม้ ของภกิษุไมม่.ี..ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานไมม่เีครือ่ง 

หุม้ของภกิษุม.ี.. ของอภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน มเีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ม ี... 

ของอภุโต พยัญชนกทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉานไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ไมม่ ีถา้ภกิษุ 

นัน้ยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะ 

ถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  [๖๒] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาบัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย.์.. บัณเฑาะกท์ี ่

เป็นอมนุษย.์.. บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน...มนุษยผ์ูช้าย... อมนุษยผ์ูช้าย... สตัว ์

ดรัิจฉานตัวผูม้าหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... ใชป้ากอมองคชาต ของ 

สตัวด์รัิจฉานตัวผูม้เีครือ่งหุม้ ของภกิษุไมม่ ี...ของสตัวดรัิจฉานตัวผูไ้มม่เีครือ่งหุม้ 

ของภกิษุม.ี..ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูม้เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ม.ี.. ของสตัวด์รัิจฉานตัวผู ้

ไมม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ไมม่ ีถา้ภกิษุนัน้ยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอด 

เขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ขณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ีไม ่

ตอ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตร ูพาสตัวด์รัิจฉานตัวผูต้ ืน่...สตัวด์รัิจฉานตัวผูห้ลับ...สตัว ์

ดรัิจฉานตัวผูเ้มา...สตัวด์รัิจฉานตัวผูว้กิลจรติ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูเ้ผลอสต.ิ..สตัวด์รัิจฉาน 

ตัวผูต้ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูต้ายแลว้ไมถ่กูสตัวก์ดักนิ 

โดยมากมา ฯลฯ ถา้ภกิษุยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ บางพวกพาสตัวด์รัิจฉาน 

ตัวผูท้ีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ัดกนิโดยมากมาหาภกิษุแลว้ใชท้วารหนักน่ังทับองคชาต ... 

ใชป้ากอมองคชาต ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิด ี

ขณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต  ิ

วา่ดว้ยเรือ่งไมม่เีครือ่งหุม้ 

  [๖๓] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตร ูพาภกิษุไปหาหญงิแลว้ ใหใ้ชอ้งคชาตสอดเขา้ 

ทางทวารหนัก ทางทวารเบา ทางปาก ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออกตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไม ่

ยนิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาภกิษุไปหาหญงิตืน่ ...หญงิหลับ ...หญงิเมา 

...หญงิวกิลจรติ ...หญงิเผลอสต ิ...หญงิทีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ ...หญงิที ่

ตายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมาก ฯลฯ ถา้ภกิษุยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

พาภกิษุไปหาหญงิทีต่ายแลว้ ถกูสตัวก์ดักนิโดยมากแลว้ใชอ้งคชาตสอดเขา้ทาง 

ทวารหนัก ... ทางทวารเบา ... ทางปาก ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิด ี

ขณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาภกิษุไปหาอมนุษยผ์ูห้ญงิ... สตัวด์รัิจฉานตัว 

เมยี... อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นมนุษย.์.. อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นอมนุษย.์.. อภุโตพยัญชนก 

ทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน ... บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย ์... บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย ์... 

บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน ... มนุษยผ์ูช้าย ... อมนุษยผ์ูช้าย ... พาไปหาสตัว ์

ดรัิจฉานตัวผูแ้ลว้ใชอ้งคชาตสอดเขา้ทางทวารหนัก ... ทางปาก ... ถา้ภกิษุยนิด ี

ขณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาภกิษุไปหาสตัวด์รัิจฉานตัวผูต้ ืน่ ...สตัวด์รัิจฉาน 

ตัวผูห้ลับ ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูเ้มา...สตัวด์รัิจฉานตัวผูว้กิลจรติ...สตัวด์รัิจฉานตัวผู ้

เผลอสต.ิ..สตัวด์รัิจฉานตวัผูท้ีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ...พาไปหาสตัวด์รัิจฉาน 

ตัวผูท้ีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ดักนิโดยมาก ถา้ภกิษุยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

บางพวกพาภกิษุไปหาสตัวด์รัิจฉานทีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ัดกนิโดยมาก แลว้ใชอ้งคชาต 

สอดเขา้ทางทวารหนัก ... ทางปาก ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ ไม ่

ยนิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

วา่ดว้ยเรือ่งมเีครือ่งหุม้ 

  [๖๔] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูันพาภกิษุไปหาหญงิแลว้ใหใ้ชอ้งคชาตสอดเขา้ 

ทางทวารหนัก ... ทางทวารเบา ... ทางปาก ของภกิษุมเีครือ่งหุม้ ของหญงิไม่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สนัถตภาณวาร 

ม.ี..ของภกิษุไมม่เีครือ่งหุม้ ของหญงิม ี...ของภกิษุมเีครือ่งหุม้ ของหญงิก็ม.ี..ของ 

ภกิษุไมม่เีครือ่งหุม้ ของหญงิก็ไมม่ ีถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอด 

เขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ี

ไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาภกิษุไปหาหญงิตืน่ ...หญงิหลับ ...หญงิเมา 

...หญงิวกิลจรติ ...หญงิเผลอสต.ิ..หญงิทีต่ายแลว้แต่ยังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิ...หญงิที ่

ตายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมากแลว้ใชอ้งคชาตสอดเขา้ทางทวารหนัก ... 

ทางทวารเบา ... ทางปาก ฯลฯ ถา้ภกิษุยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ บางพวก 

พาภกิษุไปหาหญงิทีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ดักนิโดยมากแลว้ใหใ้ชอ้งคชาตสอดเขา้ทาง 

ทวารหนัก ... ทางทวารเบา ... ทางปาก ถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิด ี

ขณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูัน พาภกิษุไปหาอมนุษยผ์ูห้ญงิ... สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี... 

อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นมนุษย.์.. อภุโตพยัญชนกทีเ่ป็นอมนุษย.์.. อภุโตพยัญชนกที ่

เป็นสตัวด์รัิจฉาน... บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย.์..บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย.์.. บัณเฑาะก ์

ทีเ่ป็นสตัวด์รัิจฉาน... มนุษยผ์ูช้าย... อมนุษยผ์ูช้าย... พาไปหาสตัวด์รัิจฉานตัวผู ้

แลว้ใชอ้งคชาตสอดเขา้ทางทวารหนัก... ทางปาก ของภกิษุมเีครือ่งหุม้ ของสตัว ์

ดรัิจฉานตัวผูไ้มม่ ี... ของภกิษุไมม่เีครือ่งหุม้ ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูม้ ี... ของภกิษุม ี

เครือ่งหุม้ ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูก็้ม.ี..ของภกิษุไมม่เีครือ่งหุม้ ของสตัวด์รัิจฉานตัวผู ้

ก็ไมม่ ีถา้ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่

ยนิดขีณะถอนออก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  [๖๕] พวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรกูันพาภกิษุไปหาสตัวด์รัิจฉานตัวผูต้ ืน่...สตัวด์รัิจฉาน 

ตัวผูห้ลับ ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูเ้มา ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูว้กิลจรติ ...สตัวด์รัิจฉานตัวผู ้

เผลอสต ิ...สตัวด์รัิจฉานตัวผูท้ีต่ายแลว้แตย่ังไมถ่กูสตัวก์ดักนิ ...พาไปหาสัตวด์รัิจฉาน 

ตัวผูท้ีต่ายแลว้แตไ่มถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมาก ฯลฯ ถา้ภกิษุยนิด.ี..ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ฯลฯ พาภกิษุไปหาสตัวด์รัิจฉานตัวผูท้ีต่ายแลว้ถกูสตัวก์ัดกนิโดยมากแลว้ใชอ้งคชาต 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ บทภาชนยี ์สณัถตภาณวาร 

สอดเขา้ทางทวารหนัก ... ทางปาก ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูม้เีครือ่งหุม้ ของภกิษุไม ่

ม.ี..ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูไ้มม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุม.ี..ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูม้ ี

เครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ม.ี..ของสตัวด์รัิจฉานตัวผูไ้มม่เีครือ่งหุม้ ของภกิษุก็ไมม่ ีถา้ 

ภกิษุยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะสอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิด  ี

ขณะถอนออก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ

  พวกพระราชาผูเ้ป็นศัตร ูพวกโจรผูเ้ป็นศัตร ูพวกนักเลงผูเ้ป็นศัตร ูพวกควกั 

หัวใจทีเ่ป็นศัตรู๑ ก็พงึขยายใหพ้สิดารเหมอืนพวกภกิษุผูเ้ป็นศัตรทูีใ่หพ้สิดารมาแลว้ 

ฉะนัน้ 

  [๖๖] ภกิษุสอดองคชาตเขา้มรรคทางมรรค ตอ้งอาบัตปิาราชกิ๒ 

  ภกิษุสอดองคชาตเขา้อมรรคทางมรรค ตอ้งอาบัตปิาราชกิ๓ 

  ภกิษุสอดองคชาตเขา้มรรคทางอมรรค ตอ้งอาบัตปิาราชกิ๔ 

  ภกิษุสอดองคชาตเขา้อมรรคทางอมรรค ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย๕ 

  ภกิษุลักหลับภกิษุทีก่ าลังหลับ เธอตืน่ขึน้ยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้สองรปู หาก 

เธอตืน่ขึน้แตไ่มย่นิด ีใหส้กึเฉพาะภกิษุรปูทีท่ าผดิ 

  ภกิษุลักหลับสามเณรทีก่ าลังหลับ สามเณรตืน่ขึน้ยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้สองรปู 

หากสามเณรตืน่ขึน้แตไ่มย่นิด ีพงึใหส้กึเฉพาะภกิษุรปูทีท่ าผดิ 

  สามเณรลักหลับภกิษุทีก่ าลังหลับ เธอตืน่ขึน้ยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้สองรปู 

หากเธอตืน่ขึน้แตไ่มย่นิด ีพงึใหส้กึเฉพาะสามเณรรปูทีท่ าผดิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ อปฺุปลคนฺธปจฺจตฺถกิา อรรถกถาอธบิายวา่ คนฺธนฺต ิหทย  วจฺุจต,ิ ต  อปฺุปาเฏนฺตตี ิอปฺุปลคนฺธา, 

   อปฺุปลคนฺธา เอว ปจฺจตฺถกิา อปฺุปลนฺธปจฺจตฺถกิา. หทัย ทา่นเรยีกว่า คันธะ พวกศัตรทูีช่ ือ่วา่ อปุปลคันธะ 

   เพราะหมายความวา่ ช าแหละหทัยนัน้ คอืผูค้วักหัวใจ ชือ่วา่ อปุปลคันธปัจจัตถกิา ( ว.ิอ. ๑/๖๕/๒๘๘) 

๒ สอดองคชาตเขา้ทางใดทางหนึง่ ใน ๓ ทาง (คอืทวารเบา, ทวารหนัก, ปาก) 

๓ สอดองคชาตเขา้ทางทวารเบาเป็นตน้ แลว้ถอนออกทางแผลทีอ่ยูใ่กลท้วารเบาเป็นตน้นัน้ 

๔ สอดองคชาตเขา้ทางแผลทีอ่ยูใ่กลท้วารเบาเป็นตน้ แลว้ถอนออกทางทวารเบาเป็นตน้นัน้ 

๕
 ในจ านวน ๒ แผลทีป่ะปนกันอยู ่ภกิษุสอดองคชาตเขา้ทางแผลหนึง่ แลว้ถอนออกทางแผลทีส่อง 

(ด ูว.ิอ. ๑/๖๖/๒๘๘-๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ อนาปัตตวิาร 

สามเณรลักหลับสามเณรทีก่ าลังหลับ เธอตืน่ขึน้ยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้สองรปู 

หากเธอตืน่ขึน้แตไ่มย่นิด ีพงึใหส้กึเฉพาะสามเณรรปูทีท่ าผดิ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมรู่ส้กึตัว 

   ๒. ภกิษุไมย่นิด ี

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น 

   ๕. ภกิษุผูก้ระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สนัถตภาณวาร จบ 

 

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

  เรือ่งลงิตัวเมยี ๑ เรือ่ง     เรือ่งพวกภกิษุวชัชบีตุร ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งปลอมเป็นคฤหสัถ ์๑ เรือ่ง  เรือ่งเปลอืยกาย ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งปลอมเป็นเดยีรถยี ์๗ เรือ่ง  เรือ่งเด็กหญงิ ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งภกิษุณีอบุลวรรณา ๑ เรือ่ง  เรือ่งเพศกลับ ๒ เรือ่ง 

  เรือ่งมารดา ๑ เรือ่ง    เรือ่งธดิา ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งนอ้งสาว ๑ เรือ่ง    เรือ่งอดตีภรรยา ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งภกิษุหลังออ่น ๑ เรือ่ง   เรือ่งภกิษุองคชาตยาว ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งบาดแผล ๒ เรือ่ง    เรือ่งรปูป้ัน ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งตุก๊ตาไม ้๑ เรือ่ง    เรือ่งพระสนุทร ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งหญงิ ๔ เรือ่ง    เรือ่งป่าชา้ ๕ เรือ่ง 

  เรือ่งกระดกู ๑ เรือ่ง    เรือ่งนางนาค ๑ เรือ่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

 เรือ่งนางยักษิณี ๑ เรือ่ง  เรือ่งนางเปรต ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งบัณเฑาะก ์๑ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุผูม้กีายประสาทพกิาร ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งจับตอ้ง ๑ เรือ่ง   เรือ่งพระอรหันตช์าวเมอืงภัททยิะหลับ ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งภกิษุชาวกรงุสาวตัถ ี๔ เรือ่ง เรือ่งภกิษุชาวมัลละกรงุเวสาล ี๓ เรือ่ง 

 เรือ่งภกิษุเปิดประตจู าวดั ๑ เรือ่ง เรือ่งภกิษุชาวเมอืงภารกุัจฉะฝัน ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งอบุาสกิาชือ่สปัุพพา ๙ เรือ่ง เรือ่งอบุาสกิาชือ่สทัธา ๙ เรือ่ง 

 เรือ่งภกิษุณี ๑ เรือ่ง   เรือ่งสกิขมานา ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งสามเณร ี๑ เรือ่ง   เรือ่งหญงิแพศยา ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งภกิษุบัณเฑาะก ์๑ เรือ่ง 

 เรือ่งหญงิคฤหัสถ ์๑ เรือ่ง  เรือ่งใหภ้กิษุผลัดกัน ๑ เรือ่ง 

 เรือ่งพระขรัวตา ๑ เรือ่ง  เรือ่งลกูเนือ้ ๑ เรือ่ง 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งลงิตวัเมยี ๑ เร ือ่ง 

  [๖๗] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เสพเมถนุธรรมกับนางลงิ เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งพวกภกิษุวชัชบีตุร ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุวชัชบีตุรชาวกรงุเวสาลหีลายรปู ยังไมบ่อกคนืสกิขา ไม ่

เปิดเผยความทอ้แท ้พากนัเสพเมถนุธรรม เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งปลอมเป็นคฤหสัถ ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ปลอมเป็นคฤหัสถไ์ปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ อยา่งนี้ 

เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

แลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓) 

เร ือ่งเปลอืยกาย ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เปลอืยกายไปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ อยา่งนี ้เราจะ 

ไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งปลอมเป็นเดยีรถยี ์๗ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งคากรองไปเสพเมถนุธรรม ดว้ยคดิวา่ อยา่งนี ้เรา 

จะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งเปลอืกไมก้รองไปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ อยา่งนี้ 

เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไว ้

แลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งผา้แผน่กระดานกรอง๑ ไปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ 

อยา่งนี ้เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต  ิ

สกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผา้มสีัณฐานดังเสือ้เกราะ ผลกจรี  นาม ผลกสณฺฐานาน ิผลกาน ิสพฺิเพตฺวา กตจรี  แปลว่า ผา้ 

   เปลอืกไมท้ีท่ าขึน้โดยเย็บแผน่ไมใ้หม้รีปูรา่งเหมอืนเกราะโล ่(ว.ิอ. ๑/๖๗/๒๙๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งผา้ทอดว้ยผมคนไปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ อยา่งนี้ 

เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไว ้

แลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งผา้ทอดว้ยขนจามรไีปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ อยา่งนี้ 

เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไว ้

แลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งผา้ทอดว้ยขนปีกนกเคา้ไปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ 

อยา่งนี ้เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต  ิ

สกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ นุ่งหนังเสอืไปเสพเมถนุธรรมดว้ยคดิวา่ อยา่งนี ้เราจะ 

ไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๑) 

เร ือ่งเด็กหญงิ ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เทีย่วบณิฑบาต เห็นเด็กหญงินอนบนตั่ง เกดิความ 

ก าหนัดจงึสอดนิว้หัวแมม่อืเขา้ในองคก์ าเนดิเด็กหญงิ เด็กหญงินัน้ตาย ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอื หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๑๒) 

เร ือ่งภกิษุณีอบุลวรรณา ๑ เร ือ่ง 

  [๖๘] สมัยนัน้ ชายหนุ่มคนหนึง่มคีวามรักใครภ่กิษุณีอบุลวรรณา วันหนึง่ 

เมือ่ภกิษุณีไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น จงึเขา้ไปซอ่นอยูใ่นกฏุ ิภกิษุณีอบุลวรรณากลับ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

จากบณิฑบาตหลังจากฉันอาหาร ลา้งเทา้แลว้เขา้กฏุ ิน่ังบนเตยีง ทันใดนัน้เขาจงึ 

ออกมาขม่ขนืภกิษุณี ภกิษุณีไปบอกภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีทัง้หลายจงึบอกเรือ่งนัน้ 

แกภ่กิษุทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนัน้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีอบุลวรรณานัน้ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่ง 

ที ่๑๓) 

เร ือ่งเพศกลบั ๒ เร ือ่ง 

[๖๙] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เพศกลับกลายเป็นหญงิ ภกิษุทัง้หลายจงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ มพีระพทุธานุญาตวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เราอนุญาตใหถ้อือปัุชฌายเ์ดมิ ใหถ้อือปุสมบทเดมิ นับพรรษาเดมิ และใหอ้ยูร่ว่ม 

กับภกิษุณีทัง้หลายได ้เราอนุญาตใหป้ลงอาบัตขิองภกิษุทัง้หลายทีท่ั่วไปกบัภกิษุณี 

ทัง้หลายในส านักภกิษุณี เธอไมต่อ้งอาบัตขิองภกิษุทัง้หลายทีไ่มท่ั่วไปกับภกิษุณี 

ทัง้หลาย” (เรือ่งที ่๑๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุณีรปูหนึง่ เพศกลับกลายเป็นชาย ภกิษุทัง้หลาย จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ มพีระพทุธานุญาตวา่ “เราอนุญาตใหถ้อื 

อปัุชฌายเ์ดมิ ใหถ้อือปุสมบทเดมิ นับพรรษาเดมิและใหอ้ยูร่ว่มกับภกิษุทัง้หลายได  ้

เราอนุญาตใหป้ลงอาบัตขิองภกิษุณีทัง้หลายทีท่ั่วไปกับภกิษุในส านักภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตขิองภกิษุณีทัง้หลายทีไ่มท่ั่วไปกับภกิษุทัง้หลาย” (เรือ่งที ่๑๕) 

เร ือ่งมารดา ๑ เร ือ่ง 

[๗๐] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เสพเมถนุธรรมกับมารดา ดว้ยคดิวา่ อยา่งนี้ 

เราจะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไว ้

แลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๖) 

เร ือ่งธดิา ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เสพเมถนุธรรมกับธดิา ดว้ยคดิวา่ อยา่งนี ้เราจะไม่ 

ตอ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เรา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๗) 

เร ือ่งนอ้งสาว ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เสพเมถนุธรรมกับนอ้งสาวดว้ยคดิวา่ อยา่งนี ้เรา 

จะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไว ้

แลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๘) 

เร ือ่งอดตีภรรยา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เสพเมถนุธรรมกับอดตีภรรยา ดว้ยคดิวา่ อยา่งนี ้เรา 

จะไมต่อ้งอาบัต ิแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๙) 

เร ือ่งภกิษุหลงัออ่น ๑ เร ือ่ง 

  [๗๑] สมัยนัน้ ภกิษุหลังออ่นรปูหนึง่ มคีวามก าหนัดมาก ใชป้ากอมองคชาต 

ของตน แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๐) 

เร ือ่งภกิษุองคชาตยาว ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มอีงคชาตยาว มคีวามก าหนัดมาก สอดองคชาตเขา้ 

ทางทวารหนักของตนแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบท 

ไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๑) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งบาดแผล ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบศพมบีาดแผลอยูใ่กลอ้งคก์ าเนดิ จงึสอดองคชาตเขา้ 

ในองคก์ าเนดิศพแลว้ถอนออกทางบาดแผลดว้ยคดิวา่ อยา่งนีเ้ราจะไมต่อ้งอาบัต  ิ

แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบศพมบีาดแผลอยูใ่กลอ้งคก์ าเนดิ จงึสอดองคชาต 

เขา้ในบาดแผลแลว้ถอนออกทางองคก์ าเนดิศพดว้ยคดิวา่ อยา่งนีเ้ราจะไมต่อ้งอาบัต  ิ

แลว้เกดิความความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๓) 

เร ือ่งรปูปัน้ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ใชอ้งคชาตเสยีดสเีครือ่งหมายเพศ 

รปูปั้น แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒๔) 

เร ือ่งตุก๊ตาไม ้๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ใชอ้งคชาตเสยีดสเีครือ่งหมายเพศ 

ตุก๊ตาไม ้แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒๕) 

เร ือ่งพระสนุทร ๑ เร ือ่ง 

[๗๒] สมัยนัน้ พระสนุทรเป็นชาวกรงุราชคฤห ์บวชดว้ยศรัทธา เดนิไปตาม 

ถนน หญงิคนหนึง่เห็นเขา้ ไดก้ลา่วกับทา่นวา่ “ทา่นนมินตร์อสกัครู ่ดฉัินจะไหว”้  

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

นางไหวพ้ลางเลกิอันตรวาสกขึน้ ใชป้ากอมองคชาต ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พระ 

ผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอยนิดหีรอื” 

“ไมย่นิด ีพระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๖) 

เร ือ่งหญงิ ๔ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่พบภกิษุแลว้กลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิ 

เจา้คะ่” “อยา่เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ ดฉัินจะท าเอง 

ทา่นไมต่อ้งท า ถา้ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๗) 

  สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่พบภกิษุ แลว้กลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกัน 

เถดิเจา้คะ่” “อยา่เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตท์า่นท า 

ดฉัินไมต่อ้งท า ถา้ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๘) 

  สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่พบภกิษุ แลว้กลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกัน 

เถดิเจา้คะ่” “อยา่เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินต ์

พยายามภายในแลว้หลั่งภายนอก ถา้ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่ง 

นัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๙) 

  สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ พบภกิษุแลว้กลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกัน 

เถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินต ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

พยายามภายนอกแลว้หลั่งภายใน ถา้ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่ง 

นัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๐) 

เร ือ่งป่าชา้ ๕ เร ือ่ง 

[๗๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปป่าชา้ มองเห็นศพทีย่ังไมถ่กูสตัวก์ดักนิ ได ้

เสพเมถนุธรรมในศพนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญตั ิ

สกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปป่าชา้ มองเห็นศพยังไมถ่กูสตัวก์ัดกนิโดยมาก ได ้

เสพเมถนุธรรมในศพนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญตั ิ

สกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปป่าชา้ มองเห็นศพถกูสตัวก์ดักนิโดยมาก ไดเ้สพ 

เมถนุธรรมในศพนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบท 

ไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” 

(เรือ่งที ่๓๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปป่าชา้ มองเห็นศพทีศ่รีษะขาดจงึสอดองคชาตเขา้ไป 

กระทบภายในปากทีอ่า้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต ิ

สกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปป่าชา้ มองเห็นศพทีศ่รีษะขาดจงึสอดองคชาตเขา้ 

ภายในปากทีอ่า้ไมใ่หก้ระทบอะไรแลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓๕) 

เร ือ่งกระดกู ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่หลงรักสตรคีนหนึง่ ตอ่มานางเสยีชวีติ ถกูน าไปทิง้ไว ้

ในป่าชา้ กระดกูกระจัดกระจาย วนัหนึง่ภกิษุรปูนัน้ไปป่าชา้ เก็บกระดกูรวมเป็นรา่ง 

จดองคชาตลงทีเ่ครือ่งหมายเพศ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓๖) 

เร ือ่งนางนาค ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เสพเมถนุธรรมกับนางนาค แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูพ้ระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๗) 

เร ือ่งนางยกัษณีิ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เสพเมถนุธรรมกับนางยักษิณี แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๘) 

เร ือ่งนางเปรต ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เสพเมถนุธรรมกับนางเปรต แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๙)

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งบณัเฑาะก ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เสพเมถนุธรรมกับบัณเฑาะก ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๐) 

เร ือ่งภกิษุผูม้กีายประสาทพกิาร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุผูม้กีายประสาทพกิารรปูหนึง่คดิวา่ “เราไมรู่ส้กึสขุหรอืทกุขจ์งึ 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ จงึเสพเมถนุธรรม แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึบอกเรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้ 

หลายทราบ พวกภกิษุจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย โมฆบรุษุนัน้จะรูส้กึหรอืไมรู่ส้กึก็ตาม ก็ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๔๑) 

เร ือ่งจบัตอ้ง ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่คดิจะเสพเมถนุธรรมกับหญงิ แตค่รัน้พอจับตอ้ง 

เทา่นัน้ก็เกดิความเดอืดรอ้นใจ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต ิ

สกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ”๑ (เรือ่งที ่๔๒) 

เร ือ่งพระอรหนัตช์าวเมอืงภทัทยิะหลบั ๑ เร ือ่ง 

[๗๔] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวดักลางวนัในป่าชาตยิาวนั เขตเมอืงภัททยิะ 

ขณะทีจ่ าวดัหลับ อวยัวะทกุสว่นของทา่นถกูลมร าเพยใหแ้ข็งตัว หญงิคนหนึง่พบเขา้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 แกเ้ป็น “อาปตฺต ิสงฺฆาทเิสสสฺส แปลว่า ตอ้งอาบัตสิังฆาทเิสส” เป็นการแกค้วามตามนัยบาลเีกา่ 

   (ว.ิอ. ๑/๗๓/๓๐๑, สารตฺถ.ฏกีา. ๒/๑๓๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

จงึน่ังครอ่มองคชาต ท าการจนพอใจแลว้จากไป ภกิษุทัง้หลายเห็นองคชาตเปรอะ 

เป้ือนจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย องคชาตแข็งตัวไดด้ว้ยเหต ุ๕ อยา่ง คอื ก าหนัด ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ 

ถกูลมร าเพยพัด ถกูบุง้ขน องคชาตจะแข็งตัวเพราะเหต ุ๕ อยา่งนี ้ภกิษุทัง้หลาย 

ขอ้ทีอ่งคชาตของภกิษุนัน้จะแข็งตัวเพราะความก าหนัดนัน้เป็นไปไมไ่ด ้เพราะภกิษุนัน้ 

เป็นพระอรหันต ์ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๓) 

เร ือ่งภกิษุชาวกรงุสาวตัถ ี๔ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ จ าวัดกลางวนัในป่าอันธวนั เขตกรงุสาวัตถ ีหญงิ 

เลีย้งโคคนหนึง่พบเขา้จงึน่ังครอ่มองคชาต ทา่นยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระ 

ผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวัดกลางวนัในป่าอันธวนั เขตกรงุสาวตัถ ีหญงิเลีย้ง 

แพะคนหนึง่ พบเขา้จงึน่ังครอ่มองคชาต ทา่นยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวัดกลางวนัในป่าอันธวนั เขตกรงุสาวตัถ ีหญงิหา 

ฟืนคนหนึง่ พบเขา้จงึน่ังครอ่มองคชาต ทา่นยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๖) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวัดกลางวนัในป่าอันธวนั เขตกรงุสาวตัถ ีหญงิขน 

โคมัยคนหนึง่ พบเขา้จงึน่ังครอ่มองคชาต ทา่นยนิดขีณะก าลังสอดเขา้ไป ยนิดขีณะ 

สอดเขา้ไปแลว้ ยนิดขีณะหยดุอยู ่ยนิดขีณะถอนออก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๗) 

เร ือ่งภกิษุชาวมลัละกรงุเวสาล ี๓ เร ือ่ง 

[๗๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวดักลางวนัในป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาล ี

หญงิคนหนึง่พบเขา้จงึน่ังครอ่มองคชาต ท าการจนพอใจแลว้ยนืหัวเราะอยูใ่กล ้ๆ  

ภกิษุนัน้ตืน่ขึน้มา กลา่วกะหญงินัน้วา่ “นีเ่ป็นการกระท าของเธอหรอื” “ใชแ่ลว้ นีเ่ป็น 

การกระท าของดฉัิน” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบท 

ไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอรูห้รอื” “ไมรู่ ้พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอไมรู่ ้ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๘) 

  [๗๖] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวดักลางวนัในป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาล ีขณะ 

ทีจ่ าวดัหลับพงิตน้ไม ้หญงิคนหนึง่พบเขา้จงึน่ังคร่อมองคชาต ทา่นรบีลกุขึน้ทันท ี

แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอยนิดหีรอื” “ไมย่นิด ีพระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมย่นิด ีไม ่

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวัดกลางวนัในป่ามหาวนั เขตกรงุเวสาล ีขณะทีจ่ าวดั 

หลับพงิตน้ไม ้หญงิคนหนึง่พบเขา้จงึน่ังครอ่มองคชาต ทา่นผลักนางกลิง้ไป แลว้เกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอยนิดหีรอื” “ไมย่นิด ี

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๐) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งภกิษุเปิดประตจู าวดั ๑ เร ือ่ง 

[๗๗] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าวดักลางวนัในกฏูาคารศาลาป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาล ีขณะทีเ่ปิดประตจู าวดัหลับ อวยัวะทกุสว่นของทา่นถกูลมร าเพยใหแ้ข็งตัว 

ครัง้นัน้มหีญงิหลายคนถอืของหอมและดอกไมพ้ากนัไปอาราม มองไปทีว่หิาร เห็น 

ภกิษุ นัน้ จงึไปน่ังครอ่มองคชาต ท าการจนพอใจแลว้กลา่วชมเชยภกิษุนัน้วา่ “เป็น 

ผูช้ายยอดเยีย่มจรงิๆ คนนี้” จากนัน้ไดย้กของหอมและดอกไมพ้ากันจากไป ภกิษุ 

ทัง้หลายเห็นองคชาต (ของภกิษุผูห้ลับ) เปรอะเป้ือน จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย องคชาตแข็งตัวไดด้ว้ยเหต ุ๕ 

อยา่ง คอื ก าหนัด ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ ถกูลมร าเพยพัด ถกูบุง้ขน องคชาต 

จะแข็งตัว เพราะเหต ุ๕ อยา่งนี ้ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีอ่งคชาตของภกิษุนัน้จะแข็งตัว 

เพราะความก าหนัดนัน้ เป็นไปไมไ่ด ้เพราะภกิษุนัน้ เป็นพระอรหันต ์ภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุนัน้ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูจ้ะหลกีเรน้พักผอ่นกลางวนั 

ปิดประตแูลว้จงึหลกีเรน้พักผอ่น” (เรือ่งที ่๕๑) 

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงภารกุจัฉะฝนั ๑ เร ือ่ง 

[๗๘] สมัยนัน้ ภกิษุชาวเมอืงภารกุัจฉะรปูหนึง่ ฝันวา่ไดเ้สพเมถนุธรรมกับ 

อดตีภรรยา จงึคดิวา่ เราไมใ่ชส่มณะ จักสกึ ขณะเดนิไปเมอืงภารกุัจฉะ ในระหวา่ง 

ทางพบพระอบุาล ีจงึเรยีนใหท้า่นทราบ พระอบุาลชีีแ้จงวา่ “ทา่น เพยีงความฝัน 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๒) 

เร ือ่งอบุาสกิาชือ่สปุพัพา ๙ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ 

เมือ่นางพบภกิษุรปูหนึง่จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่ 

เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีร่ะหวา่งขาออ่น 

ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

ผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๓) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีส่ะดอื ท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๔) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีเ่กลยีวทอ้ง ท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๕) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีซ่อกรักแร ้ท าอยา่งนี้ 

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๖) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีค่อ ท าอยา่งนี ้ทา่น 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๗) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีช่อ่งห ูท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๘) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ 

เมือ่นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่ 

เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีม่วยผม ท าอยา่งนี้ 

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๙) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีง่า่มมอื ท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๐) 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สปัุพพา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ ดฉัินจะใชม้อืพยายามปลอ่ยอสจุใิห ้

ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระ 

ผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๑) 

เร ือ่งอบุาสกิาชือ่สทัธา ๙ เร ือ่ง 

[๗๙] สมัยนัน้ ในกรงุสาวัตถ ีมอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใส 

แบบงมงาย มคีวามเห็นอยา่งนีว้า่ หญงิผูถ้วายเมถุนธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ 

เมือ่นางพบภกิษุรปูหนึง่จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่ 

เลย นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีร่ะหวา่งขาออ่น 

ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระ 

ผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๒) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่ 

เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีส่ะดอื ท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๓) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีเ่กลยีวทอ้ง ท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๔) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีซ่อกรักแร ้ท าอยา่งนี้ 

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๕) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเสือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่ 

เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีค่อ ท าอยา่งนี้ 

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๖) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ 

เมือ่นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” 

“อยา่เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนี้ไมส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีช่อ่งห ูท า 

อยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้ ี

พระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๗) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ 

เมือ่นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” 

“อยา่เลยนอ้งหญงิ เรือ่งนี้ไมส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีม่วยผม 

ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้ ี

พระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๘) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ เมือ่ 

นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถุนธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่เลย 

นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ นมินตเ์สยีดสทีีง่า่มมอื ท าอยา่งนี ้

ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๙) 

  สมัยหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์ มอีบุาสกิาคนหนึง่ชือ่สทัธา มคีวามเลือ่มใสแบบ 

งมงาย มคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ หญงิผูถ้วายเมถนุธรรม ชือ่วา่ไดถ้วายทานอันเลศิ 

เมือ่นางพบภกิษุรปูหนึง่ จงึกลา่ววา่ “นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิเจา้คะ่” “อยา่ 

เลย นอ้งหญงิ เรือ่งนีไ้มส่มควร” “นมินตเ์ถดิเจา้คะ่ ดฉัินจะใชม้อืพยายามปลอ่ย 

อสจุใิห ้ท าอยา่งนี ้ทา่นไมต่อ้งอาบัต”ิ ทา่นไดท้ าอยา่งนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๗๐) 

เร ือ่งภกิษุณี ๑ เร ือ่ง 

[๘๐] สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลายจับภกิษุใหเ้สพเมถนุ 

ธรรมกับภกิษุณี เธอทัง้สองยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้คู ่ทัง้สองไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต ิ

(เรือ่งที ่๗๑) 

เร ือ่งสกิขมานา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลายจับภกิษุใหเ้สพเมถนุธรรมกับ 

สกิขมานา เธอทัง้สองยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้คู ่ทัง้สองไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต ิ(เรือ่งที ่๗๒) 

เร ือ่งสามเณร ี๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลาย จับภกิษุใหเ้สพเมถนุธรรมกับ 

สามเณร ีเธอทัง้สองยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้คู ่ทัง้สองไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ(เรือ่งที ่๗๓) 

เร ือ่งหญงิแพศยา ๑ เร ือ่ง 

  [๘๑] สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลายจับภกิษุใหเ้สพเมถนุ 

ธรรมกับหญงิแพศยา ภกิษุยนิด ีพงึใหส้กึเสยี ถา้ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ(เรือ่งที ่๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งบณัเฑาะก ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลายจับภกิษุใหเ้สพเมถนุธรรมกับ 

บัณเฑาะก ์ภกิษุยนิด ีพงึใหส้กึเสยี ถา้ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ(เรือ่งที ่๗๕) 

เร ือ่งหญงิคฤหสัถ ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลายจับภกิษุใหเ้สพเมถนุธรรมกับ 

หญงิคฤหัสถ ์ภกิษุยนิด ีพงึใหส้กึเสยี ถา้ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ(เรือ่งที ่๗๖) 

เร ือ่งใหภ้กิษุผลดักนั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ในกรงุเวสาล ีเจา้ชายลจิฉวทัีง้หลายจับภกิษุใหเ้สพเมถนุธรรมกับ 

กันและกัน เธอทัง้สองยนิด ีพงึใหส้กึเสยีทัง้คู ่ถา้ไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต ิ(เรือ่งที ่๗๗) 

เร ือ่งพระขรวัตา ๑ เร ือ่ง 

[๘๒] สมัยนัน้ พระขรัวตารปูหนึง่ไปเยีย่มอดตีภรรยา ถกูบังคับใหส้กึ ทา่น 

ถอยหนจีนลม้หงาย นางขึน้ครอ่มองคชาต ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระ 

ภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอยนิดหีรอื” 

“ไมย่นิด ีพระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมย่นิดไีมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๗๘) 

เร ือ่งลกูเนือ้ ๑ เร ือ่ง 

[๘๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อยูใ่นป่า ลกูเนือ้มาทีถ่า่ยปัสสาวะของทา่นแลว้ 

อมองคชาตพลางดืม่น ้าปัสสาวะ ทา่นยนิด ีเกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ (เรือ่ง 

ที ่๗๙) 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ เรือ่งพระธนยิกมุภการบตุร 

 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ 

วา่ดว้ยการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้

เร ือ่งพระธนยิกมุภการบตุร 

[๘๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขต 

กรงุราชคฤห ์ภกิษุหลายรปูเป็นเพือ่นเห็นเพือ่นคบกนั ชว่ยกันท ากฎุมีงุหญา้ อยูจ่ า 

พรรษา ทีเ่ชงิภเูขาอสิคิลิ ิทา่นพระธนยิกมุภการบตุรก็ท ากฎุมีงุหญา้อยูจ่ าพรรษาใน 

ทีนั่น้ ตอ่เมือ่ลว่งไตรมาสไปแลว้ ภกิษุเหลา่นัน้รือ้กฏุมีงุหญา้ เก็บหญา้และตัวไมไ้ว  ้

แลว้พากันหลกีจารกิไปในชนบท สว่นพระธนยิกมุภการบตุร ยังพักอยูท่ีนั่น้ตลอด 

ฤดฝูน ฤดหูนาวและฤดรูอ้น วนัหนึง่เมือ่ทา่นไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น คนหาบหญา้ 

คนหาฟืน รือ้กฎุหีญา้ของทา่น แลว้ขนเอาหญา้และไมไ้ป ทา่นพระธนยิกมุภการบตุร 

ไดห้าหญา้และไมม้าท ากฎุหีญา้เป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ เมือ่ทา่นไป 

บณิฑบาตในหมูบ่า้น คนหาบหญา้ คนหาฟืน ไดร้ือ้กฎุหีญา้ของทา่น แลว้ขนหญา้ 

และไมไ้ป เป็นครัง้ที ่๓ 

  ทา่นคดิวา่ เมือ่เราไปบณิฑบาตในบา้น คนหาบหญา้ คนหาฟืน รือ้กฎุหีญา้ 

แลว้ขนหญา้และตัวไมไ้ปถงึ ๓ ครัง้ เรามกีารศกึษาด ีไมบ่กพรอ่ง ส าเร็จศลิปะชา่ง 

หมอ้เทยีบเทา่อาจารย ์อยา่กระนัน้เลย เราพงึขย าโคลนท ากฎุดีนิลว้นดว้ยตัวเอง 

  ดังนัน้ ทา่นจงึขย าโคลนกอ่กฎุดีนิลว้น และรวบรวมหญา้ ไมแ้ละขีว้ัวแหง้มา 

สมุไฟเผากฎุนัีน้จนสกุ กฎุนัีน้งดงามน่าดนู่าชม มสีแีดงเหมอืนสแีมลงคอ่มทอง 

(เวลาลมพัด)สง่เสยีงเหมอืนเสยีงกระดงึ 

  [๘๕] ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จลงจากภเูขาคชิฌกฏูพรอ้มกับภกิษุ 

จ านวนมาก ทอดพระเนตรเห็นกฎุอีันงดงามน่าด ูน่าชม ตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

น่ันอะไรน่าดนู่าชม สเีหมอืนแมลงคอ่มทอง” ครัน้ภกิษุทัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้ 

ใหท้รงทราบแลว้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ภกิษุทัง้หลาย การกระท า 

ของโมฆบรุษุน่ันไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้

ไมค่วรท าเลย ไฉนโมฆบรุษุจงึขย าโคลนกอ่กฎุดีนิลว้นเลา่ โมฆบรุุษนัน้ชือ่วา่มไิดม้ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ เรือ่งพระธนยิกมุภการบตุร 

ความเอ็นด ูความอนุเคราะห ์ความไมเ่บยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลาย พวกเธอจงไป 

ท าลายกฎุนัีน้เสยี อยา่ใหเ้พือ่นพรหมจารใีนภายหลังไดเ้บยีดเบยีนหมูส่ตัวเ์ลย 

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึท ากฎุดีนิลว้น ภกิษุใดท า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับพระพทุธฎกีาแลว้พากันไปทีก่ฎุ ีชว่ยกันท าลายกฎุนัีน้ 

  ในขณะนัน้ ท่านพระธนยิกมุภการบตุรมาถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ท าไม 

พวกทา่นจงึท าลายกฎุขีองกระผม” “ทา่น พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหท้ าลาย” “ถา้ 

พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นธรรมสามรัีบสัง่ใหท้ าลาย ก็ท าลายเถดิ” 

  [๘๖] ตอ่มา ทา่นพระธนยิกมุภการบตุรคดิวา่ เมือ่เราไปบณิฑบาตใน 

หมูบ่า้น คนหาบหญา้ คนหาฟืนมารือ้กฎุหีญา้ ขนหญา้และตัวไมไ้ปถงึ ๓ ครัง้ 

แมก้ฎุดีนิลว้นทีท่ าไวพ้ระผูม้พีระภาคก็รับสัง่ใหท้ าลาย เรารูจั้กพนักงานป่าไมท้ีช่อบ 

พอกัน อยา่กระนัน้เลย เราควรขอไมม้าท ากฎุไีม ้แลว้ไปหาเจา้พนักงานป่าไม ้กลา่ว 

วา่ “เจรญิพร เมือ่อาตมาไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น คนหาบหญา้ คนหาฟืนไปรือ้ 

กฎุหีญา้ ขนหญา้และตัวไมไ้ปถงึ ๓ ครัง้ แมก้ฎุดีนิลว้นทีท่ าไว ้พระผูม้พีระภาคก็ 

รับสัง่ใหท้ าลาย ทา่นจงใหไ้มแ้กอ่าตมา อาตมาตอ้งการจะท ากฎุไีม”้ 

  เจา้พนักงานป่าไมต้อบวา่ “กระผมไมม่ไีมจ้ะถวายพระคณุเจา้ไดข้อรับ จะม ี

ก็แตไ่มข้องหลวงทีเ่ก็บไวซ้อ่มแปลงเมอืงในคราวจ าเป็น ถา้พระเจา้แผน่ดนิมรัีบสัง่ 

ใหพ้ระราชทาน พระคณุเจา้ก็ใหค้นไปขนเอาเถดิ” 

  ทา่นพระธนยิกมุภการบตุรกลา่ววา่ “เจรญิพร พระเจา้แผน่ดนิไดพ้ระราชทาน 

ไมนั้น้แลว้” 

  ล าดับนัน้ เจา้พนักงานป่าไมค้ดิวา่ “พระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุรเหลา่นี ้

ประพฤตธิรรม ประพฤตสิงบ ประพฤตพิรหมจรรย ์พดูจรงิ มศีลี มกีัลยาณธรรม 

แมแ้ตพ่ระเจา้แผน่ดนิยังทรงเลือ่มใสมาก พระธนยิะคงไมก่ลา้พดูสิง่ทีพ่ระเจา้แผน่ 

ดนิยังไมไ่ดพ้ระราชทานวา่ ไดพ้ระราชทานแลว้” ล าดับนัน้ เจา้พนักงานป่าไม ้

จงึกลา่วกับทา่นพระธนยิะดังนีว้า่ “นมินตท์า่นใหค้นขนไปเถดิ ขอรับ” 

  ทา่นพระธนยิะสัง่ใหต้ัดไมเ้หลา่นัน้เป็นทอ่นนอ้ยทอ่นใหญบ่รรทกุเกวยีนไป 

ท ากฎุไีม ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ เรือ่งพระธนยิกมุภการบตุร 

 

วสัสการพราหมณ์ตรวจราชการ 

[๘๗] เวลานัน้ วสัสการพราหมณ์มหาอมาตยม์คธรัฐไปตรวจราชการ เขา้ 

ไปหาเจา้พนักงานป่าไมถ้งึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับเจา้พนักงานป่าไมด้ังนีว้า่ “นี ่

แน่ะคณุ ไมข้องหลวงทีเ่ก็บไวซ้อ่มแปลงเมอืงในคราวจ าเป็นอยูท่ีไ่หน” 

  เจา้หนา้ทีป่่าไมต้อบวา่ “ใตเ้ทา้ขอรับ พระเจา้แผน่ดนิไดพ้ระราชทานไมแ้ก ่

พระธนยิกมุภการบตุรไปแลว้” 

  วสัสการพราหมณ์ไมพ่อใจวา่ “ท าไมพระเจา้แผน่ดนิจงึไดพ้ระราชทานไมข้อง 

หลวงทีเ่ก็บไวซ้อ่มแปลงเมอืงในคราวจ าเป็นแกพ่ระธนยิกมุภการบตุรไปเลา่” จงึ 

เขา้ไปเฝ้าพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ ถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบทลูพระเจา้ 

พมิพสิารจอมทัพมคธดังนีว้า่ “ไดท้ราบเกลา้วา่ พระองคไ์ดพ้ระราชทานไมข้องหลวง 

ทีเ่ก็บไวซ้อ่มแปลงเมอืงในคราวจ าเป็นแกพ่ระธนยิกมุภการบตุรไปแลว้ จรงิหรอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ใครกลา่วอยา่งนัน้” 

  “เจา้หนา้ทีป่่าไม ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้เชน่นี ้จงไปเรยีกเจา้หนา้ทีป่่าไมม้า” 

  วสัสการพราหมณ์สัง่ใหเ้จา้หนา้ทีค่มุตัวเจา้หนา้ทีป่่าไมม้าทันท ี

  พระธนยิภมุภการบตุรเห็นเจา้หนา้ทีป่่าไมถ้กูควบคมุตัวไปจงึกลา่ววา่ “เจรญิพร 

ทา่นถกูเจา้หนา้ทีค่วบคมุตัวดว้ยเรือ่งอะไร” 

  “เรือ่งไมน่ั้นแหละ ขอรับ” 

  “ทา่นจงไปกอ่นเถดิ อาตมาจะตามไป” 

  เจา้หนา้ทีป่่าไมก้ลา่ววา่ “พระคณุเจา้ควรไปกอ่นทีก่ระผมจะเดอืดรอ้นนะ ขอรับ” 

  [๘๘] พระธนยิกมุภการบตุร เขา้ไปพระราชนเิวศน์ของพระเจา้พมิพสิารแลว้ 

น่ังบนอาสนะ ขณะนัน้ พระเจา้พมิพสิารเสด็จเขา้ไปหาพระธนยิกมุภการบตุร ทรง 

ไหวแ้ลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ตรัสถามวา่ “พระคณุเจา้ ทราบวา่ไมข้องหลวง 

ทีเ่ก็บไวซ้อ่มแปลงเมอืงในคราวจ าเป็น โยมถวายแกพ่ระคณุเจา้จรงิหรอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ เรือ่งพระธนยิกมุภการบตุร 

  “จรงิ มหาบพติร” 

  “พระคณุเจา้ โยมเป็นพระเจา้แผน่ดนิ มกีรณียกจิมากมาย ถงึจะถวายไป 

แลว้ก็จ าไมไ่ด ้พระคณุเจา้โปรดเตอืนความจ าใหโ้ยมดว้ย” 

  พระธนยิกมุภการบตุร ทลูวา่ “ขอถวายพระพร พระองคจ์ าไดไ้หม ครัง้ที ่

พระองคเ์สด็จเถลงิถวลัยราชยใ์หม่ๆ  ทรงเปลง่พระวาจาวา่ ขา้พเจา้ถวายหญา้ ไม ้

และน ้าแกส่มณพราหมณ์ ขอสมณพราหมณ์โปรดใชส้อยเถดิ” 

  “พระคณุเจา้ โยมจ าได ้ทีโ่ยมพดูนัน้หมายถงึสมณพราหมณ์ผูม้คีวามละอาย 

มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา มคีวามรังเกยีจแมใ้นโทษเล็กนอ้ย หญา้ ไมแ้ละน ้า 

นัน้ยังมไิดม้ใีครจับจอง อยูใ่นป่า ทา่นจงใจอา้งจะขนไมท้ีไ่มใ่หไ้ป พระเจา้แผน่ดนิ 

เชน่โยมจะฆา่ จองจ าหรอืเนรเทศสมณพราหมณ์อยา่งไรได ้นมินตก์ลับไปเถดิ ทา่น 

รอดตัวเพราะขน๑ แตอ่ยา่ไดท้ าอยา่งนีอ้กี” 

ประชาชนต าหน ิ

ประชาชนพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

เหลา่นีไ้มม่คีวามละอาย ทศุลี ชอบพดูเท็จ แตก็่ปฏญิญาวา่ ประพฤตธิรรม ประพฤต ิ

สงบ ประพฤตพิรหมจรรย ์พดูจรงิ มศีลี มกีัลยาณธรรม พวกทา่นไมม่คีวามเป็น 

สมณะ ไมม่คีวามเป็นพราหมณ์ ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์ของพวกทา่น 

เสือ่มสิน้ไปแลว้ พวกทา่นจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ไดอ้ยา่งไร พวกทา่นปราศจาก 

ความเป็นสมณะ ปราศจากความเป็นพราหมณ์ แมพ้ระเจา้แผน่ดนิก็ยังถกูสมณะ 

เหลา่นัน้หลอกลวงได ้ไฉนคนอืน่จักไมถ่กูหลอกลวงเลา่”  

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิประชาชนต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ัก 

นอ้ยสนัโดษ มคีวามละอาย มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา จงึต าหน ิประณาม 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โลเมน ตฺว  มุตฺโตสตี ิเอตฺถ โลมมวิ โลม , ก ึปน ต  ปพฺพชฺชาลงฺิค  ค าวา่ “ขน” ในทีน่ี ้หมายถงึเพศบรรพชติ 

   คอืผา้กาสาวพัสตรท์ีท่า่นพระธนยิะหม่อยู ่ทา่นธนยิะท าความผดิลักไมข้องหลวง ควรถกูจับฆา่หรอืจองจ า 

   แตท่า่นนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์ันเป็นธงชยัของพระอรหันต ์จงึรอดตัวจากการถกูฆา่ถกูจองจ า ทา่นอปุมา 

   เหมอืนแพะมขีนยาวทีจ่ะถกูฆา่กนิเนือ้ พอดมีบีรุษุคนหนึง่เห็นวา่ แพะนีข้นมรีาคา จงึเอาแพะทีข่นสัน้ ๒ ตัว 

   มาแลกไป แพะขนยาวจงึรอดตัวเพราะขน (ว.ิอ. ๑/๘๘/๓๑๘) 
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๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ พระบัญญัต ิ

โพนทะนาวา่ “ไฉน ทา่นพระธนยิกมุภการบตุรจงึขโมยไมข้องหลวงทีเ่ขาไมไ่ดใ้หไ้ป 

เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระธนยิกมุภการบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระธนยิกมุภการบตุรวา่ “ธนยิะ ทราบวา่เธอขโมยไมห้ลวงจรงิหรอื” 

ทา่นทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุุษ 

การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้

ไมค่วรท า โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส ใหเ้ลือ่มใสหรอื 

ท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ 

ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสแลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” 

  สมัยนัน้ มมีหาอมาตยเ์คยเป็นผูพ้พิากษาคนหนึง่บวชอยูใ่นหมูภ่กิษุ น่ังอยู่ 

ไมไ่กลพระผูม้พีระภาค พระองคจ์งึรับสัง่ถามภกิษุรปูนัน้วา่ “พระเจา้พมิพสิาร 

จอมทัพมคธ จับโจรไดแ้ลว้ประหารบา้ง จองจ าบา้ง เนรเทศบา้ง ดว้ยอัตราโทษตาม 

มลูคา่ทรัพยท์ีโ่จรกรรมมาเทา่ไร” 

  ภกิษุรปูนัน้กราบทลูวา่ “ดว้ยมลูคา่ ๑ บาทบา้ง ควรแก ่๑ บาทบา้ง เกนิกวา่ 

๑ บาทบา้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  สมัยนัน้ ในกรงุราชคฤห ์ทรัพย ์๑ บาท เทา่กับ ๕ มาสก 

  พระผูม้พีระภาคทรงต าหนทิา่นพระธนยิกมุภการบตุร โดยประการตา่ง ๆ 

แลว้ไดต้รัสโทษแหง่ความเป็นคนเลีย้งยาก ฯลฯ คณุแหง่การปรารภความเพยีร 

แลว้ทรงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายใหเ้หมาะสมกับเรือ่งนัน้แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

  [๘๙] ก็ ภกิษุใด ถอืเอาทรพัยท์ ีเ่จา้ของมไิดใ้หโ้ดยสว่นแหง่จติคดิจะลกั 

มมีลูคา่เทา่กบัอตัราโทษทีพ่ระราชาท ัง้หลายจบัโจรไดแ้ลว้ประหารบา้ง จองจ า 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ พระบัญญัต ิ

บา้ง เนรเทศบา้ง บรภิาษวา่ “เจา้เป็นโจร เจา้เป็นคนพาล เจา้เป็นคนหลง เจา้ 

เป็นขโมย” ดงันี ้เพราะถอืเอาทรพัยท์ ีเ่จา้ของมไิดใ้หเ้ชน่ใด ภกิษุผูถ้อืเอา 

ทรพัยท์ ีเ่จา้ของมไิดใ้หเ้ชน่น ัน้ แมภ้กิษุนีเ้ป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระธนยิกมุภการบตุร จบ 

 

เร ือ่งพวกภกิษุฉพัพคัคยี ์

[๙๐] ครัน้ตอ่มา พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ปลานตากผา้ของชา่งยอ้มผา้ แลว้พา 

กันลักหอ่ผา้กลับมาวดั แบง่กัน 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกทา่นมบีญุมาก จวีรจงึเกดิขึน้แกพ่วก 

ทา่นมาก” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์ตอบวา่ “พวกผมจะมบีญุมาจากไหนกัน พวกผมไปลาน 

ตากผา้ของชา่งยอ้มแลว้ ไดล้ักหอ่ผา้ของชา่งยอ้มมาเดีย๋วนีเ้อง” 

  ภกิษุทัง้หลายจงึทว้งตงิวา่ “ทา่น พระผูม้พีระภาคไดท้รงบัญญัตสิกิขาบท 

ไวแ้ลว้มใิชห่รอื เหตไุร พวกทา่นจงึลักหอ่ผา้ของชา่งยอ้มมาเลา่” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่วแยง้วา่ “จรงิ ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคได ้

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ แตส่กิขาบทนัน้ใชเ้ฉพาะในบา้น ไมใ่ชใ่นป่า” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “พระบัญญัตนัิน้ใชไ้ดเ้หมอืนกันทัง้ในบา้นและในป่าม ิ

ใชห่รอื การกระท าของทา่นไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ 

ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท าเลย ไฉน พวกทา่นจงึลักหอ่ผา้ของชา่งยอ้มมาเลา่ การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยู่ 

แลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” 

  ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ สกิขาบทวภัิงค ์

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอลักหอ่ผา้ของชา่ง 

ยอ้ม จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระ 

ภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าของพวกเธอไมส่มควร 

ฯลฯ ไมค่วรท าเลย โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึลักหอ่ผา้ของชา่งยอ้มมาเลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” 

ครัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่งๆ แลว้จงึตรัสโทษแหง่ความเป็นผูเ้ลีย้ง 

ยาก ฯลฯ คณุแหง่การปรารภความเพยีร แลว้ทรงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลาย 

ใหเ้หมาะสมกับเรือ่งนัน้แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๙๑] อนึง่ ภกิษุใดถอืเอาทรพัยท์ ีเ่จา้ของมไิดใ้หโ้ดยสว่นแหง่จติคดิจะ 

ลกั จากหมูบ่า้นก็ตาม จากป่าก็ตาม มมีลูคา่เทา่กบัอตัราโทษทีพ่ระราชาท ัง้ 

หลายจบัโจรไดแ้ลว้ ประหารบา้ง จองจ าบา้ง เนรเทศบา้ง บรภิาษวา่ “เจา้เป็นโจร 

เจา้เป็นคนพาล เจา้เป็นคนหลง เจา้เป็นขโมย” ดงันี ้เพราะถอืเอาทรพัยท์ ี ่

เจา้ของมไิดใ้หเ้ชน่ใด ภกิษุผูถ้อืเอาทรพัยท์ ีเ่จา้ของมไิดใ้หเ้ชน่น ัน้ แมภ้กิษุนีก็้ 

เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

เร ือ่งพวกภกิษุฉพัพคัคยี ์จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๙๒] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่... ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ หมูบ่า้น ไดแ้ก ่หมูบ่า้นมกีระทอ่ม ๑ หลังบา้ง หมูบ่า้นมกีระทอ่ม ๒ 

หลังบา้ง หมูบ่า้นมกีระทอ่ม ๓ หลังบา้ง หมูบ่า้นมกีระทอ่ม ๔ หลังบา้ง หมูบ่า้นม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ สกิขาบทวภัิงค ์

คนอยูบ่า้ง หมูบ่า้นไมม่คีนอยูบ่า้ง หมูบ่า้นทีม่รัีว้ลอ้มบา้ง หมูบ่า้นไมม่รัีว้ลอ้มบา้ง 

หมูบ่า้นทีม่โีรงเรอืนเหมอืนโรงพักโคบา้ง แมส้ถานทีท่ีม่หีมูเ่กวยีนหรอืโคตา่งพักแรม 

เกนิกวา่ ๔ เดอืน ก็ตรัสเรยีกวา่ เป็นหมูบ่า้น 

  ทีช่ ือ่วา่ อปุจารหมูบ่า้น ไดแ้ก ่เขตทีช่ายมกี าลังปานกลางยนือยูท่ีเ่สาเขือ่น 

ของหมูบ่า้นทีม่รัีว้ลอ้ม ขวา้งกอ้นดนิไปตกลง หรอื เขตทีช่ายมกี าลังปานกลางยนือยู่ 

ทีอ่ปุจารเรอืนของหมูบ่า้นทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ขวา้งกอ้นดนิไปตกลง 

  ทีช่ ือ่วา่ ป่า ไดแ้ก ่สถานทีท่ีเ่วน้หมูบ่า้นและอปุจารหมูบ่า้น นอกนัน้ชือ่วา่ ป่า 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่จา้ของไมใ่ห ้ไมส่ละ ไม่ 

บรจิาค ยังรักษาคุม้ครองอยู ่ถอืกรรมสทิธิอ์ยู ่เป็นทรัพยท์ีค่นอืน่หวงแหน น่ันชือ่วา่ 

ทรัพยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้

  ค าวา่ โดยสว่นแหง่จติคดิจะลกั คอื มไีถยจติ ไดแ้ก ่คดิจะลัก 

  ค าวา่ ถอืเอา ไดแ้ก ่ตู ่ชงิ ฉอ้ เคลือ่นไหวอริยิาบถ ท าใหท้รัพยเ์คลือ่นที ่ให ้

ลว่งเขตทีห่มาย 

  ทีช่ ือ่วา่ เชน่ใด คอื ๑ บาทบา้ง ควรแก ่๑ บาทบา้ง เกนิกวา่ ๑ บาทบา้ง 

  ทีช่ ือ่วา่ พระราชาท ัง้หลาย ไดแ้ก ่พระเจา้แผน่ดนิ เจา้ผูป้กครองประเทศ 

ทา่นผูป้กครองมณฑล ทา่นผูป้กครองหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นระหวา่ง ทา่นผูต้ัดสนิคด ี

มหาอมาตย ์หรอืเจา้หนา้ทีท่ีม่อี านาจสัง่ประหารและจองจ าได ้ทา่นเหลา่นีช้ ือ่วา่ 

พระราชาทัง้หลาย 

  ทีช่ ือ่วา่ โจร ไดแ้ก ่ผูท้ีล่ักทรัพยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้หม้รีาคา ๕ มาสกบา้ง 

เกนิกวา่ ๕ มาสกบา้ง โดยสว่นแหง่จติคดิจะลัก นีช้ ือ่วา่ โจร 

  ค าวา่ ประหารบา้ง ไดแ้ก ่ประหารดว้ยมอืบา้ง ดว้ยเทา้บา้ง ดว้ยแสบ้า้ง 

ดว้ยหวายบา้ง ดว้ยกระบองบา้ง ดว้ยการตัดบา้ง 

  ค าวา่ จองจ าบา้ง ไดแ้ก ่จองจ าดว้ยเครือ่งจองจ าคอืเชอืกบา้ง ขือ่คาบา้ง 

โซต่รวนบา้ง ดว้ยการกักขงัในเรอืนจ าบา้ง กักบรเิวณในเมอืงบา้ง ในหมูบ่า้นบา้ง ใน 

ต าบลบา้ง ใหค้นคอยควบคมุบา้ง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ค าวา่ เนรเทศบา้ง ไดแ้ก ่ขบัไลอ่อกไปจากหมูบ่า้นบา้ง จากต าบลบา้ง จาก 

เมอืงบา้ง จากชนบทบา้ง จากประเทศบา้ง 

  ค าวา่ เจา้เป็นโจร เจา้เป็นคนพาล เจา้เป็นคนหลง เจา้เป็นขโมย นีเ้ป็น 

ค าบรภิาษ 

  ทีช่ ือ่วา่ เชน่น ัน้ คอื ๑ บาทบา้ง ควรแก ่๑ บาทบา้ง เกนิกวา่ ๑ บาทบา้ง 

  ค าวา่ ผูถ้อืเอา ไดแ้ก ่ผูตู้ ่ชงิ ฉอ้ เคลือ่นไหวอริยิาบถ ท าใหท้รัพยเ์คลือ่นที ่

ใหล้ว่งเขตทีห่มาย 

  ค าวา่ แมภ้กิษุนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสเทยีบเคยีงภกิษุรปูกอ่น 

  ค าวา่ เป็นปาราชกิ อธบิายวา่ ภกิษุถอืเอาทรัพยท์ีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้๑ บาทบา้ง 

ควรแก ่๑ บาทบา้ง เกนิกวา่ ๑ บาทบา้ง โดยสว่นแหง่จติคดิจะลัก ยอ่มไมเ่ป็นสมณะ 

ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร เปรยีบเหมอืนใบไมเ้หีย่วเหลอืงหลดุจากขัว้แลว้ ไมอ่าจ 

เป็นของเขยีวสดตอ่ไปได ้ดว้ยเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ เป็นปาราชกิ 

  ค าวา่ หาสงัวาสมไิด ้อธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ สงัวาส ไดแ้ก ่กรรมทีท่ ารว่มกัน 

อทุเทสทีส่วดรว่มกัน ความมสีกิขาเสมอกัน นีช้ ือ่วา่ สงัวาส สงัวาสนัน้ไมม่กีับภกิษุ 

รปูนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ หาสงัวาสมไิด ้

บทภาชนยี ์

มาตกิา 

[๙๓] ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นแผน่ดนิ ทรัพยท์ีอ่ยูบ่นบก ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นอากาศ 

ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นทีแ่จง้ ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นน ้า ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นเรอื ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นยาน ทรัพย ์

ทีน่ าตดิตัวไปได ้ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นสวน ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นวดั ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นนา ทรัพยท์ี่ 

อยูใ่นพืน้ที ่ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นป่า น ้า ไมช้ าระฟัน ตน้ไมเ้จา้ป่า 

ทรัพยท์ีม่ผีูน้ าไป ทรัพยท์ีเ่ขาฝากไว ้ดา่นภาษี สตัวม์ชีวีติ สตัวไ์มม่เีทา้ สตัว ์๒ เทา้ 

สตัว ์๔ เทา้ สตัวม์เีทา้มาก ภกิษุผูส้ัง่ ภกิษุผูรั้บของฝาก การชกัชวนกันไปลัก 

การนัดหมาย การท านมิติ 

 

 

 

ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นแผน่ดนิ 

[๙๔] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นแผน่ดนิ ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีฝั่งกลบไวใ้นแผน่ดนิ 

ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นแผน่ดนิ แลว้หาเพือ่นไปดว้ย หาจอบ หาตะกรา้ 

หรอืไปแตผู่เ้ดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ตัดไมห้รอืเถาวลัยท์ีข่ ึน้อยูท่ีนั่น้ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ขดุคุย้หรอืโกยดนิรว่น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้งหมอ้ทรัพย ์ตอ้งอาบตั ิ

ทกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ หยอ่นภาชนะของตนลงไปถกูตอ้งทรัพยม์รีาคา ๕ มาสกหรอื 

เกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหท้รัพยเ์ขา้ 

ไปอยูใ่นภาชนะของตน หรอืหยบิขาดจากกันขึน้มาหนึง่ก ามอื ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งทรัพยท์ีเ่ขารอ้ยดว้ยดา้ย สงัวาล สรอ้ยคอ เข็มขดั 

ผา้สาฎก ผา้โพก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับปลายยกขึน้ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ดงึครดูออกไป ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ใหพ้น้ปากหมอ้แมเ้พยีง 

ปลายผม ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ ดืม่เนยใส น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย มรีาคา ๕ มาสก หรอืเกนิ 

กวา่ ๕ มาสก ดว้ยการดืม่ครัง้เดยีว ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ท าลาย ท าใหห้ก เผา 

ทิง้ หรอืท าใหบ้รโิภคไมไ่ด ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ทรพัยท์ีอ่ยูบ่นบก 

[๙๕] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูบ่นบก ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาวางไวบ้นบก ภกิษุม ี

ไถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูบ่นบก หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นอากาศ 

[๙๖] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นอากาศ ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีไ่ปในอากาศ คอืนกยงู 

นกคับแค นกกระทา นกกระจาบ ผา้สาฎก ผา้โพก หรอืเงนิทองทีข่าดหลดุตกลง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นอากาศ หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ หยดุการไปของทรัพย ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นทีแ่จง้ 

[๙๗] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นทีแ่จง้ ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีแ่ขวนไวใ้นทีแ่จง้ เชน่ 

ทรัพยท์ีค่ลอ้งไวบ้นเตยีงหรอืตั่ง หอ้ยไวบ้นราวจวีร สายระเดยีง ทีเ่ดอืยฝา ทีเ่ครือ่ง 

แขวนรปูงาชา้งหรอืทีต่น้ไม ้โดยทีส่ดุแมบ้นเชงิรองบาตร ภกิษุมไีถยจติคดิจะลัก 

ทรัพยท์ีอ่ยูใ่นทีแ่จง้ หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นน า้ 

[๙๘] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นน า้ ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นน ้า 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นน ้า หาเพือ่นไปดว้ย หรอืไปแต่ผูเ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ด าลงหรอืโผลข่ึน้ในน ้า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งดอกอบุล ดอกปทมุ ดอกบณุฑรกิ เหงา้บัว ปลาหรอืเตา่ 

ทีเ่กดิในน ้านัน้ มรีาคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นเรอื 

[๙๙] ทีช่ ือ่วา่ เรอื ไดแ้ก ่พาหนะส าหรับใชข้า้มน ้า 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นเรอื ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นเรอื 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นเรอื หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัเรอื หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว ตอ้งทกุกฏ จับ 

ตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย แกเ้ครือ่งผกู ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

แกเ้ครือ่งผกูแลว้ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้รอื 

ลอยทวนน ้า ลอยตามน ้าหรอืลอยไปขวางล าน ้า ใหเ้คลือ่นไปแมเ้พยีงปลายผม ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นยาน 

[๑๐๐] ทีช่ ือ่วา่ ยาน ไดแ้ก ่วอ รถ เกวยีน คานหาม 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นยาน ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นยาน 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นยาน หาเพือ่นไปดว้ย หรอืไปแตผู่เ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัยาน หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีน่ าตดิตวัไปได ้

[๑๐๑] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีน่ าตดิตวัไปได ้ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีท่นูไป แบกไป 

กระเดยีดไป หิว้ไป 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งทรัพยท์ีอ่ยูบ่นศรีษะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ลดทรัพยล์งมาทีไ่หล ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งทรัพยท์ีอ่ยูร่ะดับไหล ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ลดทรัพยล์งมาถงึระดับสะเอว ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งทรัพยซ์ ึง่อยูท่ีส่ะเอว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ใชม้อืถอืไป ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุมไีถยจติ วางทรัพยใ์นมอืลงบนพืน้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถอืเอาจาก 

พืน้ไป ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นสวน 

[๑๐๒] ทีช่ ือ่วา่ สวน ไดแ้ก ่สวนไมด้อก สวนไมผ้ล 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นสวน ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นสวนโดยฐานะ ๔ คอื 

ฝังอยูใ่นแผน่ดนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ลอยอยูใ่นอากาศ แขวนอยูใ่นทีแ่จง้ 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นสวน หาเพือ่นไปดว้ย หรอืไปแตผู่เ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งราก เปลอืก ใบ ดอกหรอืผลไมใ้นสวนนัน้ มรีาคา ๕ 

มาสกหรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท า 

ใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วตูเ่อาทีส่วน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้จา้ของเกดิความสงสยั ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย หากเจา้ของทอดธรุะวา่จะไมเ่ป็นของเรา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุเมือ่ด าเนนิคดชีนะความเจา้ของ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ด าเนนิคด ี

แพค้วาม ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นวดั 

[๑๐๓] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นวดั ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นวดัโดยฐานะ ๔ 

คอื ฝังอยูใ่นแผน่ดนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ลอยอยูใ่นอากาศ แขวนอยูใ่นทีแ่จง้ 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นวดั หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วตูเ่อาทีว่ดั ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้จา้ของเกดิความสงสยั ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย หากเจา้ของทอดธรุะวา่ จะไมเ่ป็นของเรา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุเมือ่ด าเนนิคด ีชนะความเจา้ของ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ด าเนนิคดแีพ ้

ความ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นนา 

[๑๐๔] ทีช่ ือ่วา่ นา ไดแ้ก ่ทีซ่ ึง่มบีพุพัณชาตหิรอือปรัณชาติ๑ เกดิ 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นนา ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นนาโดยฐานะ ๔ คอื ฝัง 

อยูใ่นแผน่ดนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ลอยอยูใ่นอากาศ แขวนอยูใ่นทีแ่จง้ 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นนา หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติจับตอ้งบพุพัณชาตหิรอือปรัณชาตทิีเ่กดิในนานัน้ มรีาคา ๕ 

มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วตูเ่อาทีน่า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้จา้ของเกดิความสงสยั ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย หากเจา้ของทอดธรุะวา่ จะไมเ่ป็นของเรา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุเมือ่ด าเนนิคด ีชนะความเจา้ของ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ด าเนนิคดแีพ ้

ความ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  ภกิษุปักหลัก ขงึเชอืก ลอ้มรัว้ หรอืถมคันนาใหร้กุล ้าทีน่า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เมือ่ความพยายามรกุล ้าทีน่าอกีครัง้เดยีวจะส าเร็จ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เมือ่ความ 

พยายามครัง้สดุทา้ยส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ ีอ่ยูใ่นพืน้ที ่

[๑๐๕] ทีช่ ือ่วา่ พืน้ที ่ไดแ้ก ่พืน้ทีส่วน พืน้ทีว่ดั 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บพุพัณชาต ิไดแ้ก ่ธัญชาต ิ๗ อยา่ง คอื ขา้วสาล ีขา้วเจา้ หญา้กับแก ้ขา้วละมาน ลกูเดอืย 

   ขา้วเหนยีว และขา้วฟ่าง สว่นอปรัณชาต ิไดแ้ก ่ถั่วเขยีว ถั่วราชมาส งา พชืผักทีก่นิหลังอาหาร (ว.ิอ. ๑/ 

   ๑๐๔/๓๖๘, สารตฺถ.ฏกีา ๒/๑๐๔/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ ีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นพืน้ที ่โดยฐานะ ๔ 

คอื ฝังอยูใ่นแผน่ดนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ลอยอยูใ่นอากาศ แขวนอยูใ่นทีแ่จง้ 

  ภกิษุมไีถยจติคดิจะลกัทรัพยท์ีอ่ยูใ่นพืน้ที ่หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไปแตผู่เ้ดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วตูเ่อาพืน้ที ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้จา้ของเกดิความสงสยั ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย หากเจา้ของทอดธรุะวา่ จะไมเ่ป็นของเรา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุเมือ่ด าเนนิคด ีชนะความเจา้ของ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ด าเนนิคด ี

แพค้วาม ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  ภกิษุปักหลัก ขงึเชอืก ลอ้มรัว้หรอืถมคันนาใหร้กุล ้าพืน้ที ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เมือ่ความพยายามรกุล ้าพืน้ทีอ่กีครัง้เดยีวจะส าเร็จ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เมือ่ 

ความพยายามครัง้สดุทา้ยส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น 

[๑๐๖] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นหมูบ่า้น 

โดยฐานะ ๔ คอื ฝังอยูใ่นแผน่ดนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ลอยอยูใ่นอากาศ แขวนอยูใ่นทีแ่จง้ 

  ภกิษุมไีถยจติจติคดิจะลกัทรัพยท์ีเ่ก็บไวใ้นหมูบ่า้น หาเพือ่นไปดว้ยหรอืไป 

แตผู่เ้ดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นป่า 

[๑๐๗] ทีช่ ือ่วา่ ป่า ไดแ้ก ่ป่าทีม่นุษยค์รอบครอง 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีอ่ยูใ่นป่า ไดแ้ก ่ทรัพยท์ีเ่ขาเก็บไวใ้นป่า โดยฐานะ ๔ คอื ฝัง 

อยูใ่นแผน่ดนิ ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ลอยอยูใ่นอากาศ แขวนอยูใ่นทีแ่จง้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าให  ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งไม ้เถาวลัย ์หญา้ทีเ่กดิในป่านัน้ มรีาคา ๕ มาสกหรอื 

เกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

น า้ 

[๑๐๘] ทีช่ ือ่วา่ น า้ ไดแ้ก ่น ้าทีอ่ยูใ่นภาชนะ ขงัอยูใ่นสระโบกขรณี หรอืในบอ่ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุมไีถยจติ หยอ่นภาชนะของตนลงไปถกูตอ้งน ้า มรีาคา ๕ มาสกหรอื 

เกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหน้ ้าไหล 

เขา้ไปในภาชนะของตน ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุท าลายคันนา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าลายคันนาท าน ้าใหไ้หลออกไป มรีาคา 

๕ มาสกหรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ท าใหน้ ้าไหลออกไปมรีาคาเกนิ 

กวา่ ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหน้ ้าไหลออกไป ม ี

ราคา ๑ มาสกหรอืหยอ่นกวา่ ๑ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ไมช้ าระฟนั 

[๑๐๙] ทีช่ ือ่วา่ ไมช้ าระฟนั ไดแ้ก ่ไมช้ าระฟันทีต่ดัแลว้หรอืยังมไิดต้ดั 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งไมช้ าระฟัน มรีาคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ตน้ไมเ้จา้ป่า 

[๑๑๐] ทีช่ ือ่วา่ ตน้ไมเ้จา้ป่า ไดแ้ก ่ตน้ไมท้ีค่นทัง้หลายครอบครอง เป็น 

ตน้ไมใ้ชส้อยได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

สกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุมไีถยจติ ตัด ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ทกุๆ ครัง้ทีฟั่นตน้ไม ้เมือ่ฟันอกีครัง้ 

เดยีว ตน้ไมจ้ะขาด ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เมือ่ฟันตน้ไมข้าด ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีม่ผีูน้ าไป 

[๑๑๑] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีม่ผีูน้ าไป ไดแ้ก ่ส ิง่ของทีผู่อ้ ืน่น าไป 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุคดิวา่ จะน าทรัพยพ์รอ้มกับผูถ้อืทรัพยเ์ดนิไป ใหย้า่งเทา้ที ่๑ ไป ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ใหย้า่งเทา้ที ่๒ ไป ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุท าใหท้รัพยต์กดว้ยคดิวา่ จะเก็บทรัพยท์ีต่ก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ มไีถยจติ 

จับตอ้งทรัพยท์ีต่ก มรีาคา ๕ มาสกหรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าให ้

ไหว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทรพัยท์ีเ่ขาฝากไว ้

[๑๑๒] ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยท์ีเ่ขาฝากไว ้ไดแ้ก ่ส ิง่ของทีผู่อ้ ืน่ใหเ้ก็บไว ้

  ภกิษุรับฝากของ เมือ่เจา้ของทวงวา่ “จงคนืทรัพยใ์หแ้กข่า้พเจา้” ปฏเิสธวา่ 

“อาตมาไมไ่ดรั้บไว”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้จา้ของเกดิความสงสยั ตอ้งอาบตั ิ

ถลุลจัจัย หากเจา้ของทอดธรุะวา่ จะไมค่นืใหเ้รา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุเมือ่ด าเนนิคด ีชนะความเจา้ของ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ด าเนนิคด ี

แพค้วาม ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ดา่นภาษ ี

[๑๑๓] ทีช่ ือ่วา่ ดา่นภาษ ีไดแ้ก ่ทีซ่ ึง่พระเจา้แผน่ดนิทรงก าหนดเขต 

ทีภ่เูขาขาดก็ด ีทา่น ้าก็ด ีประตเูขา้หมูบ่า้นก็ด ีดว้ยรับสัง่วา่ “จงเก็บภาษีผูผ้า่น 

เขา้ไปทีนั่น้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุเขา้ไปทีด่า่นภาษีนัน้ มไีถยจติจับตอ้งทรัพยท์ีค่วรเสยีภาษี มรีาคา ๕ 

มาสกหรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ยา่งเทา้ที ่๑ ผา่นดา่นภาษีไป ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ยา่งเทา้ที ่๒ ผา่นดา่นภาษีไป 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุยนือยูภ่ายในดา่นภาษี โยนทรัพยใ์หต้กนอกดา่นภาษี ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ ภกิษุหลกีดา่นภาษี๑ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สตัวม์ชีวีติ 

[๑๑๔] ทีช่ ือ่วา่ สตัวม์ชีวีติ หมายเอามนุษยท์ีม่ชีวีติ๒ 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุคดิจะพาเดนิไป ใหย้า่งเทา้ที ่๑ ไป ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ใหย้า่งเทา้ที ่๒ 

ไป ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

สตัวไ์มม่เีทา้ 

ทีช่ ือ่วา่ สตัวไ์มม่เีทา้ ไดแ้ก ่ง ูปลา 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งสตัวไ์มม่เีทา้ มรีาคา ๕ มาสกหรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

สตัว ์๒ เทา้ 

[๑๑๕] ทีช่ ือ่วา่ สตัว ์๒ เทา้ ไดแ้ก ่มนุษย ์นก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พระอรรถกถาจารยแ์กค้วามตามนัยแหง่มหาอรรถกถาวา่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เพราะเดนิหลบดา่นภาษี 

   ไปห่าง ๒ ชว่งกอ้นดนิตก (ว.ิอ. ๑/๑๑๓/๓๙๒) 

๒
 มนุษยท์ีม่ชีวีติ หมายถงึ ทาสเรอืนเบีย้ ทาสน ้าเงนิ ทาสเชลย (ว.ิอ. ๑/๑๑๔/๓๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุคดิจะพาเดนิไป ใหย้า่งเทา้ที ่๑ ไป ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ใหย้า่งเทา้ที ่๒ ไป 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

สตัว ์๔ เทา้ 

[๑๑๖] ทีช่ ือ่วา่ สตัว ์๔ เทา้ ไดแ้ก ่ชา้ง มา้ อฐู โค ลา สตัวเ์ลีย้ง 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุคดิจะพาเดนิไป ใหย้า่งเทา้ที ่๑ ไป ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ใหย้า่งเทา้ที ่๒ ไป 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ใหย้า่งเทา้ที ่๓ ไป ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ใหย้า่งเทา้ที ่๔ ไป ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ 

สตัวม์เีทา้มาก 

[๑๑๗] ทีช่ ือ่วา่ สตัวม์เีทา้มาก ไดแ้ก ่สตัวจ์ าพวกแมลงป่อง ตะขาบ บุง้ขน 

  ภกิษุมไีถยจติ จับตอ้งสตัวม์เีทา้มาก ทีม่รีาคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุคดิจะพาเดนิไป ใหย้า่งเทา้กา้วไป ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ทกุๆ กา้ว ให ้

ยา่งเทา้หลังสดุกา้วไป ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ภกิษุผูส้ ัง่ 

[๑๑๘] ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุผูส้ ัง่ ไดแ้ก ่ภกิษุสัง่ก าหนดลักทรัพยว์า่ ทา่นจงลัก 

ทรัพยอ์ันนี ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุรับค าสัง่ลักทรัพยนั์น้มาได ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทัง้ ๒ รปู 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

 

ภกิษุผูร้บัของฝาก 

ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุผูร้บัของฝาก ไดแ้ก ่ภกิษุผูรั้กษาทรัพยท์ีเ่ขาน ามาฝากไว ้ภกิษุ 

มไีถยจติ จับตอ้งทรัพยม์รีาคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าใหเ้คลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การชกัชวนกนัไปลกั 

ทีช่ ือ่วา่ การชกัชวนกนัไปลกั ไดแ้ก ่ภกิษุหลายรปูชกัชวนกันแลว้ รปูหนึง่ 

ลักทรัพยม์าได ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิทกุรปู 

การนดัหมาย 

[๑๑๙] ทีช่ ือ่วา่ การนดัหมาย อธบิายวา่ ภกิษุท าการนัดหมายวา่ จงลัก 

ทรัพยต์ามเวลานัดหมายนัน้ คอื ในเวลากอ่นฉันอาหาร หรอืในเวลาหลังหลังอาหาร 

ในเวลากลางคนื หรอืในเวลากลางวนั ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูล้ัก ลกัทรัพยไ์ดม้า 

ตามเวลานัดหมายนัน้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู ภกิษุผูล้ัก ลักทรัพยไ์ดม้า 

กอ่นหรอืหลังเวลานัดหมายนัน้ ภกิษุผูนั้ดหมายไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูล้ัก ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ 

การท านมิติ 

[๑๒๐] ทีช่ ือ่วา่ การท านมิติ อธบิายวา่ ภกิษุท านมิติวา่ เราจักขยบิตา ยักคิว้ 

หรอืผงกศรีษะ ทา่นจงลักทรัพยนั์น้ ตามทีเ่ราท านมิตินัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุ 

ผูล้ัก ลักทรัพยไ์ดม้าตามการท านมิตินัน้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู ภกิษุผูล้ัก 

ลักทรัพยม์าไดก้อ่นหรอืหลังการท านมิตินัน้ ภกิษุผูท้ านมิติไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูล้ัก 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การส ัง่ 

[๑๒๑] ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุ 

ผูรั้บค าสัง่ส าคัญทรัพยนั์น้วา่เป็นทรัพยนั์น้ ลักทรัพยนั์น้มาได ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทัง้ ๒ รปู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ 

ส าคัญทรัพยนั์น้วา่เป็นทรัพยนั์น้ ลักทรัพยอ์ืน่มา ภกิษุผูส้ัง่ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูล้ัก 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ 

ส าคัญทรัพยนั์น้วา่เป็นทรัพยอ์ืน่ แตล่ักทรัพยนั์น้มาได ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ 

ส าคัญทรัพยนั์น้วา่เป็นทรัพยอ์ืน่ ลักทรัพยอ์ืน่มาได ้ภกิษุผูส้ัง่ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผู ้

ลักตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุ (ผูเ้ป็นอาจารย)์ สัง่ภกิษุ (ชือ่วา่พทุธรักขติ) วา่ “ทา่นจงบอกภกิษุ 

ชือ่(ธัมมรักขติ)นีว้า่ จงบอกภกิษุชือ่(สงัฆรักขติ)นีว้า่ ‘จงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ไปบอกภกิษุอกีรปูหนึง่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ๑ ภกิษุผูล้ักรับค าสัง่ 

ภกิษุผูส้ัง่ครัง้แรกตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ภกิษุผูล้ัก ลกัทรัพยนั์น้มาได ้ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิทกุรปู 

  ภกิษุ (ผูเ้ป็นอาจารย)์ สัง่ภกิษุ (ชือ่วา่พทุธรักขติ) วา่ “ทา่นจงบอกภกิษุ 

ชือ่(ธัมมรักขติ)นีว้า่ จงบอกภกิษุชือ่(สงัฆรักขติ)นีว้า่ ‘จงลักทรัพยน์ีม้า” ดังนี ้ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ไปบอกภกิษุรปูอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูล้ักรับค าสัง่ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูล้ัก ลักทรัพยนั์น้มาได ้ภกิษุผูส้ัง่ครัง้แรก ไมต่อ้งอาบัต ิ

ภกิษุผูส้ัง่ตอ่และภกิษุผูล้กั ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ไปแลว้ 

กลับมาบอกวา่ “กระผมไมส่ามารถลักทรัพยนั์น้ได”้ ผูส้ัง่จงึสัง่อกีวา่ “จงลักทรัพย ์

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พระอรรถกถาจารยย์กตัวอย่างไวช้ดัเจนวา่ ในกรณีนีม้ภีกิษุเกีย่วขอ้งอยู ่๔ รปู คอื อาจารย ์๑ รปู 

   ภกิษุผูเ้ป็นศษิยอ์กี ๓ รปู คอื พุทธรักขติ ธัมมรักขติ และสังฆรักขติ กรณีนีม้ ี๓ ขัน้ตอน คอื 

  ๑. ขัน้ออกค าสั่ง ทัง้อาจารยแ์ละศษิย ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  ๒. ขัน้รับค าสั่ง ทันททีีพ่ระสังฆรักขติรับค าสั่ง ผูเ้ป็นอาจารยต์อ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  ๓. ขัน้ปฏบัิตกิาร ถา้พระสังฆรักขติลักทรัพยนั์น้มาได ้ทัง้ ๔ รปู ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

      (ว.ิอ. ๑/๑๒๑/๔๐๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

นัน้ในเวลาทีท่า่นสามารถจะลักได”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ลักทรัพยนั์น้มา 

ได ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เธอสัง่แลว้เกดิความ 

เดอืดรอ้นใจ แตไ่มไ่ดก้ลา่วใหผู้รั้บค าสัง่ไดย้นิวา่ “อยา่ลัก” ภกิษุผูรั้บค าสัง่ลกัทรัพย ์

นัน้มาได ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เธอสัง่แลว้เกดิความ 

เดอืดรอ้นใจ จงึกลา่วใหไ้ดย้นิวา่ “อยา่ลัก” แตภ่กิษุผูรั้บค าสัง่กลา่ววา่ “ทา่นสัง่ 

ผมแลว้” ลักทรัพยนั์น้มาได ้ภกิษุผูส้ัง่ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูล้ัก ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงลักทรัพยน์ีม้า” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เธอสัง่แลว้เกดิความ 

เดอืดรอ้นใจ จงึกลา่วใหผู้รั้บค าสัง่ไดย้นิวา่ “อยา่ลัก” ภกิษุผูรั้บค าสัง่นัน้รับวา่ “ดลีะ” 

จงึงดเวน้ ไมต่อ้งอาบัตทัิง้ ๒ รปู 

องคแ์หง่ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ 

[๑๒๒] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ดว้ยอาการ ๕ 

อยา่ง คอื 

  ๑. ทรัพยม์ผีูค้รอบครอง 

  ๒. ส าคัญวา่เป็นทรัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๓. ทรัพยม์คีา่มาก ราคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก 

  ๔. มไีถยจติปรากฏ 

  ๕. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าให ้

เคลือ่นที ่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๑๒๓] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ดว้ยอาการ ๕ 

อยา่ง คอื 

  ๑. ทรัพยม์ผีูค้รอบครอง 

  ๒. ส าคัญวา่เป็นทรัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๓. ทรัพยม์คีา่นอ้ย ราคาเกนิ ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๕ มาสก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

  ๔. มไีถยจติปรากฏ 

  ๕. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฎ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที ่

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  [๑๒๔] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื 

  ๑. ทรัพยม์ผีูค้รอบครอง 

  ๒. ส าคัญวา่เป็นทรัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๓. ทรัพยม์คีา่นอ้ย ราคา ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๑ มาสก 

  ๔. มไีถยจติปรากฏ 

  ๕. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  [๑๒๕] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื 

  ๑. ส าคัญวา่ไมใ่ชข่องของตน 

  ๒. ไมใ่ชถ่อืเอาดว้ยวสิาสะ 

  ๓. ไมใ่ชเ่ป็นของขอยมื 

  ๔. ทรัพยม์คีา่มาก ราคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก 

  ๕. มไีถยจติปรากฏ 

  ๖. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๑๒๖] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ดว้ยอาการ ๖ 

อยา่ง คอื 

  ๑. ส าคัญวา่ไมใ่ชข่องของตน 

  ๒. ไมใ่ชถ่อืเอาดว้ยวสิาสะ 

  ๓. ไมใ่ชเ่ป็นของขอยมื 

  ๔. ทรัพยม์คีา่นอ้ย ราคาเกนิ ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๕ มาสก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ บทภาชนยี ์

  ๕. มไีถยจติปรากฏ 

  ๖. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  [๑๒๗] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื 

  ๑. ส าคัญวา่ไมใ่ชข่องของตน 

  ๒. ไมใ่ชถ่อืเอาดว้ยวสิาสะ 

  ๓. ไมใ่ชเ่ป็นของขอยมื 

  ๔. ทรัพยม์คีา่นอ้ย ราคา ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๑ มาสก 

  ๕. มไีถยจติปรากฏ 

  ๖. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  [๑๒๘] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื 

  ๑. ไมใ่ชท่รัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๒. ส าคัญวา่เป็นทรัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๓. ทรัพยม์คีา่มาก ราคา ๕ มาสก หรอืเกนิกวา่ ๕ มาสก 

  ๔. มไีถยจติปรากฏ 

  ๕. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  [๑๒๙] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื 

  ๑. ไมใ่ชท่รัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๒. ส าคัญวา่เป็นทรัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๓. ทรัพยม์คีา่นอ้ย ราคาเกนิ ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๕ มาสก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ อนาปัตตวิาร 

  ๔. มไีถยจติปรากฏ 

  ๕. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที่ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  [๑๓๐] ภกิษุผูถ้อืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื 

  ๑. ไมใ่ชท่รัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๒. ส าคัญวา่เป็นทรัพยท์ีม่ผีูค้รอบครอง 

  ๓. ทรัพยม์คีา่นอ้ย ราคา ๑ มาสก หรอืนอ้ยกวา่ ๑ มาสก 

  ๔. มไีถยจติปรากฏ 

  ๕. ภกิษุจับตอ้ง ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ท าใหไ้หว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ท าใหเ้คลือ่นที ่

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบตั ิคอื 

  [๑๓๑] ๑. ภกิษุส าคัญวา่เป็นของของตน 

    ๒. ภกิษุถอืเอาดว้ยวสิาสะ 

    ๓. ภกิษุถอืเอาเป็นของขอยมื 

    ๔. ภกิษุถอืเอาทรัพยท์ีเ่ปรตครอบครอง 

    ๕. ภกิษุถอืเอาทรัพยท์ีส่ตัวด์รัิจฉานครอบครอง 

    ๖. ภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ 

    ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๘. ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น 

    ๙. ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

    ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 
ปฐมภาณวาร ในอทนินาทานสกิขาบท จบ 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

 

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งชา่งยอ้ม ๕ เรือ่ง    เรือ่งผา้ปเูตยีง ๔ เรือ่ง 

เรือ่งกลางคนื ๕ เรือ่ง    เรือ่งทรัพยท์ีภ่กิษุน าไปแตผู่เ้ดยีว ๑๑ เรือ่ง 

เรือ่งตอบตามค าถามน า ๕ เรือ่ง  เรือ่งลม ๒ เรือ่ง 

เรือ่งศพทีย่ังสด ๑ เรือ่ง   เรือ่งสบัเปลีย่นสลาก ๑ เรือ่ง 

เรือ่งเรอืนไฟ ๑ เรือ่ง    เรือ่งเนือ้เดนสตัว ์๕ เรือ่ง 

เรือ่งไมม่มีลู ๕ เรือ่ง    ในสมัยขา้วยากหมากแพง ม ี๕ เรือ่ง คอื 

เรือ่งขา้วสกุ ๑ เรือ่ง    เรือ่งเนือ้ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งขนม ๑ เรือ่ง    เรือ่งน ้าตาลกรวด ๑ เรือ่ง 

เรือ่งขนมตม้ ๑ เรือ่ง    เรือ่งบรขิาร ๕ เรือ่ง 

เรือ่งถงุ ๑ เรือ่ง    เรือ่งฟกู ๑ เรือ่ง 

เรือ่งราวจวีร ๑ เรือ่ง    เรือ่งไมอ่อกไป ๑ เรือ่ง 

เรือ่งถอืวสิาสะฉันของเคีย้ว ๑ เรือ่ง  เรือ่งส าคัญวา่เป็นของของตน ๒ เรือ่ง 

เรือ่งไมไ่ดล้ัก ๗ เรือ่ง    เรือ่งลัก ๗ เรือ่ง 

เรือ่งลักของสงฆ ์๗ เรือ่ง   เรือ่งลักดอกไม ้๒ เรือ่ง 

เรือ่งพดูตามค าบอก ๓ เรือ่ง   เรือ่งน าแกว้มณีผา่นดา่นภาษี ๓ เรือ่ง 

เรือ่งปลอ่ยสกุร ๒ เรือ่ง   เรือ่งปลอ่ยเนือ้ ๒ เรือ่ง 

เรือ่งปลอ่ยปลา ๒ เรือ่ง   เรือ่งกลิง้ทรัพยใ์นยาน ๑ เรือ่ง 

เรือ่งชิน้เนือ้ ๒ เรือ่ง    เรือ่งไม ้๒ เรือ่ง 

เรือ่งผา้บังสกุลุ ๑ เรือ่ง   เรือ่งขา้มน ้า ๒ เรือ่ง 

เรือ่งฉันทลีะนอ้ย ๑ เรือ่ง   เรือ่งชกัชวนกันไปลกั ๒ เรือ่ง 

เรือ่งก ามอืทีก่รงุสาวตัถ ี๔ เรือ่ง  เรือ่งเนือ้เป็นเดน ๒ เรือ่ง 

เรือ่งหญา้ ๒ เรือ่ง    เรือ่งใหแ้บง่ของสงฆ ์๗ เรือ่ง 

เรือ่งไมใ่ชเ่จา้ของ ๗ เรือ่ง   เรือ่งยมืไมข้องสงฆ ์๑ เรือ่ง 

เรือ่งลักน ้าของสงฆ ์๑ เรือ่ง   เรือ่งลักดนิของสงฆ ์๑ เรือ่ง 

เรือ่งลักหญา้ของสงฆ ์๒ เรือ่ง   เรือ่งลักเสนาสนะของสงฆ ์๗ เรือ่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๙๙ }  



๑๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

เรือ่งของมเีจา้ของไมค่วรน าไปใช ้๑ เรือ่ง เรือ่งของมเีจา้ของควรขอยมื ๑ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุณีชาวกรงุจัมปา ๑ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุณีชาวกรงุราชคฤห ์๑ เรือ่ง 

เรือ่งพระอัชชกุะชาวกรงุเวสาล ี๑ เรือ่ง เรือ่งทารกชาวกรงุพาราณส ี๑ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุชาวกรงุโกสมัพ ี๑ เรือ่ง 

เรือ่งสทัธวิหิารกิของพระทัฬหกิะกรงุสาคละ ๑ เรือ่ง 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งชา่งยอ้ม ๕ เร ือ่ง 

[๑๓๒] สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ปทีล่านตากผา้ของชา่งยอ้ม ไดล้ักหอ่ 

ผา้ของชา่งยอ้ม แลว้เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีล่านตากผา้ของชา่งยอ้ม พบผา้มรีาคามาก เกดิ 

ไถยจติขึน้มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เพยีงแตค่ดิ ไม ่

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีล่านตากผา้ของชา่งยอ้ม พบผา้มรีาคามาก ม ี

ไถยจติจับผา้ผนืนัน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีล่านตากผา้ของชา่งยอ้ม พบผา้มรีาคามาก ม ี

ไถยจติ ท าใหผ้า้ไหว แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุเธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีล่านตากผา้ของชา่งยอ้ม พบผา้มรีาคามาก ม ี

ไถยจติท าใหผ้า้เคลือ่นที ่แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕) 

เร ือ่งผา้ปเูตยีง ๔ เร ือ่ง 

  [๑๓๓] สมัยนัน้ ภกิษุผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่พบผา้ปเูตยีงมรีาคา 

มาก เกดิไถยจติขึน้มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เพยีง 

แตค่ดิไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่พบผา้ปเูตยีงมรีาคามาก ม ี

ไถยจติจับตอ้ง แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบผา้ปเูตยีงมรีาคามาก มไีถยจติ ท าใหผ้า้ไหว แลว้ 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบผา้ปเูตยีงมรีาคามาก มไีถยจติ ท าใหผ้า้เคลือ่นที ่

แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่ง 

ที ่๙) 

เร ือ่งกลางคนื ๕ เร ือ่ง 

[๑๓๔] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบสิง่ของตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

ดว้ยตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญสิง่ของนัน้วา่เป็นสิง่ของนัน้ จงึไดล้ัก 

ของนัน้มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบสิง่ของตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้ดว้ย 

ตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญสิง่ของนัน้วา่เป็นสิง่ของนัน้ แตไ่ดล้ักสิง่ของ 

อืน่มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบตั ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบสิง่ของตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้ดว้ย 

ตัง้ใจวา่จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญสิง่ของนัน้วา่เป็นสิง่ของอืน่ แตไ่ดล้ักสิง่ของ 

นัน้มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบสิง่ของตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไวด้ว้ย 

ตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญสิง่ของนัน้วา่เป็นสิง่ของอืน่ ไดล้ักสิง่ของ 

อืน่มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓ ) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบสิง่ของตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไวด้ว้ย 

ตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญสิง่ของนัน้วา่เป็นสิง่ของนัน้ แตไ่ดล้ักสิง่ของ 

ของตนเอง แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๔) 

เร ือ่งทรพัยท์ ีภ่กิษุน าไปแตผู่เ้ดยีว ๑๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ จับตอ้งสิง่ของทีอ่ยูบ่น 

ศรีษะตนเอง แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๕) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ ท าสิง่ของทีอ่ยูบ่น 

ศรีษะตนเองใหไ้หว แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ ลดสิง่ของทีอ่ยูบ่น 

ศรีษะตนเองลงมาทีไ่หล ่แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ จับตอ้งสิง่ของทีอ่ยูบ่น 

ไหล ่แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ ท าสิง่ของทีอ่ยูท่ีไ่หล ่

ตนเองใหไ้หว แลว้เกดิความความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๑๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ ลดสิง่ของทีอ่ยูท่ีไ่หลล่ง 

มาถงึระดับสะเอว แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๐) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ จับตอ้งสิง่ของทีอ่ยูท่ี ่

สะเอว แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒๑) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ ท าสิง่ของซึง่อยูท่ี ่

สะเอวใหไ้หว แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๒๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ เอามอืหยบิสิง่ของซึง่ 

อยูท่ีส่ะเอวหิว้ไป แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น าส ิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติ เอาสิง่ของทีม่อืวางลงที ่

พืน้ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๒๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ น าสิง่ของของผูอ้ ืน่ไป มไีถยจติหยบิสิง่ของขึน้จาก 

พืน้ดนิ แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๕) 

เร ือ่งตอบตามค าถามน า ๕ เร ือ่ง 

[๑๓๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ผึง่จวีรไวก้ลางแจง้แลว้เขา้ไปวหิาร ภกิษุอกี 

รปูหนึง่เก็บจวีรนัน้ดว้ยหวังวา่ จะไมใ่หจ้วีรหาย ภกิษุเจา้ของจวีรออกมา ถามภกิษุ 

รปูทีเ่ก็บไปนัน้วา่ “ทา่น จวีรของผมใครลักไป” ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผมลักไป” 

ภกิษุเจา้ของจวีรจับเอาภกิษุรปูทีน่ าจวีรไปกลา่ววา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรูปทีน่ า 

จวีรไปเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้ 

พระพทุธเจา้ตอบไปตามค าถามน า พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ ไมต่อ้งอาบัต ิเพราะ 

ตอบตามค าถามน า” (เรือ่งที ่๒๖) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พาดจวีรไวบ้นตั่งแลว้เขา้ไปวหิาร ภกิษุอกีรปูหนึง่เก็บ 

จวีรนัน้ดว้ยหวงัวา่จะไมใ่หจ้วีรหาย ภกิษุเจา้ของจวีรออกมา ถามภกิษุรูปทีเ่ก็บไป 

นัน้วา่ “ทา่น จวีรของผมใครลักไป” ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผมลักไป” ภกิษุเจา้ของ 

จวีรจับเอาภกิษุรปูทีน่ าจวีรไปกลา่ววา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูทีน่ าจวีรไปเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธ 

เจา้ตอบไปตามค าถามน า พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ ไมต่อ้งอาบัต ิเพราะตอบตาม 

ค าถามน า” (เรือ่งที ่๒๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พาดผา้ปน่ัูงไวบ้นตั่ง ภกิษุอกีรปูหนึง่เก็บผา้ปน่ัูงนัน้ 

ดว้ยหวงัวา่ จะไมใ่หผ้า้ปน่ัูงหาย ภกิษุเจา้ของผา้ปน่ัูงออกมา ถามภกิษุรปูทีเ่ก็บไป 

นัน้วา่ “ทา่น ผา้ปน่ัูงของผม ใครลักไป” ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผมลักไป” ภกิษุ 

เจา้ของผา้ปน่ัูงจับเอาภกิษุรปูทีน่ าผา้ปน่ัูงไปกลา่ววา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูทีน่ า 

ผา้ปน่ัูงไปเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้ 

พระพทุธเจา้ตอบไปตามค าถามน า พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ ไมต่อ้งอาบัต ิเพราะ 

ตอบตามค าถามน า” (เรือ่งที ่๒๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่วางบาตรไวใ้ตต้ั่งแลว้เขา้ไปวหิาร ภกิษุอกีรปูหนึง่ได ้

เก็บบาตรนัน้ดว้ยหวงัวา่ จะไมใ่หบ้าตรหาย ภกิษุเจา้ของบาตรออกมาถามภกิษุรปูที่ 

เก็บไปนัน้วา่ “ทา่น บาตรของผม ใครลักไป” ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผมลักไป” ภกิษุ 

เจา้ของบาตรจับเอาภกิษุรปูทีน่ าบาตรไปกลา่ววา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูทีน่ า 

บาตรไปเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ตอบไปตามค าถามน า พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ ไมต่อ้งอาบัต ิ

เพราะตอบตามค าถามน า” (เรือ่งที ่๒๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุณีรปูหนึง่ผึง่จวีรไวท้ีรั่ว้แลว้เขา้ไปยังวหิาร ภกิษุณีอกีรปูหนึง่ 

เก็บจวีรนัน้ดว้ยหวงัวา่ จะไมใ่หจ้วีรหาย ภกิษุณีเจา้ของจวีรออกมาถามภกิษุณีรปูที่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

เก็บไปนัน้วา่ “เธอ จวีรของฉันใครลักไป” ภกิษุณีรปูนัน้ตอบวา่ “ฉันลักไป” ภกิษุณี 

เจา้ของจวีรจับเอาภกิษุณีรปูทีน่ าจวีรไปกลา่ววา่ “เธอไมเ่ป็นพระ” ภกิษุณีรปูทีน่ า 

จวีรไปเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึบอกเรือ่งนีแ้กภ่กิษุณี 

ทัง้หลาย ภกิษุณีทัง้หลายจงึบอกแกภ่กิษุทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไมต่อ้งอาบัต ิ

เพราะตอบตามค าถามน า” (เรือ่งที ่๓๐) 

เร ือ่งลม ๒ เร ือ่ง 

  [๑๓๖] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบผา้สาฎกถกูลมบา้หมพัูดมา จงึเก็บไวด้ว้ย 

ตัง้ใจจะน าคนืเจา้ของ แตพ่วกเจา้ของผา้กลา่วหาท่านวา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ทา่น 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

ไมม่ไีถยจติ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ ไมม่ไีถยจติ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ถอืเอาผา้โพกซึง่ถกูลมบา้หมพัูดมา ดว้ย 

เกรงวา่ เจา้ของผา้จะเห็นเสยีกอ่น พวกเจา้ของผา้กลา่วหาทา่นวา่ “ทา่นไมเ่ป็น 

พระ” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มไีถยจติ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๓๒) 

เร ือ่งศพทีย่งัสด ๑ เร ือ่ง 

  [๑๓๗] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปป่าชา้ ถอืเอาผา้บังสกุลุทีซ่ากศพยังสดซึง่ม ี

เปรตสงิอยูใ่นรา่ง เปรตนัน้พดูกับภกิษุนัน้วา่ “อยา่เอาผา้ของเราไป” ภกิษุไมใ่สใ่จ 

ถอืเอาไป ทันใดนัน้ รา่งนัน้ลกุขึน้ตดิตามภกิษุไป ภกิษุรปูนัน้เขา้ไปวหิารแลว้ปิด 

ประตเูสยี รา่งนัน้ไดล้ม้ลงทีป่ระตน่ัูนเอง ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึถอืเอา 

ผา้บังสกุลุในซากศพทีย่ังสด ภกิษุใดถอืเอา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งสบัเปลีย่นสลาก ๑ เร ือ่ง 

  [๑๓๘] สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกจวีรแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่ ม ี

ไถยจติไดส้บัเปลีย่นสลากรับจวีรไป ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๔) 

เร ือ่งเรอืนไฟ ๑ เร ือ่ง 

  [๑๓๙] สมัยนัน้ พระอานนทส์ าคัญวา่ผา้อันตรวาสกของภกิษุรปูหนึง่ในเรอืน 

ไฟเป็นของตนจงึนุ่ง ภกิษุรปูทีเ่ป็นเจา้ของผา้อันตรวาสกกลา่วกับทา่นพระอานนท ์

วา่ “ท าไมทา่นจงึเอาผา้อันตราสกของผมไปนุ่ง” “ทา่น ผมส าคัญวา่เป็นของผม” 

ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุส าคัญวา่เป็นของตน ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๕) 

เร ือ่งเนือ้เดนสตัว ์๕ เร ือ่ง 

  [๑๔๐] สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูลงจากภเูขาคชิฌกฏู พบเนือ้เป็นเดนของราชสหี ์

จงึใชใ้หอ้นุปสมับันท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุฉันเนือ้เป็นเดนราชสหี ์ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูลงจากภเูขาคชิฌกฏู พบเนือ้เป็นเดนเสอืโครง่ จงึใช ้

ใหอ้นุปสมับันท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุฉันเนือ้เป็นเดนเสอืโครง่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูลงจากภเูขาคชิฌกฏู พบเนือ้เป็นเดนเสอืเหลอืง จงึใช ้

ใหอ้นุปสมับันท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุฉันเนือ้เป็นเดนเสอืเหลอืง ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๘) 

 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

สกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูลงจากภเูขาคชิฌกฏู พบเนือ้เป็นเดนหมาใน จงึใชใ้ห ้

อนุปสมับันท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัส 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุฉันเนือ้ทีเ่ป็นเดนหมาใน ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูลงจากภเูขาคชิฌกฏู พบเนือ้เป็นเดนหมาป่า จงึใชใ้ห ้

อนุปสมับันท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุฉันเนือ้ทีส่ตัวด์รัิจฉานครอบครอง ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่ง 

ที ่๔๐) 

เร ือ่งไมม่มีลู ๕ เร ือ่ง 

[๑๔๑] สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกอาหารแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่ 

กลา่วค าไมม่มีลูวา่ “จงใหเ้พือ่ภกิษุอืน่อกีสว่นหนึง่” แลว้รับไป ทา่นเกดิความกังวลใจ 

วา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เพราะกลา่วเท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๔๑) 

  สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกของเคีย้วแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่กลา่ว 

ค าไมม่มีลูวา่ “จงใหเ้พือ่ภกิษุอืน่อกีสว่นหนึง่” แลว้รับไป ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะ 

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๔๒) 

  สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกขนมแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่กลา่วค าไมม่  ี

มลูวา่ “จงใหเ้พือ่ภกิษุอืน่อกีสว่นหนึง่” แลว้รับไป ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๔๓) 

  สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกน ้าออ้ยแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่กลา่วค า 

ไมม่มีลูวา่ “จงใหเ้พือ่ภกิษุอืน่อกีสว่นหนึง่” แลว้รับไป ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะ 

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๔๔) 

  สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกผลมะพลับแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่กลา่ว 

ค าไมม่มีลูวา่ “จงใหเ้พือ่ภกิษุอืน่อกีสว่นหนึง่” แลว้รับไป ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะ 

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๔๕) 

ในสมยัขา้วยากหมากแพงม ี๕ เร ือ่ง คอื 

เร ือ่งขา้วสกุ ๑ เร ือ่ง 

[๑๔๒] สมัยนัน้ เมือ่เกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปรา้นขายขา้ว 

สกุ มไีถยจติไดล้ักขา้วสกุไปเต็มบาตร แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๖) 

เร ือ่งเนือ้ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ เมือ่เกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปรา้นขายเนือ้สกุ ม ี

ไถยจติไดล้กัเนือ้ไปเต็มบาตร แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่ง ๔๗) 

เรือ่งขนม ๑ เรือ่ง 

สมัยนัน้ เมือ่เกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปรา้นขายขนม ม ี

ไถยจติไดล้กัขนมไปเต็มบาตร แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๔๘ )  

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

สกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งน า้ตาลกรวด ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ เมือ่เกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปรา้นขายน ้าตาลกรวด 

มไีถยจติไดล้กัน ้าตาลกรวดไปเต็มบาตร แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ”(เรือ่งที ่๔๙) 

เร ือ่งขนมตม้ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ เมือ่เกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปรา้นขายขนมตม้ ม  ี

ไถยจติไดล้กัขนมตม้ไปเต็มบาตร แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๐) 

เร ือ่งบรขิาร ๕ เร ือ่ง 

[๑๔๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบเครือ่งใชส้อยตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่ง 

หมายไวด้ว้ยตัง้ใจวา่จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญเครือ่งใชส้อยนัน้วา่เป็นเครือ่งใช ้

สอยนัน้ จงึไดล้ักเครือ่งใชส้อยนัน้มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบเครือ่งใชส้อยตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

ดว้ยตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญเครือ่งใชส้อยนัน้วา่เป็นเครือ่งใชส้อยนัน้ 

แตไ่ดล้ักเครือ่งใชส้อยอืน่มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบเครือ่งใชส้อยตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

ดว้ยตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญเครือ่งใชส้อยนัน้วา่เป็นเครือ่งใชส้อยอืน่ 

แตไ่ดล้ักเครือ่งใชส้อยนัน้มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบเครือ่งใชส้อยตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

ดว้ยตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญเครือ่งใชส้อยนัน้วา่เป็นเครือ่งใชส้อยอืน่ 

แตไ่ดล้ักเครือ่งใชส้อยอืน่มา แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบเครือ่งใชส้อยตอนกลางวนั ไดท้ าเครือ่งหมายไว ้

ดว้ยตัง้ใจวา่ จะลักตอนกลางคนื ทา่นส าคัญเครือ่งใชส้อยนัน้วา่เป็นเครือ่งใชส้อยนัน้ 

แตล่ักเครือ่งใชส้อยของตนเอง แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๕๕) 

เร ือ่งถงุ ๑ เร ือ่ง 

  [๑๔๔] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบถงุวางไวบ้นตั่ง คดิวา่หากหยบิไปจากตั่ง 

จะเป็นปาราชกิ จงึยกเอาไปพรอ้มทัง้ตั่ง แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๖) 

เร ือ่งฟกู ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติไดล้ักฟกูของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๗) 

เร ือ่งราวจวีร ๑ เร ือ่ง 

[๑๔๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติไดล้ักจวีรทีร่าวจวีร แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๘)

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งไมอ่อกไป ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ลักจวีรในวหิาร คดิวา่หากตนออกไปจากวหิารจะเป็น 

ปาราชกิ จงึไมย่อมออกไปจากวหิาร ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย โมฆบรุษุนัน้จะออกจากวหิาร 

หรอืไมอ่อกก็ตาม ก็ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๕๙) 

เร ือ่งถอืวสิาสะฉนัของเคีย้ว ๑ เร ือ่ง 

[๑๔๖] สมัยนัน้ ภกิษุ ๒ รูปเป็นเพือ่นกัน ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปบณิฑบาตยัง 

หมูบ่า้น เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกของขบเคีย้วแกส่งฆ ์ภกิษุรปูทีเ่ป็นเพือ่นรับ 

เอาสว่นแบง่ของเพือ่นไปแลว้ถอืวสิาสะฉันสว่นแบง่ของภกิษุนัน้ ทา่นรูเ้รือ่งเขา้จงึ 

กลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ท่านไมเ่ป็นพระ” ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ถอืเอาดว้ยวสิาสะ พระ 

พทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะถอืเอาดว้ยวสิาสะ” (เรือ่งที ่๖๐) 

เร ือ่งส าคญัวา่เป็นของของตน ๒ เร ือ่ง 

[๑๔๗] สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูก าลังตัดเย็บจวีร เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลัง 

แจกของขบเคีย้วแกส่งฆ ์ภกิษุทกุรปูตา่งน าสว่นแบง่ของตนไปเก็บไว ้ภกิษุรูปหนึง่ 

ส าคัญสว่นแบง่ของภกิษุอกีรปูหนึง่วา่เป็นสว่นแบง่ของตนจงึฉันเสยี ภกิษุเจา้ของ 

สว่นแบง่รูเ้รือ่งเขา้ จงึกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูทีถ่กูกลา่วหา 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

ส าคัญวา่เป็นของของตน พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอส าคัญวา่เป็นของของตน ไม ่

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูก าลังตัดเย็บจวีร เมือ่ภกิษุเจา้หนา้ทีก่ าลังแจกของขบ 

เคีย้วแกส่งฆ ์ภกิษุรปูหนึง่เอาบาตรของภกิษุอกีรปูหนึง่น าสว่นแบง่ของภกิษุอกีรปู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

หนึง่มาเก็บไว ้ภกิษุเจา้ของบาตรส าคัญวา่เป็นสว่นแบง่ของตนจงึฉันเสยี ภกิษุรปูที ่

น าบาตรไปรูเ้รือ่งเขา้ จงึกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูทีถ่กูกลา่ว 

หาเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอส าคัญวา่เป็นของของตน ไม ่

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๒) 

เร ือ่งไมไ่ดล้กั ๗ เร ือ่ง 

[๑๔๘] สมัยนัน้ พวกขโมยลักมะมว่ง ท าใหผ้ลมะมว่งหลน่แลว้หอ่ถอืไป 

พวกเจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลมะมว่งทิง้แลว้หนไีป 

พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันเก็บมะมว่งหอ่นัน้ไปแลว้ฉัน 

พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความ 

กังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวก 

ขา้พระพทุธเจา้ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๓) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักลกูหวา้ ท าใหผ้ลหวา้หลน่แลว้หอ่ถอืไป พวกเจา้ของ 

พากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลหวา้ทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันเก็บหอ่ผลหวา้นัน้ไปแลว้ฉัน พวกเจา้ของ 

กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอส าคัญวา่เป็น 

ของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๔) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักขนุนส าปะลอ ท าใหผ้ลขนุนส าปะลอหลน่แลว้ หอ่ถอื 

ไป พวกเจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลขนุนส าปะลอ 

ทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันเก็บหอ่ผลขนุน 

 

 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

ส าปะลอนัน้ไปแลว้ฉัน พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” 

พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

คดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

ทัง้หลาย พวกเธอส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๕) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักขนุน ท าใหผ้ลขนุนหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวกเจา้ของพา 

กันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลขนุนทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันเก็บหอ่ผลขนุนนัน้ไปแลว้ฉัน พวกเจา้ของ 

กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวก 

ขา้พระพทุธเจา้ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๖) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักผลตาลสกุ ท าใหผ้ลตาลสกุหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวก 

เจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลตาลสกุทิง้แลว้หนไีป 

พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุจงึใหอ้นุปสมับันเก็บหอ่ผลตาลสกุนัน้ไปแลว้ฉัน 

พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความ 

กังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวก 

ขา้พระพทุธเจา้ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๗) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักออ้ย ตัดออ้ยแลว้มัดถอืไป พวกเจา้ของพากันตดิตาม 

พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนมัดออ้ยทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของ 

บังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันเก็บมัดออ้ยนัน้ไปแลว้ฉัน พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ 

“พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

 

 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๖๘) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักผลมะพลับ ท าใหผ้ลมะพลับหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวก 

เจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลมะพลับทิง้แลว้หนไีป 

พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันเก็บหอ่ผลมะพลับนัน้ไปแลว้ฉัน 

พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความ 

กังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวก 

ขา้พระพทุธเจา้ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

ส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๙) 

เร ือ่งลกั ๗ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกขโมยลักมะมว่ง ท าใหผ้ลมะมว่งหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวก 

เจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลมะมว่งทิง้แลว้หนไีป 

พวกภกิษุมไีถยจติ คดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันผลมะมว่ง พวกเจา้ของกลา่วหา 

ภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๐) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักลกูหวา้ ท าใหผ้ลหวา้หลน่แลว้หอ่ถอืไป พวกเจา้ของ 

พากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลหวา้ทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุม ี

ไถยจติ คดิวา่พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันผลหวา้ พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ 

“พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๑) 

 

 

 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ พวกขโมยลักขนุนส าปะลอ ท าใหผ้ลขนุนส าปะลอหลน่แลว้หอ่ถอืไป 

พวกเจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลขนุนส าปะลอทิง้ 

แลว้หนไีป พวกภกิษุมไีถยจติคดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันผลขนุนส าปะลอ พวก 

เจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจ 

วา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๒) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักขนุน ท าใหผ้ลขนุนหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวกเจา้ของพา 

กันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลขนุนทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุม ี

ไถยจติคดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันผลขนุน พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ 

“พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๓) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักผลตาลสกุ ท าใหผ้ลตาลสกุหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวก 

เจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลตาลสกุทิง้แลว้หนไีป 

พวกภกิษุมไีถยจติคดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันผลตาลสกุ พวกเจา้ของกลา่วหา 

ภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๔) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักออ้ย ตัดออ้ยแลว้มัดถอืไป พวกเจา้ของพากันตดิตาม 

พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนมัดออ้ยทิง้แลว้หนไีป พวกภกิษุมไีถยจติคดิวา่ 

พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันออ้ย พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไม ่

เป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๕) 

  สมัยนัน้ พวกขโมยลักผลมะพลับ ท าใหผ้ลมะพลับหลน่แลว้หอ่ถอืไป พวก 

เจา้ของพากันตดิตาม พวกขโมยเห็นพวกเจา้ของจงึโยนหอ่ผลมะพลับทิง้แลว้หนไีป 

พวกภกิษุมไีถยจติคดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น จงึฉันผลมะพลับ พวกเจา้ของกลา่วหา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

ภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๖) 

เร ือ่งลกัของสงฆ ์๗ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัผลมะมว่งของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัผลหวา้ของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัผลขนุนส าปะลอของสงฆ ์แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัผลขนุนของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจว่า 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๐) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัผลตาลสกุของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัออ้ยของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัผลมะพลับของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๓) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งลกัดอกไม ้๒ เร ือ่ง 

[๑๔๙] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปสวนดอกไม ้มไีถยจติ ไดล้ักดอกไมท้ีเ่ขา 

เก็บไวแ้ลว้ มรีาคา ๕ มาสก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปสวนดอกไม ้มไีถยจติ ไดล้กัเก็บดอกไม ้มรีาคา ๕ 

มาสก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบตั ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๕) 

เร ือ่งพดูตามค าบอก ๓ เร ือ่ง 

[๑๕๐] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังเขา้ไปหมูบ่า้น ไดบ้อกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ 

“ทา่นครับ ผมจะไปบอกตระกลูอปัุฏฐากใหต้ามทีท่า่นสัง่” ครัน้เธอไปถงึจงึใหเ้ขาน า 

ผา้มา ๑ ผนืแลว้ใชเ้สยีเอง ภกิษุผูส้ัง่รูเ้ขา้จงึกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” 

ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึกลา่ววา่ ผมจะบอกตามทีท่า่นสัง่ ภกิษุใด 

พงึกลา่ว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๘๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จะเขา้ไปหมูบ่า้น ภกิษุอกีรปูหนึง่ไดส้ัง่ทา่นวา่ “ทา่นครับ 

ทา่นชว่ยบอกตระกลูอปัุฏฐากของผมตามทีผ่มสัง่ดว้ย” ภกิษุนัน้ครัน้ไปแลว้จงึให ้

ตระกลูอปัุฏฐากน าผา้มา ๑ คู ่ตนเองใช ้๑ ผนื ถวายภกิษุผูส้ัง่นัน้ ๑ ผนื ภกิษุผูส้ัง่ 

รูเ้ขา้จงึกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึกลา่ว 

วา่ ทา่นจงบอกตามทีส่ัง่ ภกิษุใดพงึกลา่ว ตอ้งอาบตัทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๘๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังไปหมูบ่า้น ไดบ้อกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ “ทา่น ผม 

จะไปบอกตระกลูอปัุฏฐากของทา่นตามทีท่า่นสัง่” ภกิษุแมร้ปูนัน้กลา่วอยา่งนี้วา่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

“ทา่นชว่ยบอกตามทีผ่มสัง่” ภกิษุนัน้ ครัน้ไปถงึจงึใหต้ระกลูอปัุฏฐากน าเนยใส ๑ 

อาฬหกะ น ้าออ้ยงบ ๑ ตลุะ ขา้วสาร ๑ โทณะ๑ มาแลว้ฉันเสยีเอง ภกิษุผูส้ัง่รูเ้ขา้ 

จงึกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ท่านไมเ่ป็นพระ” ทา่นเกดิความเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึ 

กลา่ววา่ ผมจะบอกตามทีส่ัง่ และไมพ่งึกลา่ววา่ ทา่นจงบอกตามทีส่ัง่ ภกิษุใดพงึ 

กลา่ว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๘๘) 

เร ือ่งน าแกว้มณีผา่นดา่นภาษ ี๓ เร ือ่ง 

[๑๕๑] สมัยนัน้ บรุษุคนหนึง่น าแกว้มณีราคาแพง เดนิทางไกลไปกับภกิษุ 

รปูหนึง่ ครัน้เห็นดา่นภาษี จงึใสแ่กว้มณีลงในยา่มของภกิษุนัน้ผูไ้มรู่ ้เมือ่เดนิพน้ 

ดา่นภาษีจงึถอืไปแตผู่เ้ดยีว ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมรู่ ้พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมรู่ ้ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๘๙) 

  สมัยนัน้ บรุษุคนหนึง่น าแกว้มณีราคาแพงเดนิทางไกลไปกับภกิษุรปูหนึง่ 

ครัน้เห็นดา่นภาษี ท าลวงวา่เป็นไขแ้ลว้มอบหอ่ของของตนใหภ้กิษุถอืไป เมือ่เดนิพน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ๔ กฑุวุะ หรอื ปสตะ (ฟายมอื) เป็น ๑ ปัตถะ (กอบ) 

   ๔ ปัตถะ เป็น ๑ อาฬหกะ 

   ๔ อาฬหกะ เป็น ๑ โทณะ 

   ๔ โทณะ เป็น ๑ มาณกิา 

   ๔ มาณกิา เป็น ๑ ขาร ี

   ๒๐ ขาร ีเป็น ๑ วาหะ 

   ๒๐ วาหะ เป็น ๑ ธารณะ 

   ๑๐ ธารณะ เป็น ๑ ปละ 

   ๑๐๐ ปละ เป็น ๑๒ ตลุา 

   ๒๐ ตุลา เป็น ๑ ภาระ 

   (ด ูอภธิา.ฏ.ี คาถา ๔๘๐-๔๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกณัฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

ดา่นภาษีไป จงึกลา่วกับภกิษุนัน้วา่ “ทา่นครับ กรณุาสง่หอ่ของใหผ้มเถดิ ผมไมไ่ด ้

เป็นไข”้ “โยม ทา่นไดท้ าอยา่งนีเ้พือ่อะไร” บรุษุนัน้จงึบอกความนัน้ใหภ้กิษุนัน้ทราบ 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ไมรู่ ้พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมรู่ ้ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๐) 

  [๑๕๒] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เดนิทางไกลไปกับหมูเ่กวยีน ชายคนหนึง่ 

เกลีย้กลอ่มทา่นดว้ยอามสิ เห็นดา่นภาษีจงึมอบแกว้มณีราคาแพงใหภ้กิษุนัน้ดว้ย 

กลา่ววา่ “ขอทา่นกรณุาชว่ยน าแกว้มณีนีผ้า่นดา่นภาษีไปดว้ยขอรับ” ภกิษุนัน้ไดน้ า 

แกว้มณีนัน้ผา่นดา่นภาษีไปแลว้ เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๙๑) 

เร ือ่งปลอ่ยสกุร ๒ เร ือ่ง 

[๑๕๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปลอ่ยสกุรทีต่ดิบว่งไปดว้ยความสงสารแลว้ 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

มคีวามประสงคจ์ะชว่ยเหลอื พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอมคีวามประสงคจ์ะชว่ยเหลอื 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติคดิวา่ เจา้ของจะเห็น จงึปลอ่ยสกุรทีต่ดิบว่งไป 

แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่

๙๓) 

เร ือ่งปลอ่ยเนือ้ ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปลอ่ยเนือ้ตดิบว่งไปดว้ยความสงสารแลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

ประสงคจ์ะชว่ยเหลอื พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอมคีวามประสงคจ์ะชว่ยเหลอื ไม ่

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติคดิวา่ เจา้ของจะเห็น จงึปลอ่ยเนือ้ทีต่ดิบว่งไป 

แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่

๙๕) 

เร ือ่งปลอ่ยปลา ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปลอ่ยฝงูปลาทีต่ดิลอบไปดว้ยความสงสารแลว้เกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

มคีวามประสงคจ์ะชว่ยเหลอื พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอมคีวามประสงคจ์ะชว่ยเหลอื 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติคดิวา่ เจา้ของจะเห็น จงึปลอ่ยฝูงปลาทีต่ดิ 

ลอบไปแลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่ง 

ที ่๙๗) 

เร ือ่งกลิง้ทรพัยใ์นยาน ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เห็นทรัพยใ์นยานคดิวา่ เมือ่เราหยบิไปจากยานนีจั้ก 

เป็นปาราชกิ จงึเขีย่ใหก้ลิง้แลว้ถอืเอา ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๙๘) 

เร ือ่งชิน้เนือ้ ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถอืเอาชิน้เนือ้ทีเ่หยีย่วเฉี่ยวเอามา ดว้ยตัง้ใจวา่จะคนื 

ใหเ้จา้ของ แตพ่วกเจา้ของเนือ้กลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ทา่นเกดิความ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่ไีถยจติ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ มไีถยจติคดิวา่ เจา้ของจะเห็น ไดถ้อืเอาชิน้เนือ้ที ่

เหยีย่วเฉี่ยวเอามา พวกเจา้ของเนือ้กลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ท่านเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๐) 

เร ือ่งไม ้๒ เร ือ่ง 

[๑๕๔] สมัยนัน้ พวกชาวบา้นผกูแพแลว้เข็นลงแมน่ ้าอจริวด ีเมือ่เชอืกขาด 

ไมทั้ง้หลายไดก้ระจายไป พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึชว่ยกันขนไมข้ ึน้ฝ่ัง 

พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิความ 

กังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๐๑) 

  สมัยนัน้ พวกชาวบา้นผกูแพแลว้เข็นลงแมน่ ้าอจริวด ีเมือ่เชอืกขาด ไมทั้ง้ 

หลายไดก้ระจายไป พวกภกิษุมไีถยจติ คดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น จงึชว่ยกันขนไม ้

ขึน้ฝ่ัง พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุเกดิ 

ความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผู ้

มพีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๑๐๒) 

เร ือ่งผา้บงัสกุลุ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ คนเลีย้งโคคนหนึง่พาดผา้ไวท้ีต่น้ไมแ้ลว้ไปถา่ยอจุจาระ ภกิษุรปู 

หนึง่ส าคัญวา่เป็นผา้บังสกุลุ จงึถอืเอาไป คนเลีย้งโคกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ท่านไม ่

เป็นพระ” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอส าคัญวา่ 

เป็นผา้บังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งขา้มน า้ ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ผา้ผนืหนึง่หลดุจากมอืพวกชา่งยอ้มไปคลอ้งอยูท่ีเ่ทา้ของภกิษุรปู 

หนึง่ผูก้ าลังขา้มน ้า ทา่นเก็บไวด้ว้ยตัง้ใจวา่จะน าไปคนืใหเ้จา้ของ พวกเจา้ของกลา่ว 

หาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่ไีถยจติ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๐๔) 

  สมัยนัน้ ผา้ผนืหนึง่หลดุจากมอืพวกชา่งยอ้มไปคลอ้งอยูท่ีเ่ทา้ของภกิษุรปู 

หนึง่ผูก้ าลังขา้มน ้า ทา่นมไีถยจติคดิวา่ พวกเจา้ของจะเห็น ไดถ้อืเอาผา้นัน้ไป พวก 

เจา้ของกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๕) 

เร ือ่งฉนัทลีะนอ้ย ๑ เร ือ่ง 

[๑๕๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบหมอ้เนยใสจงึฉันเนยใสทลีะนอ้ย แลว้เกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” ๑ (เรือ่งที ่๑๐๖) 

เร ือ่งชกัชวนกนัไปลกั ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูชกัชวนกันไปดว้ยคดิจะลักทรัพย ์ภกิษุรปูหนึง่ 

ลักทรัพยม์าได ้ภกิษุเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกเราไมเ่ป็นปาราชกิ ภกิษุรปูใด 

ลักทรัพย ์ภกิษุรปูนัน้เป็นปาราชกิ” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๗) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภกิษุถอืเอาเนยใสและน ้ามันเป็นตน้ มรีาคาไมถ่งึหนึง่บาท คดิวา่ เราจักไมท่ าอยา่งนีอ้กี ด ารงอยูใ่น 

   ความส ารวมแมใ้นวันที ่๒ และ ๓ เมือ่เกดิความคดิขึน้อยา่งนีแ้ลว้ ขณะทีฉั่นก็ท าการทอดธุระอยา่งนัน้ แม ้

   จะฉันเนยใสและน ามันเป็นตน้นัน้ทัง้หมด ก็ไมเ่ป็นปาราชกิ เธอตอ้งอาบัตทิกุกฏหรอืถลุลัจจัย แตส่ิง่ของนัน้ 

   เธอตอ้งชดใชค้นื(เป็นภัณฑไทย) (ด ูว.ิอ. ๑/๑๕๕/๔๒๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูชกัชวนกันไปแลว้ ไดล้ักทรัพยม์า แลว้แบง่กัน เมือ่ 

ก าลังแบง่ทรัพยก์ัน ภกิษุแตล่ะรปูไดส้ว่นแบง่ไมค่รบ ๕ มาสก ภกิษุเหลา่นัน้จงึบอก 

วา่ “พวกเราไมเ่ป็นปาราชกิ” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๘) 

เร ือ่งก ามอืทีก่รงุสาวตัถ ี๔ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ กรงุสาวตัถเีกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กั 

ขา้วสารของชาวรา้นตลาดไป ๑ ก ามอื แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๙) 

  สมัยนัน้ กรงุสาวตัถเีกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กั 

ถ่ัวเขยีวของชาวรา้นตลาดไป ๑ ก ามอื แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๑๐) 

  สมัยนัน้ กรงุสาวตัถเีกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กั 

ถ่ัวราชมาสของชาวรา้นตลาดไป ๑ ก ามอื แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๑๑) 

  สมัยนัน้ กรงุสาวตัถเีกดิขา้วยากหมากแพง ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กังา 

ของชาวรา้นตลาดไป ๑ ก ามอื แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๑๒) 

เร ือ่งเนือ้เป็นเดน ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกโจรฆา่โค กนิเนือ้แลว้ ซอ่นสว่นทีเ่หลอืไวใ้นป่าอันธวนั เขตกรงุ 

สาวตัถ ีแลว้พากันไป พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันถอืเอาไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

ท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกโจรกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวก 

ภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอส าคญัวา่ 

เป็นของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑๓) 

  สมัยนัน้ พวกโจรฆา่สกุร กนิเนือ้แลว้ ซอ่นสว่นทีเ่หลอืไวใ้นป่าอันธวนั เขต 

กรงุสาวตัถแีลว้พากันไป พวกภกิษุส าคัญวา่เป็นของบังสกุลุ จงึใหอ้นุปสมับันถอืเอา 

ไปท าใหส้กุแลว้ฉัน พวกโจรกลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวก 

ภกิษุเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอส าคัญวา่เป็น 

ของบังสกุลุ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑๔) 

เร ือ่งหญา้ ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีทุ่ง่หญา้ มไีถยจติ ไดล้กัหญา้ทีเ่ขาเกีย่วไวแ้ลว้ ม ี

ราคา ๕ มาสก แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๑๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีทุ่ง่หญา้ มไีถยจติ ไดล้กัเกีย่วหญา้ มรีาคา ๕ มาสก 

ไปแลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่ง 

ที ่๑๑๖) 

เร ือ่งใหแ้บง่ของสงฆ ์๗ เร ือ่ง 

[๑๕๖] สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ผลมะมว่งของสงฆแ์ลว้ขบฉัน 

พวกภกิษุเจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุ 

อาคันตกุะเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

คดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ตอ้งการจะฉัน พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอตอ้งการจะฉัน ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑๗) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ผลหวา้ของสงฆแ์ลว้ขบฉัน พวกภกิษุ 

เจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุอาคันตกุะเกดิ 

ความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งการจะฉัน 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑๘) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ผลขนุนส าปะลอของสงฆแ์ลว้ขบฉัน 

พวกภกิษุเจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุ 

อาคันตกุะเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

ตอ้งการจะฉัน ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑๙) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ผลขนุนของสงฆแ์ลว้ขบฉัน พวกภกิษุ 

เจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุอาคันตกุะเกดิ 

ความกังวล ใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งการจะ 

ฉัน ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๒๐) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ผลตาลสกุของสงฆแ์ลว้ขบฉัน พวกภกิษุ 

เจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุอาคันตกุะเกดิ 

ความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งการจะฉัน 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๒๑) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ตน้ออ้ยของสงฆแ์ลว้ขบฉัน พวกภกิษุ 

เจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุอาคันตกุะเกดิ 

ความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งการจะฉัน 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ พวกภกิษุอาคันตกุะใหแ้บง่ผลมะพลับของสงฆแ์ลว้ขบฉัน พวก 

ภกิษุเจา้ถิน่กลา่วหาภกิษุเหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นไมเ่ป็นพระ” พวกภกิษุอาคันตกุะ 

เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งการจะ 

ฉัน ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๒๓) 

เร ือ่งไมใ่ชเ่จา้ของ ๗ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าสวนมะมว่งไดถ้วายผลมะมว่งแกภ่กิษุทัง้หลาย พวก 

ภกิษุมคีวามรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไมย่อมรับแลว้น า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ไมต่อ้งอาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๒๔) 

  สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าสวนหวา้ไดถ้วายผลหวา้แกภ่กิษุทัง้หลาย พวกภกิษุม ี

ความรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไมย่อมรับแลว้น าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไมต่อ้ง 

อาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๒๕) 

  สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าสวนขนุนส าปะลอไดถ้วายผลขนุนส าปะลอแกภ่กิษุ 

ทัง้หลาย พวกภกิษุมคีวามรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไม ่

ยอมรับแลว้น าเรือ่งไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย ไมต่อ้งอาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๒๖) 

  สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าสวนขนุนไดถ้วายผลขนุนแกภ่กิษุทัง้หลาย พวกภกิษุม ี

ความรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไมย่อมรับแลว้น าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไมต่อ้ง 

อาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๒๗) 

  สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าสวนตาลสกุไดถ้วายผลตาลสกุแกภ่กิษุทัง้หลาย พวก 

ภกิษุมคีวามรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไมย่อมรับแลว้ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ไมต่อ้งอาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าไรอ่อ้ยไดถ้วายล าออ้ยแกภ่กิษุทัง้หลาย พวกภกิษุม ี

ความรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไมย่อมรับแลว้น าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไมต่อ้ง 

อาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๒๙) 

  สมัยนัน้ พวกคนเฝ้าสวนมะพลับไดถ้วายผลมะพลับแกภ่กิษุทัง้หลาย พวก 

ภกิษุมคีวามรังเกยีจวา่ ชนเหลา่นีม้หีนา้ทีเ่ฝ้า ไมม่สีทิธิจ์ะถวาย จงึไมย่อมรับแลว้น า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไม ่

ตอ้งอาบัต ิเพราะคนเฝ้าถวาย” (เรือ่งที ่๑๓๐) 

เร ือ่งยมืไมข้องสงฆ ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดย้มืไมข้องสงฆไ์ปค ้าฝาวหิาร ภกิษุทัง้หลายกลา่วหา 

ภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ตอ้งการจะขอยมื พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะขอยมื” (เรือ่งที ่๑๓๑) 

เร ือ่งลกัน า้ของสงฆ ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัน ้าของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๒) 

เร ือ่งลกัดนิของสงฆ ์๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัดนิของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๓) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งลกัหญา้ของสงฆ ์๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัหญา้มงุกระตา่ยของสงฆ ์แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดเ้ผาหญา้มงุกระตา่ยของสงฆ ์แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” 

(เรือ่งที ่๑๓๕) 

เร ือ่งลกัเสนาสนะของสงฆ ์๗ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัเตยีงของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัตั่งของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัฟกูของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัหมอนของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๓๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กับานประตขูองสงฆ ์แลว้เกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๔๐) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กับานหนา้ตา่งของสงฆ ์แลว้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๔๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มไีถยจติ ไดล้กัไมก้ลอนของสงฆ ์แลว้เกดิความกังวลใจ 

วา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๔๒) 

เร ือ่งของมเีจา้ของไมค่วรน าไปใช ้๑ เร ือ่ง 

  [๑๕๗] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเสนาสนะเครือ่งใชส้อยประจ าในวหิาร 

ของอบุาสกคนหนึง่ไปใชส้อยทีอ่ืน่ อบุาสกนัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พระคณุเจา้ทัง้หลายจงึน าเครือ่งใชส้อยประจ าในทีแ่หง่หนึง่ ไปใชใ้นทีอ่กีแหง่หนึง่ 

เลา่” ภกิษุทัง้หลาย จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เครือ่งใชส้อยในทีแ่หง่หนึง่ ไมพ่งึน าไปใชส้อยในทีอ่กีแหง่หนึง่ 

ภกิษุใดพงึใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๔๓) 

เร ือ่งของมเีจา้ของควรขอยมื ๑ เร ือ่ง 

 สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายรังเกยีจการน าเสนาสนะเครือ่งใชส้อยไปโรงอโุบสถบา้ง 

ทีป่ระชมุบา้ง จงึน่ังบนพืน้ดนิ เนือ้ตัวและจวีรจงึเป้ือนฝุ่ น ภกิษุทัง้หลาย จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรา 

อนุญาตใหน้ าไปใชไ้ดช้ัว่คราว” (เรือ่งที ่๑๔๔) 

เร ือ่งภกิษุณีชาวกรงุจ าปา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุณีผูเ้ป็นอันเตวาสนิขีองภกิษุณีถลุลนันทา ไปยังตระกลู 

อปัุฏฐากของภกิษุณีถลุลนันทา ในกรงุจัมปา บอกคนในตระกลูวา่ “ภกิษุณีถลุลนันทา 

ประสงคจ์ะดืม่ยาคปูรงุดว้ยของ ๓ อยา่ง” เมือ่เขาหงุหาใหแ้ลว้เธอกลับน าไปฉัน 

เสยีเอง ภกิษุณีถลุลนันทารูเ้ขา้จงึกลา่วหาภกิษุณีนัน้วา่ “เธอไมเ่ป็พระ” ภกิษุณีนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

เกดิความกังวลใจจงึบอกความนัน้แกภ่กิษุณีทัง้หลาย พวกภกิษุณีจงึบอกแกภ่กิษุ 

ทัง้หลาย พวกภกิษุไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีนัน้ไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เพราะกลา่วเท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๑๔๕) 

เร ือ่งภกิษุณีชาวกรงุราชคฤห ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุณีผูเ้ป็นอันเตวาสนิขีองภกิษุณีถลุลนันทา ไปยังตระกลูอปัุฏฐาก 

ของภกิษุณีถลุลนันทาในกรงุราชคฤห ์บอกคนในตระกลูวา่ “ภกิษุณีถลุลนันทา 

ประสงคจ์ะฉันขนมรวงผึง้” เมือ่สัง่ใหเ้ขาทอดแลว้เธอกลับน าไปฉันเสยีเอง 

ภกิษุณีถลุลนันทารูเ้ขา้จงึกลา่วหาภกิษุณีนัน้วา่ “เธอไมเ่ป็นพระ” ภกิษุณีนัน้เกดิ 

ความกังวลใจจงึบอกความนัน้แกภ่กิษุณีทัง้หลาย พวกภกิษุณีจงึบอกแกภ่กิษุทัง้หลาย 

พวกภกิษุไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีนัน้ไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะ 

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่”้ (เรือ่งที ่๑๔๖) 

เร ือ่งพระอชัชุกะชาวกรงุเวสาล ี๑ เร ือ่ง 

[๑๕๘] คหบดผีูเ้ป็นอปัุฏฐากของพระอชัชกุะ ในกรงุเวสาล ีมบีตุร ๑ คน 

หลาน ๑ คน ตอ่มา เขาสัง่เสยีทา่นพระอัชชกุะวา่ “ทา่นพงึบอกทีฝั่งทรัพยแ์กเ่ด็ก 

ผูม้ศีรัทธาเลือ่มใส ในจ านวนเด็ก ๒ คนนี”้ แลว้ถงึแกก่รรม เวลานัน้ปรากฏวา่ 

หลานชายของคหบดเีป็นผูม้ศีรัทธาเลือ่มใส ทา่นพระอัชชกุะจงึบอกทีฝั่งทรัพยแ์ก่ 

เธอ เธอน าทรัพยส์มบัตมิาตัง้เป็นกองทนุและเริม่ใหท้าน 

  ตอ่มาบตุรของคหบดนัีน้ ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทว์า่ “พระคณุเจา้ 

อานนท ์ใครเป็นทายาทของพอ่ ลกูหรอืหลาน” 

  “ธรรมดาลกูตอ้งเป็นทายาทของพอ่” 

  “ทา่นขอรับ พระคณุเจา้อัชชกุะบอกทรัพยส์มบตัขิองกระผมแกคู่แ่ขง่ของ 

กระผมไปแลว้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

“โยม ทา่นพระอัชชกุะไมเ่ป็นพระ” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอัชชกุะกลา่วกับทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นอานนท ์

ทา่นโปรดใหก้ารวนิจิฉัยแกก่ระผมเถดิ ขอรับ” 

  ทา่นพระอบุาลอียูฝ่่ายพระอัชชกุะ ถามพระอานนทว์า่ “ทา่นอานนท ์ภกิษุ 

รปูใดบอกขมุทรัพยแ์กบ่คุคลตามทีเ่จา้ของสัง่ใหบ้อก ภกิษุรปูนัน้จะตอ้งอาบัตอิะไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ภกิษุนัน้จะไมต่อ้งอาบัตอิะไรเลย โดยทีส่ดุแมแ้ต ่

อาบัตทิกุกฏ” 

  ทา่นพระอบุาลจีงึกลา่ววา่ “พระอัชชกุะนีอ้ันเจา้ของทรัพยส์ัง่ไวว้า่ ทา่นโปรด 

บอกทีฝั่งทรัพยน์ีแ้กบ่คุคลชือ่นี ้จงึไดบ้อกแกผู่นั้น้ ดังนัน้พระอัชชกุะจงึไมต่อ้ง 

อาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๔๗) 

เร ือ่งทารกชาวกรงุพาราณส ี๑ เร ือ่ง 

[๑๕๙] ตระกลูอปัุฏฐากของทา่นพระปิลนิทวจัฉะในกรงุพาราณส ีถกูโจร 

ปลน้และพาเด็กไป ๒ คน ตอ่มา ทา่นพระปิลนิทวจัฉะชว่ยน าเด็กหนอีอกมาไว ้

ทีป่ราสาทดว้ยอทิธฤิทธิ ์ชาวบา้นเลือ่มใสวา่ นีเ้ป็นอทิธานุภาพของทา่น 

พระปิลนิทวจัฉะโดยแท ้ภกิษุทัง้หลายจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

ปิลนิทวจัฉะจงึน าเด็กทีพ่วกโจรพาตัวไปมาเลา่” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้ฤีทธิไ์มต่อ้งอาบัต ิ

เพราะวสิยัแหง่ฤทธิ”์ (เรือ่งที ่๑๔๘) 

เร ือ่งภกิษุชาวกรงุโกสมัพ ี๑ เร ือ่ง 

[๑๖๐] สมัยนัน้ พระปัณฑกุะและพระกปิละเป็นเพือ่นกัน รปูหนึง่อยูใ่น 

อาวาสใกลห้มูบ่า้น อกีรปูหนึง่อยูใ่นกรงุโกสมัพ ีตอ่มาเพือ่นภกิษุผูอ้ยูใ่นหมูบ่า้น 

เดนิทางจากหมูบ่า้นไปกรงุโกสมัพ ีระหวา่งทาง ขา้มแมน่ ้า เปลวมันขน้ทีห่ลดุจาก 

มอืของพวกคนฆา่หมลูอยมาตดิทีเ่ทา้ เธอจงึเก็บไวด้ว้ยตัง้ใจวา่จะใหค้นืแกเ่จา้ของ 

พวกเจา้ของกลา่วหาภกิษุนัน้วา่ “ทา่นไมเ่ป็นพระ” หญงิเลีย้งโคคนหนึง่พบทา่นขา้ม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วนิตีวตัถ ุ

น ้าจงึไดก้ลา่วกับทา่นดังนีว้า่ “ทา่น นมินตม์าเสพเมถนุธรรมกันเถดิ เจา้คะ่” ทา่น 

คดิวา่ แมต้ามปกต ิเราก็ไมเ่ป็นพระอยูแ่ลว้ จงึเสพเมถนุธรรมกับหญงิเลีย้งโค แลว้ 

เดนิทางถงึกรงุโกสมัพ ีเลา่เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายฟัง พวกภกิษุจงึน าเรือ่งนี้ไป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้ 

ไมต่อ้งอาบัต ิปาราชกิเพราะถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้แตต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

เพราะเสพเมถนุธรรม” (เรือ่งที ่๑๔๙) 

เร ือ่งสทัธวิหิารกิของพระทฬัหกิะกรงุสาคละ ๑ เร ือ่ง 

[๑๖๑] สมัยนัน้ ภกิษุสทัธวิหิารกิของทา่นพระทัฬหกิะ กรงุสาคละ อยาก 

จะสกึจงึไปลักผา้โพกของชาวรา้นตลาดมาแลว้ ไดก้ลา่วกับทา่นพระทัฬหกิะดังนีว้า่ 

 “กระผมไมเ่ป็นพระเสยีแลว้จักสกึละ่ ขอรับ” 

  “คณุท าผดิอะไรเลา่” 

  “กระผมลักผา้โพกของชาวรา้นตลาด” 

  ทา่นพระทัฬหกิะใหน้ าผา้นัน้มาตรีาคา ราคาผา้ไมถ่งึ ๕ มาสก ทา่นพระ 

ทัฬหกิะกลา่ววา่ “เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ” แลว้ไดแ้สดงธรรมกีถาใหฟั้ง ภกิษุ 

นัน้ยนิดยี ิง่ (เรือ่งที ่๑๕๐) 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ ปฐมบัญญัตนิทิาน 

 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ 

วา่ดว้ยการพรากกายมนษุย ์

เร ือ่งหมูภ่กิษุผูเ้จรญิอสภุกมัมฏัฐานกบัตาเถนมคิลณัฑกิะ 

[๑๖๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ใน 

ป่ามหาวัน เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสสอนอสภุกัมมัฏฐาน ทรง 

พรรณนาคณุอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสสรรเสรญิการเจรญิอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสพรรณนา 

คณุอสภุสมาบัตเินอืง ๆ แกภ่กิษุทัง้หลาย โดยประการตา่งๆ 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เราปรารถนาจะหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีวสกัครึง่เดอืน ใครๆ อยา่เขา้ไปหาเรา ยกเวน้ภกิษุ 

ผูน้ าภัตตาหารเขา้ไปใหรู้ปเดยีว” 

  ภกิษุทัง้หลายรับสนองพระพทุธด ารัสวา่ “ไดพ้ระพทุธเจา้ขา้” ไมม่ใีครเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาค นอกจากภกิษุผูน้ าภัตตาหารเขา้ไปทลูถวายรปูเดยีว 

  ภกิษุทัง้หลายสนทนากันวา่ “พระผูม้พีระภาคตรัสสอนอสภุกัมมัฏฐาน ทรง 

พรรณนาคณุอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสสรรเสรญิการเจรญิอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสพรรณนา 

คณุอสภุสมาบัตเินอืงๆ แกภ่กิษุทัง้หลายโดยประการตา่งๆ” แลว้พากันประกอบ 

ความเพยีรในการเจรญิอสภุกัมมัฏฐานหลายประการ กระท่ังเกดิความรูส้กึอดึอดั 

เบือ่หน่าย รังเกยีจรา่งกายของตน เหมอืนชายหรอืหญงิทีเ่ป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแตง่ 

ตัว อาบน ้า สระเกลา้ มซีากศพง ูซากศพสนัุขหรอืซากศพมนุษยม์าตดิอยูท่ีค่อ เกดิ 

ความรูส้กึอดึอัด เบือ่หน่าย รังเกยีจ ภกิษุเหลา่นัน้จงึฆา่ตัวตายเองบา้ง ใชก้ันและ 

กันใหฆ้า่บา้ง ภกิษุบางกลุม่พากันเขา้ไปหาตาเถนมคิลัณฑกิะ๑ บอกวา่ “ขอโอกาส 

หน่อยเถดิ ทา่นชว่ยฆา่พวกอาตมาทเีถดิ บาตรและจวีรนีจั้กเป็นของทา่น” ตาเถน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมณกตฺุตโกต ิสมณเวสธารโก ผูท้รงเพศคลา้ยสมณะ เพยีงแตศ่กึษาธรรม โกนผม นุ่งผา้กาสายะ ผนื 

   หนึง่ เอาผนืหนึง่พาดบา่ อาศัยอยูใ่นวัด กนิขา้วกน้บาตร ประชาชนทั่วไปนยิมเรยีกว่า “ตาเถน” (ว.ิอ. ๑/๑๖๒/ 

   ๔๓๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๔ }  



๑๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ ปฐมบัญญัตนิทิาน 

มคิลัณฑกิะรับจา้งเอาบาตรและจวีรจงึฆา่ภกิษุมากมาย ถอืดาบเป้ือนเลอืดเดนิไปถงึ 

แมน่ ้าวคัคมุทุา 

  [๑๖๓] เมือ่ตาเถนมลิัณฑกิะก าลังลา้งดาบเป้ือนเลอืดอยู ่ไดม้คีวามกังวลใจ 

เดอืดรอ้นใจวา่ ไมใ่ชล่าภของเราหนอ เราไมม่ลีาภหนอ เราไดช้ัว่แลว้หนอ เราไดไ้ม ่

ดหีนอ เราไดส้รา้งบาปไวม้ากทีไ่ดฆ้า่ภกิษุผูม้ศีลีมกีัลยาณธรรม 

  ขณะนัน้เทวดาผูนั้บเนือ่งในหมูม่ารตนหนึง่ เดนิมาบนผวิน ้าไมแ่ตกกระเซ็น 

กลา่ววา่ “ดแีลว้ ๆ ทา่นสัตบรุษุ เป็นลาภเป็นโชคของทา่น ทา่นไดส้ัง่สมบญุไวม้าก 

ทีไ่ดช้ว่ยสง่คนทีย่ังไมพ่น้ทกุขใ์หข้า้มพน้ทกุขไ์ด”้ 

  ครัน้ตาเถนมคิลัณฑกิะไดท้ราบวา่ เป็นลาภเป็นโชคของเรา เราไดส้ัง่สมบญุ 

ไวม้ากทีไ่ดช้ว่ยสง่คนทีย่งัไมพ่น้ทกุขใ์หข้า้มพน้ทกุขไ์ด ้จงึถอืดาบคมกรบิเขา้ไป 

บรเิวณวหิารกลา่ววา่ “ใครทีย่ังไมพ่น้ทกุข ์ขา้พเจา้จะชว่ยใหใ้ครพน้ทกุขไ์ดบ้า้ง” 

  ในภกิษุเหลา่นัน้ พวกภกิษุผูย้ังมรีาคะ เกดิความหวาดกลัวขนพองสยองเกลา้ 

สว่นพวกภกิษุผูท้ีไ่มม่รีาคะ ยอ่มไมห่วาดกลัว ไมข่นพองสยองเกลา้ 

  เวลานัน้ เขาฆา่ภกิษุวนัละ ๑ รปูบา้ง ๒ รปูบา้ง ๓ รูปบา้ง ๔ รปูบา้ง ๕ 

รปูบา้ง ๖ รปูบา้ง ๗ รปูบา้ง ๘ รปูบา้ง ๙ รปูบา้ง ๑๐ รปูบา้ง ๒๐ รปูบา้ง 

๓๐ รปูบา้ง ๔๐ รปูบา้ง ๕๐ รปูบา้ง ๖๐ รปูบา้ง 

รบัส ัง่ใหเ้ผดยีงสงฆ ์

[๑๖๔] เมือ่ครึง่เดอืนผา่นไป พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ ตรัส 

เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสถามวา่ “อานนท ์ท าไม ภกิษุสงฆจ์งึดเูหมอืนจะนอ้ยลง” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “จรงิพระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคตรัสสอน 

อสภุกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคณุอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสสรรเสรญิการเจรญิ 

อสภุกัมมัฏฐาน ตรัสพรรณนาคณุอสภุสมาบัตเินอืงๆ แกภ่กิษุทัง้หลายโดยประการ 

ตา่งๆ และภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ ‘พระผูม้พีระภาคตรัสสอนอสภุกัมมัฏฐาน ทรง 

พรรณนาคณุอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสสรรเสรญิการเจรญิอสภุกัมมัฏฐาน ตรัสพรรณนา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ ปฐมบัญญัตนิทิาน 

อสภุสมาบัตเินอืง ๆ โดยประการตา่ง ๆ’ จงึพากันประกอบความเพยีรในการเจรญิ 

อสภุกัมมัฏฐานหลายประการ กระท่ังเกดิความรูส้กึอดึอดั เบือ่หน่าย รังเกยีจรา่ง 

กายของตน เหมอืนชายหรอืหญงิทีเ่ป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแตง่ตัวอาบน ้าสระเกลา้ ม ี

ซากศพง ูซากศพสนัุขหรอืซากศพมนุษย ์มาตดิอยูท่ีค่อ เกดิความรูส้กึอดึอัด เบือ่ 

หน่าย รังเกยีจ ภกิษุเหลา่นัน้จงึฆา่ตัวตายเองบา้ง ใชก้ันและกันใหฆ้า่บา้ง ภกิษุบาง 

กลุม่พากันไปหาตาเถนมคิลัณฑกิะบอกวา่ ‘ขอโอกาสหน่อยเถดิ ทา่นชว่ยฆา่พวก 

อาตมาทเีถดิ บาตรและจวีรนีจั้กเป็นของทา่น’ ตาเถนมคิลัณฑกิะ รับจา้งเอาบาตร 

และจวีร จงึฆา่ภกิษุวนัละ ๑ รปูบา้ง ฯลฯ วันละ ๖๐ รปูบา้ง ขอประทานพระ 

วโรกาส ขอพระองคโ์ปรดตรัสบอกวธิอีืน่ทีภ่กิษุสงฆจ์ะพงึด ารงอยูใ่นอรหตัตผลเถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้เธอจงเผดยีงภกิษุเทา่ทีอ่าศัย 

กรงุเวสาลอียูทั่ง้หมดใหป้ระชมุกันทีโ่รงอาหาร” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระพทุธด ารัส แลว้เผดยีง๑ภกิษุสงฆท์ีอ่าศัย 

กรงุเวสาลอียูทั่ง้หมดใหป้ระชมุทีโ่รงอาหาร แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระพทุธเจา้ขา้ ภกิษุสงฆ ์

ประชมุพรอ้มกันแลว้ ขอพระองคท์รงพระกรณุาโปรดทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้” 

ทรงแสดงอานาปานสตสิมาธกิถา 

[๑๖๕] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จไปทีโ่รงอาหาร ประทับน่ังบนพทุธ 

อาสนท์ีจั่ดถวาย ตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสต ิ

สมาธแิมน้ีท้ีเ่จรญิแลว้ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นสภาพสงบประณีต สดชืน่ เป็นธรรม 

เครือ่งอยูเ่ป็นสขุ และท าอกศุลธรรมชัว่รา้ยทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานไป สงบไป 

โดยเร็ว เปรยีบเหมอืนฝุ่ นละอองทีฟุ่้ งขึน้ทา้ยฤดรูอ้น ถกูฝนใหญน่อกฤดกูาลให  ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ “เผดยีง” คอืบอกใหรู้ ้นยิมใชใ้นพธิกีรรมของสงฆ ์เวลาภกิษุสงฆจ์ะท าสังฆกรรม กอ่นจะเริม่ท าสังฆกรรม 

   จะมกีารเผดยีงสงฆ ์คอืบอกใหส้งฆร์ูว้า่จะท าอะไร อยา่งไร 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ ปฐมบัญญัตนิทิาน 

อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว อานาปานสตสิมาธทิีเ่จรญิแลว้อยา่งไร ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งไร จงึเป็นสภาพสงบประณีต สดชืน่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุและท าอกศุล 

ธรรมชัว่รา้ยทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ี

น่ังคูบ้ัลลังกต์ัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๑ มสีตหิายใจออก มสีตหิายใจเขา้๒ 

อานาปานสต ิ๑๖ ข ัน้๓ 

  (๑)   เมือ่หายใจออกยาว ก็รูช้ดัวา่หายใจออกยาว 

     เมือ่หายใจเขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว 

  (๒)   เมือ่หายใจออกสัน้ ก็รูช้ดัวา่หายใจออกสัน้ 

     เมือ่หายใจเขา้สัน้ ก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ 

  (๓)   ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจเขา้ 

  (๔)   ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจเขา้ 

  (๕)  ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัปีต ิหายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัปีต ิหายใจเขา้ 

  (๖)   ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัสขุ หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัสขุ หายใจเขา้ 

  (๗)   ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ก าหนดอารมณ์กัมมัฏฐาน 

๒ ตามอรรถกถาวนัิยนี ้อัสสาสะ หายใจออก ปัสสาสะ หายใจเขา้ (อสฺสาโสต ิพหนิกฺิขมนวาโต. ปสฺสาโสต ิ

   อนฺโตปวสินวาโต. ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๖) สว่นตามอรรถกถาพระสตูร กลับกัน อัสสาสะ หายใจเขา้ ปัสสาสะ 

   หายใจออก (อสฺสาโสต ิอนฺโตปวสินนาสกิวาโต. ปสฺสาโสต ิพหนิกฺิขมนนาสกิวาโต. ม.อ. ๒/๓๐๕/๑๓๖) 

๓ ม.ม. ๑๓/๑๔๑/๙๕-๖, ม.อ.ุ ๑๔/๑๔๗/๑๓๐-๑๓๑, ส .ม. ๑๙/๙๗๗/๒๖๙ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ ปฐมบัญญัตนิทิาน 

  (๘)   ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจออก 

     ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจเขา้ 

  (๙)   ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติ หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติ หายใจเขา้ 

  (๑๐)   ส าเหนยีกวา่ จะยังจติใหบ้ันเทงิ หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะยังจติใหบ้ันเทงิ หายใจเขา้ 

  (๑๑)   ส าเหนยีกวา่ จะตัง้จติมั่น หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะตัง้จติมั่น หายใจเขา้ 

  (๑๒)   ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ 

  (๑๓)   ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจเขา้ 

  (๑๔)   ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจเขา้ 

  (๑๕)   ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความดับไป หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความดับไป หายใจเขา้ 

  (๑๖)   ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสลัดเสยีได ้หายใจออก 

    ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสลัดเสยีได ้หายใจเขา้” 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

[๑๖๖] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้ 

เหตทุรงสอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ ภกิษุทัง้หลายฆา่ตัวตาย 

เองบา้ง ใชก้ันและกันใหฆ้า่บา้ง บางกลุม่พากันเขา้ไปหาตาเถนมคิลัณฑกิะ บอกวา่ 

‘ขอโอกาสหน่อยเถดิ ทา่นชว่ยฆา่พวกอาตมาทเีถดิ บาตรและจวีรนีจั้กเป็นของทา่น’ 

จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ พระบัญญัต ิ

ทรงต าหนวิา่ “ภกิษุทัง้หลาย การกระท าของภกิษุเหลา่นัน้ ไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม 

ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ่มไ่ด ้ไมค่วรท า ไฉนภกิษุเหลา่นัน้ จงึฆา่ตัวตาย 

เองบา้ง ใชก้ันและใหฆ้า่บา้ง บางกลุม่พากันเขา้ไปหาตาเถนมคิลัณฑกิะ บอกวา่ 

‘ขอโอกาสหน่อยเถดิ ทา่นชว่ยฆา่พวกอาตมาทเีถดิ บาตรและจวีรนีจั้กเป็นของทา่น’ 

บา้งเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๖๗] ก็ ภกิษุใดจงใจพรากกายมนษุยจ์ากชวีติ หรอืแสวงหาศสัตรา 

อนัจะพรากกายมนษุยน์ ัน้ แมภ้กิษุนีก็้เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

   เร ือ่งหมูภ่กิษุผูเ้จรญิอสภุกมัมฏัฐานกบัตาเถนมคิลณัฑกิะ จบ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๖๘] สมัยนัน้ อบุาสกคนหนึง่ลม้ป่วย เขามภีรรยารปูงาม น่าด ูน่าชม 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีช์อบภรรยาของเขาจงึปรกึษาวา่ “ถา้อบุาสกยังมชีวีติ พวกเราจัก 

ไมไ่ดน้าง มาชว่ยกันกลา่วพรรณนาคณุความตายใหเ้ขาฟังเถดิ” จงึเขา้ไปหาอบุาสกกลา่ว 

วา่ “อบุาสก ทา่นท าคณุงามความด ีท าทีต่า้นทานความขลาดกลัวไวแ้ลว้ ไมไ่ดท้ า 

ชัว่ ไมไ่ดท้ าบาปหยาบชา้ทารณุอะไรไว ้ทา่นสรา้งแตค่ณุงามความด ีไมส่รา้งกรรมชัว่ 

เลย จะมชีวีติอยูอ่ยา่งล าบากยากเข็ญไปท าไม ทา่นตายเสยีดกีวา่ หลังจากตายแลว้ 

จักไปบังเกดิในสคุต ิโลกสวรรค ์จักเอบิอิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ อันเป็นทพิย”์ 

  [๑๖๙] อบุาสกเห็นจรงิวา่ “ทา่นกลา่วจรงิ เพราะเราท าคณุงามความด ีท า 

ทีต่า้นทานความขลาดกลัวไวแ้ลว้ ไมไ่ดท้ าชัว่ ไมไ่ดท้ าบาปหยาบชา้ทารณุอะไรไว ้

เราสรา้งแตค่ณุงามความด ีไมส่รา้งกรรมชัว่เลย จะมชีวีติอยูอ่ยา่งล าบากยากเข็ญไป 

ท าไม เราตายเสยีดกีวา่ หลังจากตายแลว้ จักไปบังเกดิในสคุต ิโลกสวรรค ์จักเอบิ 

อิม่พร่ังพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ อันเป็นทพิย”์ จงึรับประทานอาหารแสลง กนิของแสลง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ พระอนุบัญญัต ิ

ลิม้ของแสลง ดืม่ของแสลง จนอาการเจ็บป่วยหนักเขา้ถงึกับเสยีชวีติ ภรรยาของ 

อบุาสกนัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นี ้ไมม่ ี

ความละอาย ทศุลี ชอบกลา่วเท็จ แตก็่ปฏญิญาตนวา่ ประพฤตธิรรม ประพฤตสิงบ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์กลา่วจรงิ มศีลี มกีัลยาณธรรม พวกเธอไมม่คีวามเป็นสมณะ 

ความเป็นพราหมณ์ ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสือ่มสิน้ไปแลว้ 

พวกเธอจะเป็นสมณะจะเป็นพราหมณ์ไดอ้ยา่งไร พวกเธอปราศจากความเป็นสมณะ 

ปราศจากความเป็นพราหมณ์ พวกเธอไดก้ลา่วพรรณนาคณุความตายใหส้ามขีอง 

เราฟัง สามขีองเราถกูพวกเธอฆา่แลว้” แมพ้วกชาวบา้นอืน่ๆ ก็ต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นีไ้มม่คีวามละอาย ฯลฯ พวกเธอ 

กลา่วพรรณาคณุความตายใหอ้บุาสกฟัง อบุาสกถกูพวกเธอฆา่แลว้” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิประชาชน ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุ 

ผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยี ์จงึกลา่ว 

พรรณนาคณุความตายใหอ้บุาสกฟังเลา่” 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัอินบุญัญตั ิ

[๑๗๐] ล าดับนัน้ ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนัน้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองครั์บสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรงสอบถาม 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอกลา่วพรรณนาคณุความ 

ตายใหอ้บุาสกฟังจรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าของพวกเธอไม ่

สมควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ่มไ่ด ้ไมค่วรท า ไฉน 

พวกเธอ จงึกลา่วพรรณนาคณุความตายใหอ้บุาสกฟังเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

ท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๗๑] อนึง่ ภกิษุใดจงใจพรากกายมนษุยจ์ากชวีติ หรอืแสวงหาศสัตรา 

อนัจะพรากกายมนษุยน์ ัน้ กลา่วพรรณนาคณุความตายหรอืชกัชวนเพือ่ใหต้าย

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ สกิขาบทวภัิงค ์

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ จะมชีวีติอยา่งล าบากยากเข็ญนีไ้ปท าไม ทา่นตายเสยีดกีวา่ 

ดงันี”้ เธอมจีติใจอยา่งนี ้มดี ารใินใจอยา่งนี ้กลา่วพรรณนาคณุความตาย 

หรอืชกัชวนเพือ่ความตายโดยประการตา่ง ๆ แมภ้กิษุนีก็้เป็นปาราชกิ หา 

สงัวาสมไิด ้

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๗๒] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ จงใจ ไดแ้ก ่รูอ้ยู ่รูด้อียู ่จงใจ ตัง้ใจ ลว่งละเมดิ 

  ทีช่ ือ่วา่ กายมนษุย ์ไดแ้ก ่จติดวงแรกเกดิ คอืวญิญาณดวงแรกปรากฏขึน้ใน 

ครรภม์ารดา จนถงึเวลาตาย อัตภาพในระหวา่งนีช้ ือ่วา่กายมนุษย ์

  ค าวา่ พรากจากชวีติ ไดแ้ก ่ตัดท าลายชวีตินิทรยี ์ตัดความสบืตอ่ 

  ค าวา่ แสวงหาศสัตราอนัจะพรากกายมนษุยน์ ัน้ ไดแ้ก ่แสงหาดาบ หอก 

ฉมวก หลาว คอ้น หนิ มดี ยาพษิ หรอืเชอืก 

  ค าวา่ กลา่วพรรณนาคณุความตาย ไดแ้ก ่แสดงโทษในความมชีวีติอยู ่

พรรณนาคณุความตาย 

  ค าวา่ ชกัชวนเพือ่ใหต้าย คอื ชกัชวนใหน้ ามดีมา ใหก้นิยาพษิหรอืใหเ้อา 

เชอืกผกูคอตาย 

  ค าวา่ ทา่นผูเ้จรญิ เป็นค ารอ้งเรยีก 

  ค าวา่ จะมชีวีติอยา่งล าบากยากเข็ญนีไ้ปท าไม ทา่นตายเสยีดกีวา่ นัน้ม ี

อธบิายวา่ ชวีติทีช่ ือ่วา่ยากแคน้ คอื เทยีบชวีติของคนมั่งคั่ง ชวีติของคนขดัสนก็ชือ่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ สกิขาบทวภัิงค ์

วา่ยากแคน้ เทยีบชวีติของคนมทีรัพย ์ชวีติของคนไมม่ทีรัพยก็์ชือ่วา่ยากแคน้ 

เทยีบชวีติของพวกเทวดา ชวีติของมนุษยทั์ง้หลายก็ชือ่วา่ยากแคน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ชวีติล าบาก ไดแ้ก ่ชวีติคนมอืขาด เทา้ขาด ทัง้มอืและเทา้ขาด หแูหวง่ 

จมกูวิน่ ทัง้หแูหวง่และจมกูวิน่ มชีวีติอยูอ่ยา่งยากเข็ญเชน่นีไ้ปท าไม ตายเสยีดกีวา่อยู ่

  ค าวา่ มจีติใจอยา่งนี ้ไดแ้ก ่จติคอืใจ ใจคอืจติ 

  ค าวา่ มดี ารใินใจอยา่งนี ้คอื มคีวามมั่นหมายจะใหต้าย มเีจตจ านงจะ 

ใหต้าย มคีวามประสงคจ์ะใหต้าย 

  ค าวา่ โดยประการตา่ง ๆ คอื โดยอาการสงูต า่ 

  ค าวา่ กลา่วพรรณนาคณุความตาย ไดแ้ก ่แสดงโทษของชวีติ พรรณนาคณุ 

ความตายวา่ หลังจากตายแลว้ ทา่นจักไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์จักเอบิอิม่พร่ัง 

พรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ อันเป็นทพิยใ์นทีนั่น้ 

  ค าวา่ ชกัชวนเพือ่ความตาย คอื ชกัชวนใหน้ ามดีมา ใหก้นิยาพษิ ใหใ้ช ้

เชอืกผกูคอตาย ใหโ้ดดลงบอ่ ลงเหว หรอืทีผ่าชนั 

  ค าวา่ แมภ้กิษุนี ้พระผูม้พีระภาค ตรัสเทยีบเคยีงกบัภกิษุ ๒ รปูแรก๑ 

  ค าวา่ เป็นปาราชกิ อธบิายวา่ ภกิษุผูจ้งใจพรากกายมนุษยเ์สยีจากชวีติ 

ยอ่มไมเ่ป็นสมณะไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร เปรยีบเหมอืนแผน่ศลิาหนาแตกออกเป็น 

๒ เสีย่งจะประสานใหส้นทิเป็นเนือ้เดยีวกันอกีไมไ่ด ้ดังนัน้พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ 

เป็นปาราชกิ 

  ค าวา่ หาสงัวาสมไิด ้อธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ สงัวาส ไดแ้ก ่กรรมทีท่ ารว่มกัน 

อทุเทสทีส่วดรว่มกัน ความมสีกิขาเสมอกัน นีช้ ือ่วา่สงัวาส สงัวาสนัน้ไมม่กีับภกิษุ 

รปูนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ หาสงัวาสมไิด ้

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภกิษุ ๒ รปูแรก คอื พระสทุนิกลันทบตุรในปฐมปาราชกิ และพระธนยิกมุภการบตุรในทตุยิปาราชกิ 

   (ว.ิอ. ๑/๑๗๒/๔๘๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

มาตกิา 

[๑๗๓] ท าเอง ยนือยูใ่กล ้สัง่ทตู สัง่ทตูตอ่ ทตูไมส่ามารถ ทตูไปแลว้กลับมา 

ทีไ่มล่ับส าคัญวา่ทีล่ับ ทีล่บัส าคัญวา่ทีไ่มล่ับ ทีไ่มล่ับส าคัญวา่ทีไ่มล่ับ ทีล่ับส าคัญวา่ 

ทีล่ับ พรรณนาดว้ยกาย พรรณนาดว้ยวาจา พรรณนาดว้ยกายและวาจา พรรณนา 

ดว้ยทตู พรรณนาดว้ยหนังสอื หลมุพราง ทีพ่งิ การลอบวาง เภสชั การน ารปูเขา้ 

ไปใกล ้การน าเสยีงเขา้ไปใกล ้การน ากลิน่เขา้ไปใกล ้การน ารสเขา้ไปใกล ้การน า 

โผฏฐัพพะเขา้ไปใกล ้การน าธัมมารมณ์เขา้ไปใกล ้การบอก การแนะน า การ 

นัดหมาย การท านมิติ 

ท าเอง 

[๑๗๔] ค าวา่ ท าเอง คอื ลงมอืฆา่เองดว้ยกาย ดว้ยเครือ่งประหารทีเ่นือ่ง 

ดว้ยกาย หรอืดว้ยเครือ่งประหารทีต่อ้งซดัไป 

ยนือยูใ่กล ้

ค าวา่ ยนือยูใ่กล ้คอื ยนืสัง่อยูท่ีใ่กล ้ๆ  วา่ “จงแทงอยา่งนี ้จงประหารอยา่งนี้ 

จงฆา่อยา่งนี”้ 

ส ัง่ทตู 

ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงฆา่ผูช้ ือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ส าคัญ 

ผูนั้น้วา่เป็นผูนั้น้ จงึฆา่ผูนั้น้ตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงฆา่ผูช้ ือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ส าคัญ 

ผูนั้น้วา่เป็นผูนั้น้ แตฆ่า่ผูอ้ ืน่ตาย ภกิษุผูส้ัง่ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูฆ้า่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงฆา่ผูช้ ือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ส าคัญ 

ผูนั้น้วา่เป็นผูอ้ ืน่ แตฆ่า่ผูนั้น้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “ทา่นจงฆา่ผูช้ ือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ส าคัญ 

ผูนั้น้วา่เป็นผูอ้ ืน่ และฆา่ผูอ้ ืน่ ภกิษุผูส้ัง่ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูฆ้า่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

 

ส ัง่ทตูตอ่ 

ภกิษุ (ผูเ้ป็นอาจารย)์ สัง่ภกิษุ (ชือ่วา่พทุธรักขติ) วา่ “ทา่นจงบอกภกิษุชือ่ 

(ธัมมรักขติ)นีว้า่ จงบอกภกิษุชือ่(สงัฆรักขติ)นีว้า่ ภกิษุชือ่นีจ้งฆา่บคุคลนี”้ ดังนี ้

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ไปบอกภกิษุอกีรปูหนึง่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูฆ้า่ 

รับค าสัง่ ภกิษุผูส้ัง่ครัง้แรก ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ภกิษุผูฆ้า่ฆา่บคุคลนัน้ส าเร็จ ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิทกุรปู 

  ภกิษุ(ผูเ้ป็นอาจารย)์สัง่ภกิษุ(ชือ่พทุธรักขติ)วา่ “ทา่นจงบอกภกิษุชือ่ 

(ธัมมรักขติ)นีว้า่ จงบอกภกิษุชือ่(สงัฆรักขติ)นีว้า่ ‘จงฆา่บคุคลนี”้ ดังนี ้ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ไปบอกภกิษุรปูอืน่ ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ผูฆ้า่รับค าสัง่ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ภกิษุผูฆ้า่ฆา่บคุคลนัน้ส าเร็จ ภกิษุผูส้ัง่ครัง้แรกไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูส้ัง่ตอ่ 

และภกิษุผูฆ้า่ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ทตูไมส่ามารถ 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงฆา่บคุคลชือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ไปแลว้ 

กลับมาบอกวา่ “กระผมไมส่ามารถฆา่ผูนั้น้ได”้ ผูส้ัง่จงึสัง่อกีวา่ “จงฆา่ผูนั้น้ในเวลา 

ทีท่า่นสามารถจะฆา่ได”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุผูรั้บค าสัง่ฆา่บคุคลนัน้ส าเร็จ ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

ทตูไปแลว้กลบัมา 

ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงฆา่บคุคลชือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เธอสัง่แลว้เกดิความ 

เดอืดรอ้นใจ แตไ่มไ่ดก้ลา่วใหผู้รั้บค าสัง่ไดย้นิวา่ “อยา่ฆา่” ภกิษุผูรั้บค าสัง่ฆา่บคุคล 

นัน้ส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู 

  ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงฆา่บคุคลชือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เธอสัง่แลว้เกดิความ 

เดอืดรอ้นใจจงึกลา่วใหผู้รั้บค าสัง่ไดย้นิวา่ “อยา่ฆา่” แตภ่กิษุผูรั้บค าสัง่กลา่ววา่ 

“ทา่นสัง่ผมแลว้” ฆา่บคุคลนัน้ ภกิษุผูส้ัง่ไมต่อ้งอาบัต ิภกิษุผูฆ้า่ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

ภกิษุสัง่ภกิษุวา่ “จงฆา่บคุคลชือ่นี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เธอสัง่แลว้เกดิความ 

เดอืดรอ้นใจจงึกลา่วใหผู้รั้บค าสัง่ไดย้นิวา่ “อยา่ฆา่” ภกิษุผูรั้บค าสัง่นัน้รับวา่ “ดลีะ” 

จงึงดเวน้ ไมต่อ้งอาบัตทัิง้ ๒ รปู 

ทีไ่มล่บั ส าคญัวา่ทีล่บั 

[๑๗๕] ทีไ่มล่ับ ภกิษุส าคัญวา่ทีล่ับ กลา่วขึน้วา่ “ท าอยา่งไร บคุคลชือ่นีจ้ะ 

ถกูฆา่” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ทีล่บั ส าคญัวา่ทีไ่มล่บั 

ทีล่ับ ภกิษุส าคัญวา่ทีไ่มล่ับ กลา่วขึน้วา่ “ท าอยา่งไร บคุคลชือ่นีจ้ะถกูฆา่” 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ทีไ่มล่บั ส าคญัวา่ทีไ่มล่บั 

ทีไ่มล่ับ ภกิษุส าคัญวา่ทีไ่มล่ับ กลา่วขึน้วา่ “ท าอยา่งไร บคุคลชือ่นีจ้ะถกูฆา่” 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ทีล่บั ส าคญัวา่ทีล่บั 

ทีล่ับ ภกิษุส าคัญวา่ทีล่ับ กลา่วขึน้วา่ “ท าอยา่งไร บคุคลชือ่นีจ้ะถกูฆา่” ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

พรรณนาดว้ยกาย 

ทีช่ ือ่วา่ พรรณนาดว้ยกาย ไดแ้ก ่ภกิษุแสดงอาการตา่งๆ ดว้ยกายเป็นเหตุ 

ใหรู้ว้า่ “ผูใ้ดตายอยา่งนี ้ผูนั้น้จะไดท้รัพย ์ไดย้ศหรอืไดไ้ปสวรรค”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

มผีูใ้ดผูห้นึง่คดิจะตายแลว้ท าใหเ้กดิทกุขเวทนาตามการพรรณนานัน้ ตอ้งอาบัต  ิ

ถลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

พรรณนาดว้ยวาจา 

  ทีช่ ือ่วา่ พรรณนาดว้ยวาจา ไดแ้ก ่ภกิษุกลา่วดว้ยวาจาวา่ “ผูใ้ดตายอยา่งนี ้

ผูนั้น้จะไดท้รัพย ์ไดย้ศ หรอืไดไ้ปสวรรค”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ มผีูใ้ดผูห้นึง่คดิจะตาย

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

แลว้ท าใหเ้กดิทกุขเวทนาตามการพรรณนานัน้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ 

พรรณนาดว้ยกายและวาจา 

ทีช่ ือ่วา่ พรรณนาดว้ยกายและวาจา ไดแ้ก ่ภกิษุแสดงอาการตา่งๆ ดว้ย 

กายและกลา่วดว้ยวาจาวา่ “ผูใ้ดตายอยา่งนี ้ผูนั้น้จะไดท้รัพย ์ไดย้ศ หรอืไดไ้ป 

สวรรค”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ มผีูใ้ดผูห้นึง่คดิจะตายหรอืท าใหเ้กดิทกุขเวทนาตามการ 

พรรณนานัน้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

พรรณนาดว้ยทตู 

ทีช่ ือ่วา่ พรรณนาดว้ยทตู ไดแ้ก ่ภกิษุสัง่ทตูวา่ “ผูใ้ดตายอยา่งนี ้ผูนั้น้จะได ้

ทรัพย ์ไดย้ศ หรอืไดไ้ปสวรรค”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ มผีูใ้ดผูห้นึง่ฟังสาสน์ของทตูแลว้ 

คดิจะตาย ท าใหเ้กดิทกุขเวทนาตามการพรรณนานัน้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

พรรณนาดว้ยหนงัสอื 

[๑๗๖] ทีช่ ือ่วา่ พรรณนาดว้ยหนงัสอื ไดแ้ก ่ภกิษุเขยีนหนังสอืวา่ “ผูใ้ด 

ตายอยา่งนี ้ผูนั้น้จะไดท้รัพย ์ไดย้ศ หรอืไดไ้ปสวรรค”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ทกุตวัอักษร 

ผูใ้ดผูห้นึง่เห็นหนังสอืคดิจะตายแลว้ท าใหเ้กดิทกุขเวทนา ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขา 

ตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หลมุพราง 

ทีช่ ือ่วา่ หลมุพราง ไดแ้ก ่ภกิษุขดุหลมุพรางไวเ้จาะจงมนุษยว์า่ “บคุคลชือ่นี ้

จะตกลงไปตาย” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่บคุคลชือ่นัน้ตกลงไปไดรั้บทกุขเวทนา ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุขดุหลมุพรางไวไ้มเ่จาะจงดว้ยคดิวา่ “ใครก็ไดจ้ะตกลงไปตาย” ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ มนุษยต์กลงไปในหลมุนัน้ ภกิษุผูข้ดุตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่มนุษยต์กลง 

ไปแลว้ไดรั้บทกุขเวทนา ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

ยักษ์ เปรต หรอืสตัวด์รัิจฉานมกีายเป็นมนุษย ์ตกลงไปในหลมุนัน้ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ เมือ่ตกลงไปแลว้ไดรั้บทกุขเวทนา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ยักษ์เป็นตน้นัน้ตาย 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย สตัวด์รัิจฉาน ตกลงไปในหลมุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่ตกลงไป 

แลว้ไดรั้บทกุขเวทนา ตอ้งอาบัตทิุกกฏ สตัวด์รัิจฉานตาย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทีพ่งิ 

[๑๗๗] ทีช่ ือ่วา่ ทีพ่งิ ไดแ้ก ่ภกิษุวางศัสตราไวใ้นทีพ่งิ หรอืทายาพษิ ท าให ้

ช ารดุ หรอืวางไวท้ีร่มิบอ่ เหวหรอืทีล่าดชนัดว้ยหมายใจวา่ จะมผีูต้กลงไปตายดว้ยวธินีี้ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ มผีูไ้ดรั้บทกุขเวทนา เพราะตอ้งศัสตรา ถกูยาพษิหรอืตกลงไป 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การลอบวาง 

ทีช่ ือ่วา่ การลอบวาง ไดแ้ก ่ภกิษุวางดาบ หอก ฉมวก หลาว ไมค้อ้น หนิ มดี 

ยาพษิ หรอืเชอืกไวใ้กล ้ๆ  ดว้ยตัง้ใจวา่ จะมผีูต้ายดว้ยของสิง่นี ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ มผีู ้

คดิวา่ เราจะตาย แลว้ยังทกุขเวทนาใหเ้กดิดว้ยสิง่ของนัน้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

เภสชั 

ทีช่ ือ่วา่ เภสชั ไดแ้ก ่ภกิษุใหเ้นยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ หรอืน ้าออ้ย ดว้ย 

ตัง้ใจวา่ เขาลิม้เภสชันีแ้ลว้จะตาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่เขาลิม้เภสชันัน้แลว้ไดรั้บ 

ทกุขเวทนา ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การน ารปูเขา้ไปใกล ้

[๑๗๘] ทีช่ ือ่วา่ น ารปูเขา้ไปใกล ้ไดแ้ก ่ภกิษุน ารูปทีไ่มน่่าพอใจ น่ากลัว 

น่าหวาดเสยีวเขา้ไปใกลด้ว้ยตัง้ใจวา่ เขาเห็นรปูนีแ้ลว้จะตกใจตาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เขาเห็นรปูนัน้แลว้ตกใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

ภกิษุน ารปูทีน่่าพอใจ น่ารัก น่าจับใจเขา้ไปใกลด้ว้ยตัง้ใจวา่ เขาเห็นรปูนี้ 

แลว้จะซบูผอมตายไป เพราะไมไ่ด(้รปูนัน้) ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขาเห็นรปูนัน้แลว้ซบู 

ผอมเพราะไมไ่ด(้รปูนัน้) ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การน าเสยีงเขา้ไปใกล ้

ทีช่ ือ่วา่ น าเสยีงเขา้ไปใกล ้ไดแ้ก ่ภกิษุน าเสยีงทีไ่มน่่าพอใจ น่ากลัว น่า 

หวาดเสยีวเขา้ไปใกล ้ดว้ยตัง้ใจวา่ เขาฟังเสยีงนีแ้ลว้จะตกใจตาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เขาไดย้นิเสยีงนัน้แลว้ตกใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุน าเสยีงทีน่่าพอใจ ไพเราะจับใจ เขา้ไปใกลด้ว้ยตัง้ใจวา่ เขาฟังเสยีงนีแ้ลว้ 

จะซบูผอมตายไป เพราะไมไ่ด(้เสยีงนัน้) ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขาเห็นรปูนัน้แลว้ 

ซบูผอมเพราะไมไ่ด(้เสยีงนัน้) ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การน ากลิน่เขา้ไปใกล ้

ทีช่ ือ่วา่ น ากลิน่เขา้ไปใกล ้ไดแ้ก ่ภกิษุน ากลิน่ทีไ่มน่่าชอบใจ น่ารังเกยีจ 

น่าคลืน่ไสเ้ขา้ไปใกลด้ว้ยตัง้ใจวา่ เขาสดูกลิน่นีแ้ลว้จะตายไป เพราะรังเกยีจ เพราะ 

คลืน่ไส ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขาสดูกลิน่แลว้เกดิทกุขเวทนาเพราะรังเกยีจ เพราะ 

คลืน่ไส ้ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุน ากลิน่ทีน่่าพอใจ เขา้ไปใกล ้ดว้ยตัง้ใจวา่ เขาสดูกลิน่นีแ้ลว้ จะซบูผอม 

ตายไป เพราะไมไ่ด(้กลิน่นัน้) ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขาเห็นรปูนัน้แลว้ซบูผอมเพราะไม ่

ได(้กลิน่นัน้) ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การน ารสเขา้ไปใกล ้

ทีช่ ือ่วา่ การน ารสเขา้ไปใกล ้ไดแ้ก ่ภกิษุน ารสทีไ่มน่่าชอบใจ น่ารังเกยีจ น่า 

สะอดิสะเอยีน เขา้ไปใกล ้ดว้ยตัง้ใจวา่ เขาลิม้รสนีแ้ลว้จะตาย เพราะรังเกยีจ เพราะ 

สะอดิสะเอยีน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่เขาไดล้ิม้รสนัน้แลว้ ยังทกุขเวทนาใหเ้กดิ 

เพราะรังเกยีจ เพราะสะอดิสะเอยีน ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ บทภาชนยี ์

ภกิษุน ารสทีน่่าชอบใจเขา้ไปใกล ้ดว้ยตัง้ใจวา่ เขาลิม้รสนีแ้ลว้จะซบูผอมตาย 

เพราะไมไ่ด(้รสนัน้) ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขาเห็นรปูนัน้แลว้ซบูผอมเพราะไมไ่ด(้รสนัน้) 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การน าโผฏฐพัพะเขา้ไปใกล ้

ทีช่ ือ่วา่ การน าโผฏฐพัพะเขา้ไปใกล ้ไดแ้ก ่ภกิษุน าโผฏฐัพพะทีไ่มน่่าพอใจ 

มสีมัผัสไมส่บายและแข็งกระดา้งเขา้ไปใกล ้ดว้ยตัง้ใจวา่ เขาถกูตอ้งสิง่นีแ้ลว้จะตาย 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่เขาถกูตอ้งสิง่นัน้แลว้เกดิทกุขเวทนา ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขา 

ตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุน าโผฏฐัพพะทีน่่าพอใจ มสีมัผัสสบาย ออ่นนุ่ม เขา้ไปใกล ้ดว้ยตัง้ใจวา่ 

เขาถกูตอ้งสิง่นีแ้ลว้ จะซบูผอมตายเพราะไมไ่ด(้โผฏฐัพพะนัน้) ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เขาถกูสิง่นัน้แลว้ ซบูผอมเพราะไมไ่ด(้โผฏฐัพพะนัน้) ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การน าธรรมารมณ์เขา้ไปใกล ้

ทีช่ ือ่วา่ การน าธรรมารมณ์เขา้ไปใกล ้ไดแ้ก ่ภกิษุแสดงเรือ่งนรกแกค่นผู ้

ควรจะเกดิในนรกดว้ยตัง้ใจวา่ เขาฟังเรือ่งนรกนีแ้ลว้ จะตกใจตาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เขาฟังเรือ่งนัน้แลว้ ตกใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุแสดงเรือ่งสวรรคแ์กบ่คุคลผูก้ระท าความด ีดว้ยตัง้ใจวา่ เขาฟังเรือ่งนี้ 

แลว้ จะสมัครใจตาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขาฟังเรือ่งนัน้แลว้ คดิวา่ เราจะยอมตายละ 

แลว้ท าทกุขเวทนาใหเ้กดิขึน้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การบอก 

[๑๗๙] ทีช่ ือ่วา่ การบอก ไดแ้ก ่ภกิษุถกูถามแลว้บอกวา่ “ทา่นจงตาย 

อยา่งนี ้ผูต้ายอยา่งนีจ้ะไดท้รัพย ์ไดย้ศ หรอืไดไ้ปสวรรค”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เขา 

คดิวา่ จะตาย แลว้ยังทกุขเวทนาใหเ้กดิตามการบอกนัน้ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เขา 

ตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ อนาปัตตวิาร 

 

การแนะน า 

ทีช่ ือ่วา่ การแนะน า ไดแ้ก ่ภกิษุทีเ่ขาไมไ่ดถ้ามแตแ่นะน าใหเ้ขาตายวา่ 

“ทา่นจงตายอยา่งนี ้ผูต้ายอยา่งนี้จะไดท้รัพย ์ไดย้ศ หรอืไดไ้ปสวรรค”์ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ เขาคดิวา่ “จะตาย” แลว้ยังทกุขเวทนาใหเ้กดิตามการแนะน านัน้ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย เขาตาย ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การนดัหมาย 

ทีช่ ือ่วา่ การนดัหมาย ไดแ้ก ่ภกิษุท าการนัดหมายวา่ “จงฆา่เขา ตามเวลา 

นัดหมายนัน้ คอื ในเวลากอ่นอาหาร หรอืในเวลาหลังอาหาร ในเวลากลางคนื หรอื 

ในเวลากลางวนั” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ผูรั้บค าสัง่ฆา่เขาส าเร็จตามเวลานัดหมายนัน้ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู ฆา่เขาไดก้อ่นหรอืหลังเวลานัดหมายนัน้ ผูนั้ดหมาย 

ไมต่อ้งอาบัต ิผูฆ้า่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

การท านมิติ 

ทีช่ ือ่วา่ การท านมิติ ไดแ้ก ่ภกิษุท านมิติวา่ “เราจักขยบิตา ยักคิว้ หรอืผงก 

ศรีษะ ทา่นจงฆา่เขาตามทีเ่ราท านมิตินัน้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ผูรั้บสญัญาณ ฆา่เขา 

ส าเร็จตามนมิตินัน้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิทัง้ ๒ รปู ฆา่เขาไดก้อ่นหรอืหลังการท านมิติ 

ผูท้ านมิติไมต่อ้งอาบัต ิผูฆ้า่ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

    ๑. ภกิษุไมจ่งใจ 

    ๒. ภกิษุไมรู่ ้

    ๓. ภกิษุไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

    ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๕. ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น 

    ๖. ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

    ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

       ปฐมภาณวาร ในมนสุสวคิคหปาราชกิ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

 

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งพรรณนาคณุความตาย ๑ เรือ่ง   เรือ่งน่ัง ๑ เรือ่ง 

เรือ่งสาก ๑ เรือ่ง     เรือ่งไมส้ าหรับท าครก ๑ เรือ่ง 

เรือ่งพระขรัวตา ๓ เรือ่ง    เรือ่งเนือ้ตดิคอ ๓ เรือ่ง 

เรือ่งยาพษิ ๒ เรือ่ง     เรือ่งเตรยีมพืน้ทีส่รา้งวหิาร ๓ เรือ่ง 

เรือ่งอฐิ ๓ เรือ่ง     เรือ่งมดี ๓ เรือ่ง 

เรือ่งไมก้ลอน ๓ เรือ่ง     เรือ่งน่ังรา้น ๓ เรือ่ง 

เรือ่งใหล้งจากหลังคา ๓ เรือ่ง    เรือ่งกระโดดหนา้ผา ๒ เรือ่ง 

เรือ่งอบตัว ๓ เรือ่ง     เรือ่งนัตถุย์า ๓ เรือ่ง 

เรือ่งนวด ๓ เรือ่ง     เรือ่งใหอ้าบน ้า ๓ เรือ่ง 

เรือ่งใหท้าน ้ามัน ๓ เรือ่ง    เรือ่งใหล้กุขึน้ ๓ เรือ่ง 

เรือ่งท าใหล้ม้ ๓ เรือ่ง     เรือ่งใหต้ายดว้ยขา้ว ๓ เรือ่ง 

เรือ่งใหต้ายดว้ยน ้าฉัน ๓ เรือ่ง   เรือ่งหญงิมคีรรภก์ับชายชู ้๑ เรือ่ง 

เรือ่งหญงิรว่มสาม ี๒ เรือ่ง    เรือ่งนาบครรภใ์หร้อ้น ๑ เรือ่ง 

เรือ่งฆา่มารดาและบตุรทัง้ ๒ คนตาย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งฆา่มารดาและบตุรทัง้ ๒ คนไมต่าย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งใหร้ดี ๑ เรือ่ง     เรือ่งหญงิหมัน ๑ เรือ่ง 

เรือ่งหญงิไมเ่ป็นหมัน ๑ เรือ่ง    เรือ่งจี ้๑ เรือ่ง 

เรือ่งทับ ๑ เรือ่ง     เรือ่งฆา่ยักษ์ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งสง่ไปสูท่ีม่สีตัวร์า้ยและยักษ์ด ุ๙ เรือ่ง  เรือ่งส าคัญวา่ใช ่๔ เรือ่ง 

เรือ่งประหาร ๓ เรือ่ง     เรือ่งพรรณนาสวรรค ์๓ เรือ่ง 

เรือ่งพรรณนานรก ๓ เรือ่ง    เรือ่งตน้ไมท้ีเ่มอืงอาฬว ี๓ เรือ่ง 

เรือ่งเผาป่า ๓ เรือ่ง     เรือ่งไมใ่หล้ าบาก ๑ เรือ่ง 

เรือ่งไมท่ าตามทา่น ๑ เรือ่ง    เรือ่งใหด้ืม่เปรยีง ๑ เรือ่ง 

เรือ่งใหด้ืม่ยาโลณโสวรีกะ ๑ เรือ่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๑ }  



๑๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งพรรณนาคณุความตาย ๑ เร ือ่ง 

[๑๘๐] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายไดพ้รรณนาคณุแหง่ 

ความตายใหท้า่นฟังดว้ยความสงสาร ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความ 

กังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งน ัง่ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่ น่ังทับเด็กชายทีเ่ขาใชผ้า้เกา่ 

คลมุไวบ้นตั่ง ท าใหเ้ด็กนัน้ตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังไมไ่ดพ้จิารณาแลว้ไมพ่งึน่ัง 

บนอาสนะ ภกิษุใดน่ัง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งสาก ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปลูาดอาสนะทีโ่รงอาหารในละแวกบา้น ไดห้ยบิสากอัน 

หนึง่ในสากทีเ่ขาพงิกันไว ้สากอันทีส่องลม้ฟาดศรีษะเด็กชายคนหนึง่ตาย ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

ไมจ่งใจ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓) 

เร ือ่งไมส้ าหรบัท าครก ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปลูาดอาสนะทีโ่รงอาหารในละแวกบา้น เหยยีบขอนไม  ้

ทีเ่ขาน ามาท าครกกลิง้ไปทับเด็กชายคนหนึง่ถงึตาย แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมจ่งใจ พระพทุธเจา้ขา้”  

“ภกิษุ เธอไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งพระขรวัตา ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ บดิาและบตุรบวชในส านักภกิษุ วนัหนึง่เมือ่เขาบอกเวลาอาหาร 

ภกิษุผูเ้ป็นบตุรไดก้ลา่วกบัภกิษุผูเ้ป็นบดิาวา่ “นมินตไ์ปเถดิ พระสงฆก์ าลังคอยทา่น 

อยู”่ แลว้จับหลังผลักไปจนภกิษุผูเ้ป็นบดิาลม้ลงถงึแกม่รณภาพ ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมม่ ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้ง 

อาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕) 

  สมัยนัน้ บดิาและบตุรบวชในส านักภกิษุ วนัหนึง่เมือ่เขาบอกเวลาอาหาร 

ภกิษุผูเ้ป็นบตุรไดก้ลา่วกบัภกิษุผูเ้ป็นบดิาวา่ “นมินตไ์ปเถดิ พระสงฆก์ าลังคอยทา่น 

อยู”่ มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึจับหลังผลักไป ภกิษุผูเ้ป็นบดิาลม้ลง ถงึแกม่รณภาพ 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้ 

พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๖) 

  สมัยนัน้ บดิาและบตุรบวชในส านักภกิษุ วนัหนึง่เมือ่เขาบอกเวลาอาหาร 

ภกิษุผูเ้ป็นบตุรไดก้ลา่วกบัภกิษุผูเ้ป็นบดิาวา่ “นมินตไ์ปเถดิ พระสงฆก์ าลังคอยทา่น 

อยู”่ มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึจับหลังผลักไป ภกิษุผูเ้ป็นบดิาลม้ลงแตไ่มถ่งึมรณภาพ 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๗) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งเนือ้ตดิคอ ๓ เร ือ่ง 

[๑๘๑] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังฉันอาหาร เนือ้ตดิคอ เพือ่นอกีรปูหนึง่ 

ไดท้บุทีค่อของภกิษุรปูนัน้ เนือ้ไดห้ลดุออกมาพรอ้มกับโลหติ ทา่นถงึแกม่รณภาพ 

ภกิษุรปูทีท่บุเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (เรือ่งที ่๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังฉันอาหาร เนือ้ตดิคอ ภกิษุอกีรปูหนึง่มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่จงึไดท้บุทีค่อ เนือ้หลดุออกมาพรอ้มกับโลหติ ทา่นถงึแกม่รณภาพ 

ภกิษุรปูทีท่บุเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังฉันอาหาร เนือ้ตดิคอ ภกิษุอกีรปูหนึง่มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่จงึไดท้บุทีค่อ เนือ้หลดุออกมาพรอ้มกับโลหติ แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ 

ภกิษุรปูทีท่บุเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๐) 

เร ือ่งยาพษิ ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่ไดอ้าหารบณิฑบาตทีเ่จอืยา 

พษิมาแลว้น ากลับไปถวายแกภ่กิษุทัง้หลายใหฉั้นกอ่น ภกิษุเหลา่นัน้ถงึแกม่รณภาพ 

ภกิษุเจา้ของบณิฑบาตเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมท่ราบ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมท่ราบไมต่อ้ง 

อาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑)

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

เรือ่งสมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ตอ้งการทดลองจงึใหย้าพษิแกภ่กิษุอกีรปูหนึง่ฉัน ทา่น 

ถงึแกม่รณภาพ ภกิษุผูท้ดลองยาพษิเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทูลพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะทดลอง พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๒) 

เตรยีมพืน้ทีส่รา้งวหิาร ๓ เร ือ่ง 

[๑๘๒] สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีก าลังเตรยีมพืน้ทีส่รา้งวหิาร 

ภกิษุรปูหนึง่อยูข่า้งลา่งยกศลิาสง่ขึน้ไป ศลิาทีภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนรับไวไ้มด่ ีพลัด 

ตกลงทับศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งจนถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมจ่งใจ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุเธอไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๓) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวกี าลังเตรยีมพืน้ทีส่รา้งวหิาร ภกิษุรปูหนึง่ 

อยูข่า้งลา่งยกศลิาสง่ขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึปลอ่ยศลิาลง 

บนศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งจนถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีป่ลอ่ยศลิาลงมาเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๔) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้งวหิาร ภกิษุรปูหนึง่ 

อยูข่า้งลา่งยกศลิาสง่ขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่ภกิษุรปูทีอ่ยู ่

ขา้งลา่ง จงึปลอ่ยศลิาลงบนศรีษะ แตท่า่นไมถ่งึมรณภาพ ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๕) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งอฐิ ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่ฝาวหิาร ภกิษุรปูหนึง่อยู ่

ขา้งลา่งสง่อฐิขึน้ไป อฐิทีภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนรับไวไ้มด่ ีพลัดตกลงทับศรีษะภกิษุรปูที ่

อยูข่า้งลา่งถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมจ่งใจ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบัต”ิ(เรือ่งที ่๑๖) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่ฝาวหิาร ภกิษุรปูหนึง่อยู ่

ขา้งลา่งสง่อฐิขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึปลอ่ยอฐิลงบน 

ศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่ง ถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีป่ลอ่ยอฐิลงมาเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ”(เรือ่งที ่๑๗) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีชว่ยกันท าการกอ่สรา้งฝาวหิาร ภกิษุรปู 

หนึง่อยูข่า้งลา่งสง่อฐิขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึปลอ่ยอฐิลง 

บนศรีษะของภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่ง แตภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุ 

รปูทีป่ลอ่ยอฐิลงมาเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๑๘) 

เร ือ่งมดี ๓ เร ือ่ง 

[๑๘๓] สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปู 

หนึง่อยูข่า้งลา่งสง่มดีขึน้ไป มดีทีภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนรับไวไ้มด่ ีพลัดตกลงบนศรีษะ 

ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีท่ าอยูข่า้งบนเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมจ่งใจ พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๙) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปูหนึง่อยูข่า้ง 

ลา่งสง่มดีขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึปลอ่ยมดีลงบนศรีษะ 

ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีป่ลอ่ยมดีตกลงมาเกดิความกังวลใจ 

วา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงค ์

จะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๐) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปูหนึง่อยู ่

ขา้งลา่งสง่มดีขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึปลอ่ยมดีลงบน 

ศรีษะของภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่ง แตภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูที ่

ปลอ่ยมดีตกลงมาเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๒๑) 

เร ือ่งไมก้ลอน ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปูหนึง่อยูข่า้ง 

ลา่ง ยกไมก้ลอนหลังคาสง่ขึน้ไป ไมก้ลอนหลังคาทีภ่กิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนรับไวไ้มด่ ี

พลัดตกลงบนศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีท่ าไมก้ลอนพลัด 

ตกลงมาเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้ 

พระพทุธเจา้ไมจ่งใจ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมจ่งใจ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๒) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปูหนึง่อยูข่า้ง 

ลา่ง ยกไมก้ลอนหลังคาสง่ขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึปลอ่ย 

ไมก้ลอนหลังคาลงบนศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีป่ลอ่ยไม ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

กลอนหลังคาลงมาเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๓) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปูหนึง่อยู ่

ขา้งลา่ง ยกไมก้ลอนหลังคาสง่ขึน้ไป ภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งบนมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึ 

ปลอ่ยไมก้ลอนหลังคาลงบนศรีษะภกิษุรปูทีอ่ยูข่า้งลา่งแตไ่มถ่งึมรณภาพ ภกิษุรปูที ่

ปลอ่ยไมก้ลอนหลังคาลงมาเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอ 

คดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๒๔) 

เร ือ่งน ัง่รา้น ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันผกูน่ังรา้นท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปู 

หนึง่บอกอกีรปูหนึง่วา่ “ท่านจงยนืผกูทีต่รงนี”้ ภกิษุนัน้จงึยนืผกูทีนั่น้ ไดพ้ลัดตกลง 

มาถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรูปทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๕) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันผกูน่ังรา้นท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปู 

หนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่บอกอกีรปูหนึง่วา่ “ทา่นจงยนืผกูทีต่รงนี”้ ภกิษุรปูนัน้จงึ 

ยนืผกูทีต่รงนัน้ ไดพ้ลดัตกลงมาถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๖) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันผกูน่ังรา้นท าการกอ่สรา้ง ภกิษุรปู 

หนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่บอกอกีรปูหนึง่วา่ “ทา่นจงยนืผกูทีต่รงนี”้ ภกิษุรปูนัน้จงึ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

ยนืผกูทีต่รงนัน้ ไดพ้ลดัตกลงมา แตไ่มถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบตั ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๒๗) 

เร ือ่งใหล้งจากหลงัคา ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มงุหลังคาวหิารเสร็จแลว้จะลง อกีรปูหนึง่บอกทา่นวา่ 

“นมินตท์า่นลงมาทางนี”้ ภกิษุนัน้จงึลงทางนัน้ ไดพ้ลัดตกลงมาถงึแกม่รณภาพ 

ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (เรือ่งที ่๒๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มงุหลังคาวหิารเสร็จแลว้จะลง อกีรปูหนึง่มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่บอกเธอวา่ “นมินตท์า่นลงมาทางนี”้ ภกิษุรปูนัน้จงึลงทางนัน้ไดพ้ลดั 

ตกลงมาถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มงุหลังคาวหิารเสร็จแลว้จะลง อกีรปูหนึง่มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่บอกเธอวา่ “นมินตท์า่นลงมาทางนี”้ ภกิษุรปูนัน้จงึลงทางนัน้ ได ้

พลัดตกลงมาแตไ่มถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๓๐) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งกระโดดหนา้ผา ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เกดิความเบือ่หน่ายจงึขึน้ภเูขาคชิฌกฏูแลว้กระโดดลง 

ทางหนา้ผาทับชา่งสานคนหนึง่ตาย แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึท าใหต้นเองตก 

ภกิษุใดท าใหต้ก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓๑) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีข์ ึน้ภเูขาคชิฌกฏู กลิง้ศลิาเลน่ ศลิาตกทับคน 

เลีย้งโคคนหนึง่ตาย พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึกลิง้ศลิา 

เลน่ ภกิษุใดกลิง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓๒) 

เร ือ่งอบตวั ๓ เร ือ่ง 

[๑๘๔] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายจงึใหท้า่นอบตัวจนถงึ 

แกม่รณภาพ พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิราชกิหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “พวกเธอคดิ 

อยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “พวกเธอ 

ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึใหเ้ธอ 

อบตัวจนถงึแกม่รณภาพ พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบตัปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึใหเ้ธอ 

อบตัว แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๓๕) 

เร ือ่งนตัถุย์า ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปวดศรีษะ ภกิษุทัง้หลายจงึใหท้า่นนัตถุย์า ทา่นถงึ 

แกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๓๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปวดศรีษะ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึให ้

ทา่นนัตถุย์าจนถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๓๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปวดศรีษะ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึให ้

ทา่นนัตถุย์า แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๓๘) 

เร ือ่งนวด ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายจงึชว่ยกันนวดเฟ้นทา่น ทา่นถงึ 

แกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึชว่ยกัน 

นวดเฟ้นทา่นจนถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๔๐ ) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึชว่ย 

กันนวดเฟ้นทา่น แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวก 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง ๔๑) 

เร ือ่งใหอ้าบน า้ ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายจงึชว่ยกันอาบน ้าใหท้า่น ทา่นถงึ 

แกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๔๒ ) 

  สมัยนัน้ ภกิษุหนึง่รปูอาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึชว่ยกัน 

อาบน ้าใหท้า่น ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูแกพ่ระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๔๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึชว่ยกัน 

อาบน ้าใหท้า่น แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวก 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๔๔) 

เร ือ่งใหท้าน า้มนั ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายชว่ยกันเอาน ้ามันมาทาใหท้่าน 

ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๔๕ ) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึชว่ยกัน 

เอาน ้ามันมาทาใหท้า่น ท่านถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๔๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึชว่ยกัน 

เอาน ้ามันมาทาใหท้า่น แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

ทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

ทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๔๗) 

เร ือ่งใหล้กุข ึน้ ๓ เร ือ่ง 

[๑๘๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายจงึชว่ยกันพยงุใหท้า่น 

ลกุขึน้ ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที๔่๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึชว่ยกัน 

พยงุใหท้า่นลกุขึน้ ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๔๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึชว่ยกัน 

พยงุใหท้า่นลกุขึน้ แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้ 

พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๕๐) 

เร ือ่งท าใหล้ม้ ๓ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายจงึชว่ยกันท าใหท้า่นลม้ลง ทา่น 

ถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๕๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึชว่ยกัน 

ท าใหท้า่นลม้ลง ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๕๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึชว่ยกัน 

ท าใหท้า่นลม้ลง แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวก 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๕๓) 

เร ือ่งใหต้ายดว้ยขา้ว ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายจงึชว่ยกันใหท้า่นฉันขา้ว ทา่นถงึ 

แกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๕๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึชว่ยกัน 

ใหท้า่นฉันขา้ว ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๕๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึชว่ยกัน 

ใหท้า่นฉันขา้ว แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวก 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ม ี

ความประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ 

แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๕๖) 

เร ือ่งใหต้ายดว้ยน า้ฉนั ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายใหท้า่นดืม่น ้า ทา่นถงึแก่ 

มรณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๗) 

   สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึใหท้า่น 

ดืม่น ้า ทา่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๕๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายมคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึใหท้า่น 

ดืม่น ้า แตท่า่นไมถ่งึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอคดิอยา่งไร” “พวกขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แต ่

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๕๙)

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งหญงิมคีรรภก์บัชายชู ้๑ เร ือ่ง 

[๑๘๖] สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่เป็นแมม่า่ยผัวรา้ง ไดม้คีรรภก์ับชายชู ้นาง 

บอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้โปรดหายาท าแทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ทา่นรับค าแลว้ 

ไดใ้หย้าท าแทง้แกห่ญงินัน้ ทารกถงึแกค่วามตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๖๐) 

เร ือ่งหญงิรว่มสาม ี๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ชายคนหนึง่มภีรรยา ๒ คน คนหนึง่เป็นหมัน อกีคนหนึง่ไมเ่ป็นหมัน 

หญงิหมันบอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “ถา้นางคนนัน้คลอดบตุร จักไดค้รอบครอง 

ทรัพยส์มบตัทัิง้หมด พระคณุเจา้โปรดหายาท าแทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ทา่นรับค าแลว้ ได ้

ใหย้าท าแทง้แกห่ญงิทีไ่มเ่ป็นหมัน ทารกถงึแกค่วามตาย แตม่ารดาไมต่าย ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๖๑) 

  สมัยนัน้ ชายคนหนึง่มภีรรยา ๒ คน คนหนึง่เป็นหมัน อกีคนหนึง่ไมเ่ป็นหมัน 

หญงิหมันบอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “ถา้นางคนนัน้คลอดบตุรจักไดค้รอบครอง 

ทรัพยส์มบตัทัิง้หมด พระคณุเจา้โปรดหายาท าแทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้รับค าแลว้ 

ไดใ้หย้าท าแทง้แกห่ญงิทีไ่มเ่ป็นหมัน มารดาถงึแกค่วามตายแตท่ารกไมต่าย ภกิษุ 

นัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๖๒) 

เร ือ่งฆา่มารดาและบตุรท ัง้ ๒ คนตาย ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ชายคนหนึง่มภีรรยา ๒ คน คนหนึง่เป็นหมัน อกีคนหนึง่ไมเ่ป็นหมัน 

หญงิหมันบอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “ถา้นางคนนัน้คลอดบตุรจักไดค้รอบครอง 

ทรัพยส์มบตัทัิง้หมด พระคณุเจา้โปรดหายาท าแทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้รับค าแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

ไดใ้หย้าท าแทง้แกห่ญงิทีไ่มเ่ป็นหมัน มารดาและบตุรถงึแกค่วามตายทัง้ ๒ คน 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” 

(เรือ่งที ่๖๓) 

เร ือ่งฆา่มารดาและบตุรท ัง้ ๒ คนไมต่าย ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ชายคนหนึง่มภีรรยา ๒ คน คนหนึง่เป็นหมัน อกีคนหนึง่ไมเ่ป็นหมัน 

หญงิหมันบอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “ถา้นางคนนัน้คลอดบตุรจักไดค้รอบครอง 

ทรัพยส์มบตัทัิง้หมด พระคณุเจา้โปรดหายาท าแทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้รับค าแลว้ 

ไดใ้หย้าท าแทง้แกห่ญงิทีไ่มเ่ป็นหมัน แตม่ารดาและบตุรไมต่าย ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๖๔) 

เร ือ่งใหร้ดี ๑ เร ือ่ง 

[๑๘๗] สมัยนัน้ หญงิมคีรรภค์นหนึง่บอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุ 

เจา้โปรดหายาท าแทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้ตอบวา่ “นอ้งหญงิ เธอจงรดี” นางรดี 

ครรภท์ าใหแ้ทง้บตุร ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๖๕) 

เร ือ่งนาบครรภใ์หร้อ้น ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิมคีรรภบ์อกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้โปรดหายาท า 

แทง้ใหด้ว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้ตอบวา่ “นอ้งหญงิ เธอจงนาบครรภใ์หร้อ้น” นางนาบ 

ครรภใ์หร้อ้นจนแทง้บตุร ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งหญงิหมนั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิหมันคนหนึง่บอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้โปรดหา 

ยาทีท่ าใหด้ฉัินมลีกูไดด้ว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้รับค าแลว้ไดใ้หย้าแกห่ญงิหมันนัน้ นางถงึ 

แกค่วามตาย ภกิษุนัน้เกดิกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๖๗) 

เร ือ่งหญงิไมเ่ป็นหมนั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิไมเ่ป็นหมันคนหนึง่บอกภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ 

โปรดหายาทีท่ าใหด้ฉัินหยดุมลีกูดว้ยเถดิ” ภกิษุนัน้รับค าแลว้ไดใ้หย้าแกห่ญงิลกูดก 

นัน้ นางถงึแกค่วามตาย ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๖๘) 

เร ือ่งจี ้๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชน้ิว้มอืจีภ้กิษุรปูหนึง่ในกลุม่พวกภกิษุ 

สตัตรสวคัคยีใ์หห้ัวเราะ เธอเหนือ่ยหายใจไมทั่นถงึแกม่รณภาพ ภกิษุเหลา่นัน้เกดิ 

ความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๖๙) 

เร ือ่งทบั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีช์ว่ยกันทับภกิษุรปูหนึง่ในกลุม่พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีจ์นถงึแกม่รณภาพ ดว้ยตัง้ใจวา่จักลงโทษ พวกเธอเกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี”์ ๑ (เรือ่งที ่๗๐) 

 
เชงิอรรถ : 
๑ ยสฺมา ปน เต กมฺมาธปฺิปายา น มรณาธปฺิปายา, ตสฺมา ปาราชกิ  น วตฺุต  เพราะภกิษุเหลา่นัน้มคีวาม 

   ประสงคจ์ะท ากรรม ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ (ว.ิอ. ๑/๑๘๗/๕๑๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งฆา่ยกัษ ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุหมอผรีปูหนึง่ ฆา่ยักษ์ตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๗๑) 

เร ือ่งสง่ไปสูท่ ีม่สีตัวร์า้ยและยกัษด์ ุ๙ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปยังวหิารมยีักษ์ด ุพวกยักษ์ฆา่ภกิษุ 

นัน้มรณภาพ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (เรือ่งที ่๗๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปยังวหิาร 

มยีักษ์ด ุพวกยักษ์ฆา่ภกิษุนัน้มรณภาพ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัส 

วา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปยังวหิารทีม่ ี

ยักษ์ด ุพวกยักษ์ไมฆ่า่เธอ ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๗๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปสูท่ีก่ันดารมสีตัวร์า้ย เหลา่สตัว ์

รา้ยฆา่ทา่นมรณภาพ ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

มคีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๗๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปสูท่ีก่ันดารม ี

สตัวร์า้ย เหลา่สตัวร์า้ยฆา่ภกิษุนัน้มรณภาพ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปยังทีก่ันดารมสีตัวร์า้ย เหลา่สตัว ์

รา้ยไมฆ่า่ภกิษุนัน้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้ง 

ปาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๗๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปสูท่ีก่ันดารมโีจร พวกโจรฆา่ทา่น 

มรณภาพ ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (เรือ่งที ่๗๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปสูท่ีก่ันดาร 

มโีจร พวกโจรฆา่ภกิษุนัน้มรณภาพ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๗๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ สง่ภกิษุอกีรปูหนึง่ไปสูท่ีก่ันดารม ี

โจร พวกโจรไมฆ่า่ภกิษุนัน้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๘๐) 

เร ือ่งส าคญัวา่ใช ่๔ เร ือ่ง 

[๑๘๘] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ภกิษุทีจ่องเวรกัน ส าคัญ 

ภกิษุนัน้วา่เป็นภกิษุนัน้ จงึฆา่ภกิษุนัน้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ภกิษุทีจ่องเวรกัน ส าคัญภกิษุนัน้ 

วา่เป็นภกิษุนัน้แตฆ่า่ภกิษุอืน่ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๒) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ภกิษุทีจ่องเวรกัน ส าคัญภกิษุที ่

จองเวรกันวา่เป็นภกิษุอืน่ แตฆ่า่ภกิษุผูจ้องเวรนัน้ ท่านเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ภกิษุทีจ่องเวรกัน ส าคัญภกิษุที ่

จองเวรกันวา่เป็นภกิษุอืน่และไดฆ้า่ภกิษุอืน่ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๔) 

เร ือ่งประหาร ๓ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูผเีขา้ ภกิษุอกีรปูหนึง่ทบุตทีา่นจนถงึแกม่รณภาพ 

ภกิษุรปูทีท่บุตนัีน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบตั”ิ (เรือ่งที ่๘๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูผเีขา้ ภกิษุอกีรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึทบุต ี

ทา่นจนถงึแกม่รณภาพ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูผเีขา้ ภกิษุอกีรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึทบุต ี

ทา่น ภกิษุนัน้ไมถ่งึแกม่รณภาพ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๘๗) 

เร ือ่งพรรณนาสวรรค ์๓ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พรรณนาเรือ่งสวรรคใ์หบ้คุคลผูท้ าความดฟัีง เขานอ้ม 

ใจเชือ่แลว้ถงึแกค่วามตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

มคีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๘๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึพรรณนาเรือ่งสวรรคใ์หบ้คุคลผู ้

ท าความดฟัีง เขานอ้มใจเชือ่แลว้ถงึแกค่วามตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๘๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึพรรณนาเรือ่งสวรรคใ์ห ้

บคุคลผูท้ าความดฟัีง เขานอ้มใจเชือ่แตไ่มต่าย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๙๐) 

เร ือ่งพรรณนานรก ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พรรณนาเรือ่งนรกใหผู้ค้วรเกดิในนรกฟัง เขาตกใจถงึ 

แกค่วามตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงค ์

จะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึพรรณนาเรือ่งนรกใหผู้ค้วรเกดิ 

ในนรกฟัง เขาตกใจถงึแกค่วามตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๙๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึพรรณนาเรือ่งนรกใหผู้ค้วรเกดิ 

ในนรกฟัง เขาตกใจแตไ่มถ่งึตาย ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งปาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๙๓) 

เร ือ่งตน้ไมท้ ีเ่มอืงอาฬว ี๓ เร ือ่ง 

[๑๘๙] สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวจีะท าการกอ่สรา้งจงึชว่ยกันตัดตันไม ้

ภกิษุรปูหนึง่บอกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ “ทา่นจงยนืตัดทีต่รงนี”้ ภกิษุรปูนัน้ จงึยนืตัดที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

ตรงนัน้ ตน้ไมล้ม้ทับถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๔) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวจีะท าการกอ่สรา้ง จงึชว่ยกันตัดตน้ไม ้

ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึบอกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ “ทา่นจงยนืตัดทีต่รงนี”้ 

ตน้ไมล้ม้ทับเธอผูย้นืตัดอยูท่ีนั่น้ถงึแกม่รณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๙๕) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวจีะท าการกอ่สรา้ง จงึชว่ยกันตัดตน้ไม ้

ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะฆา่จงึบอกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ “ทา่นจงยนืตัดทีต่รงนี”้ 

ตน้ไมล้ม้ทับเธอผูย้นืตัดอยูท่ีนั่น้แตไ่มถ่งึมรณภาพ ภกิษุรปูทีบ่อกเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๙๖) 

เร ือ่งเผาป่า ๓ เร ือ่ง 

[๑๙๐] สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ผาป่า พวกชาวบา้นถกูไฟคลอกตาย 

ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ 

ไมม่คีวามประสงคจ์ะฆา่ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๙๗) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีม์คีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึเผาป่า พวกชาวบา้น 

ถกูไฟคลอกตาย ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย พวกเธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๙๘) 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีม์คีวามประสงคจ์ะฆา่ จงึเผาป่า พวกชาวบา้น 

ถกูไฟคลอก แตไ่มต่าย ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งไมใ่หล้ าบาก ๑ เร ือ่ง 

[๑๙๑] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไปทีต่ะแลงแกง๑ บอกนายเพชฌฆาตวา่ 

“ทา่นอยา่ทรมานนักโทษคนนีเ้ลย จงประหารชวีติดว้ยการฟันครัง้เดยีว” เพชฌฆาต 

รับค าแลว้ประหารชวีติดว้ยการฟันครัง้เดยีว ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๐) 

เร ือ่งไมท่ าตามทา่น ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปุหนึง่ไปทีต่ะแลงแกงบอกนายเพชฌฆาตวา่ “ทา่นอยา่ 

ทรมานนักโทษคนนีเ้ลย จงประหารชวีติดว้ยการฟันครัง้เดยีว” เพชฌฆาตกลา่ววา่ 

“ขา้พเจา้จะไมท่ าตามค าของทา่น” แลว้ประหารชวีตินักโทษนัน้ ภกิษุนัน้เกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” 

(เรือ่งที ่๑๐๑) 

เร ือ่งใหด้ ืม่เปรยีง ๑ เร ือ่ง 

[๑๙๒] สมัยนัน้ บรุษุมอืเทา้ดว้นคนหนึง่ พวกหมูญ่าตชิว่ยกันดแูลอยูใ่น 

เรอืน ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับพวกญาตขิองบรุษุนัน้วา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่น 

อยากใหบ้รุษุคนนีต้ายไหม” 

  “พวกเราอยากใหเ้ขาตาย เจา้ขา้” 

  “ถา้เชน่นัน้ จงใหเ้ขาดืม่เปรยีง” 

  หมูญ่าตนัิน้จงึใหบ้รุษุนัน้ดืม่เปรยีงจนบรุุษนัน้ถงึแกค่วามตาย 

  ภกิษุรปูทีบ่อกวธิฆีา่เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๒) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “ตะแลงแกง” หมายถงึสถานทีส่ าหรับฆา่นักโทษ ภาษาโบราณหมายถงึทางสีแ่พรง่ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งใหด้ ืม่ยาโลณโสวรีกะ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ บรุษุมอืเทา้ดว้นคนหนึง่ พวกหมูญ่าตชิว่ยกันดแูลอยูใ่นเรอืน 

ภกิษุณีรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับหมูญ่าตขิองบรุษุนัน้วา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นอยากให ้

บรุษุคนนีต้ายไหม” 

  “พวกเราอยากใหเ้ขาตาย เจา้ขา้” 

  “ถา้เชน่นัน้ จงใหเ้ขาดืม่ยาโลณโสวรีกะ”๑ 

  หมูญ่าตจิงึใหบ้รุษุนัน้ดืม่ยาโลณโสวรีกะจนบรุุษนัน้ถงึแกค่วามตาย 

  ภกิษุณีนัน้เกดิความกังวลใจ จงึเลา่เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุณีทัง้หลายทราบ พวก 

ภกิษุณีแจง้เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีนัน้ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐๓) 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลณโสวรีก  นาม สพฺพรสาภสิงฺขต  เอก  เภสชฺช  ฯเปฯ ยาโลณโสวรีกะ ไดแ้ก ่ยาทีป่รงุดว้ยสว่น 

   ประกอบนานาชนดิ เชน่ มะขามป้อมสด สมอพเิภก ธัญญชาตทิกุชนดิ ถั่วเขยีว ขา้วสกุ ผลกลว้ย หน่อหวาย 

   การเกต อนิทผลัม หน่อไม ้ปลา เนือ้ น ้าผึง้ น ้าออ้ย เกลอื โดยใสเ่ครือ่งยาเหลา่นีใ้นหมอ้ ปิดฝามดิชดิ เก็บ 

   ดองไว ้๑, ๒ หรอื ๓ ปี เมือ่ยานี้สกุไดท้ีแ่ลว้จะมรีสและสเีหมอืนผลหวา้ เป็นยาแกโ้รคลม โรคไอ โรคเรือ้น 

   โรคผอมเหลอืง โรครดิสดีวงเป็นตน้ รับประทานหลังอาหาร ส าหรับผูท้ีไ่มเ่ป็นไข ้ตอ้งผสมน ้ากอ่นรับ 

   ประทาน (ว.ิอ. ๑/๑๙๒/๕๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๖ }  



๑๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ เรือ่งภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวดัคมุทุา 

 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ 

วา่ดว้ยการกลา่วอวดอตุตรมินสุสธรรม 

เร ือ่งภกิษุชาวฝั่งแมน่ า้วคัคมุทุา 

[๑๙๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา 

ป่ามหาวัน เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมาก เป็นเพือ่นเคยเห็นเคยคบกนัมา 

จ าพรรษาอยูใ่กลฝ่ั้งแมน่ ้าวคัคมุทุา คราวนัน้ วชัชชีนบทเกดิขา้วยากหมากแพง 

ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาว 

เกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้ภกิษุเหลา่นัน้ไดม้คีวามคดิวา่ “บัดนี ้

วชัชชีนบทเกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปัน 

สว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้

ท าอยา่งไรหนอ พวกเราจงึจะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ า 

พรรษาอยา่งผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ภกิษุบางพวกเสนอวา่ “ทา่นทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ พวกเรามาชว่ยกันท างาน 

ของพวกคฤหัสถ ์เมือ่ชว่ยท างาน พวกเขาก็คงจะพอใจถวายบณิฑบาตแกพ่วกเรา 

โดยวธินีีแ้หละ พวกเราก็จะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกนั ไมท่ะเลาะกันอยูจ่ าพรรษา 

อยา่งผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ภกิษุอกีพวกเสนอวา่ “อยา่เลย ทา่นทัง้หลาย ท าไมพวกเราจะตอ้งไปชว่ย 

กันท างานของพวกคฤหัสถ ์ขอใหพ้วกเรามาชว่ยกันท าหนา้ทีท่ตูน าขา่วสารใหพ้วก 

คฤหัสถจ์ะดกีวา่ เมือ่ท าอยา่งนี ้พวกคฤหัสถก็์คงจะพอใจถวายบณิฑบาตแกพ่วกเรา 

โดยวธินีีแ้หละพวกเราก็จะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกนั ไมท่ะเลาะกันอยูจ่ าพรรษา 

อยา่งผาสกุและบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ภกิษุอกีพวกเสนอวา่ “อยา่เลย ทา่นทัง้หลาย ท าไมพวกเราจะตอ้งไปชว่ย 

กันท างานหรอืท าหนา้ทีท่ตูน าขา่วสารใหพ้วกคฤหัสถ ์ทางทีด่พีวกเรามากลา่วอวด 

อตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์งวา่ ‘ภกิษุรปูโนน้ไดป้ฐมฌาน รปู 

โนน้ไดท้ตุยิฌาน รปูโนน้ไดต้ตยิฌาน รปูโนน้ไดจ้ตตุถฌาน รปูโนน้เป็นพระโสดาบัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ เรือ่งภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวดัคมุทุา 

รปูโนน้เป็นพระสกทาคาม ีรปูโนน้เป็นพระอนาคาม ีรปูโนน้เป็นพระอรหันต ์รปูโนน้ 

ไดว้ชิชา ๓ รปูโนน้ไดอ้ภญิญา ๖’ เมือ่พดูอยา่งนี ้พวกคฤหัสถก็์คงจะพอใจถวาย 

บณิฑบาตแกพ่วกเรา โดยวธินีีพ้วกเราจะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน 

อยูจ่ าพรรษาอยา่งผาสกุและบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ในทีส่ดุ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดตกลงกันวา่ “ทา่นทัง้หลาย วธิทีีพ่วกเราพากัน 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์งเป็นวธิทีีด่กีวา่วธิอีืน่” 

  [๑๙๔] ตอ่มาภกิษุเหลา่นัน้ไดพ้ากันกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกัน 

และกันใหพ้วกคฤหสัถฟั์งวา่ “ภกิษุรปูโนน้ไดป้ฐมฌาน ฯลฯ รปูโนน้ไดจ้ตตุถฌาน 

รปูโนน้เป็นพระโสดาบัน ฯลฯ รปูโนน้ไดอ้ภญิญา ๖ ” 

  ครัง้นัน้แล ประชาชนก็พากันยนิดวีา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ พวกเราได ้

ดแีลว้หนอทีม่ภีกิษุทัง้หลายเชน่นีม้าอยูจ่ าพรรษา เพราะแตก่อ่นนีพ้วกเราไมม่ภีกิษุ 

ทัง้หลายทีม่คีณุสมบตั ิเหมอืนอยา่งภกิษุผูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมเหลา่นีม้าอยูจ่ า 

พรรษาเลย” โภชนะ (อาหาร) ... ขาทนยีะ (ของขบเคีย้ว) ... สายนยีะ (ของลิม้) ... 

ปานะ (เครือ่งดืม่) ชนดิทีพ่วกเขาจะถวายแกภ่กิษุเหลา่นัน้ พวกเขาไมรั่บประทาน 

ไมข่บเคีย้ว ไมล่ ิม้ ไมด่ืม่ดว้ยตนเอง ทัง้ไมใ่หแ้กม่ารดาบดิา บตุร ภรรยา คนรับใช ้

กรรมกร มติร อมาตย ์ญาตสิาโลหติ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ จงึเป็นผูม้นี ้ามนีวล มอีนิทรยีผ์อ่งใส มใีบหนา้เอบิอิม่ มผีวิ 

พรรณผดุผอ่ง มปีระเพณีอยูว่า่ เมือ่ภกิษุทัง้หลายออกพรรษาแลว้จะไปเขา้เฝ้าพระผู ้

มพีระภาค ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้จ าพรรษาครบ ๓ เดอืนแลว้จงึเก็บเสนาสนะ ถอืบาตร 

และจวีรออกเดนิทางมุง่ไปสูก่รงุเวสาล ีจารกิไปโดยล าดับ ถงึกรงุเวสาล ีผา่นป่ามหา 

วนั ไปถงึกฏูาคารศาลา แลว้เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้จงึถวาย 

บังคม แลว้น่ังลงอยู ่ณ ทีส่มควร 

ภกิษุตา่งทศิมาเขา้เฝ้า 

สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายทีจ่ าพรรษาอยูใ่นทศิตา่งๆ ดซูบูผอม ซอมซอ่ มผีวิ 

พรรณหมองคล ้า ซดี เหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง สว่นภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุากลับ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ เรือ่งภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวดัคมุทุา 

มนี ้ามนีวล มอีนิทรยีผ์อ่งใส มใีบหนา้เอบิอิม่ มผีวิพรรณผดุผอ่ง อนึง่ การทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ทัง้หลายทรงปราศรัยกับพระอาคันตกุะทัง้หลายน่ันก็เป็นพทุธประเพณี 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามพวกภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุาวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื พวกเธอเป็นผูพ้รอ้ม 

เพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ าพรรษาเป็นผาสกุหรอื และบณิฑบาตไม่ 

ล าบากหรอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ยังสบายดพีระพทุธเจา้ขา้ ยังพอเป็นอยูไ่ด ้

พระพทุธเจา้ขา้ อนึง่ พวกขา้พระพทุธเจา้เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน 

อยูจ่ าพรรษาเป็นผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก พระพทุธเจา้ขา้” 

พทุธประเพณี 

พระตถาคตเจา้ทัง้หลายทรงทราบเรือ่ง ตรัสถามก็ม ีไมต่รัสถามก็ม ีทรง 

ทราบกาลอันควรตรัสถามก็ม ีไมต่รัสถามก็ม ีตรัสถามเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน ์ไมต่รัส 

ถามเรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์เพราะพระตถาคตเจา้ทัง้หลายทรงขจัดเรือ่งทีไ่มเ่ป็น 

ประโยชนเ์สยีดว้ยอรยิมรรคแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลาย สอบถามภกิษุทัง้หลายดว้ยเหต ุ๒ ประการ 

คอื จะทรงแสดงธรรมอยา่งหนึง่ จะทรงบัญญัตสิกิขาบทแกพ่ระสาวกอยา่งหนึง่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสถามภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุาวา่ “ท า 

อยา่งไร เธอทัง้หลายจงึพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ าพรรษา 

ผาสกุและบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้จงึไดก้ราบทลูเรือ่งนัน้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอมคีณุวเิศษน่ันจรงิหรอื” 

ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ไมม่จีรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงต าหน ิ

  พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าของ 

พวกเธอไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ เรือ่งภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวดัคมุทุา 

ไฉนพวกเธอจงึพากันกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหสัถฟั์ง 

เพราะเห็นแกป่ากแกท่อ้งเลา่ พวกเธอใชม้ดีช าแหละโคอันคมควา้นทอ้งยังดกีวา่ 

การกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์ง เพราะอะไรเลา่ 

เพราะผูใ้ชม้ดีช าแหละโคอันคมควา้นทอ้งก็จะพงึถงึความตายหรอืทกุขป์างตาย 

เพราะการกระท านัน้เป็นเหต ุหลังจากตายแลว้ก็ไมต่อ้งไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก สว่นผูก้ลา่วอวดอตุรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์ง หลังจากตาย 

แลว้ก็จะตอ้งไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก โมฆบรุษุทัง้หลาย การท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ได  ้

เลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บาง 

พวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” ฯลฯ ครัน้ทรงต าหนแิลว้ ไดท้รงกระท าธรรมกีถาตรัส 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ 

มหาโจร ๕ จ าพวก 

[๑๙๕] ภกิษุทัง้หลาย มหาโจร ๕ จ าพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก คอื 

  ๑. มหาโจรบางคนในโลกนี ้ปรารถนาวา่ เมือ่ไรหนอ เราจงึจักมบีรวิารเป็น 

รอ้ยหรอืเป็นพันหอ้มลอ้มแลว้ทอ่งเทีย่วไปในคาม นคิม และราชธาน ีท าการฆา่เอง 

สัง่ใหผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัด(มอืเทา้ผูอ้ ืน่)เอง สัง่ใหผู้อ้ ืน่ตัด เผา(บา้น)เอง สัง่ใหผู้อ้ ืน่เผา ตอ่มา 

มหาโจรนัน้ ก็ไดม้บีรวิารเป็นรอ้ยหรอืเป็นพันหอ้มลอ้มแลว้ทอ่งเทีย่วไปในคาม นคิม 

และราชธาน ีท าการฆา่เอง สัง่ใหผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง สัง่ใหผู้อ้ ืน่ตัด เผาเอง สัง่ใหผู้อ้ ืน่เผา 

ฉันใด ภกิษุชัว่บางรปูในธรรมวนัิยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ปรารถนาวา่ เมือ่ไรหนอ เรา 

จักมภีกิษุบรวิารเป็นรอ้ยหรอืเป็นพันหอ้มลอ้มแลว้ทอ่งเทีย่วไปในคาม นคิม และราชธานี 

อันคฤหัสถแ์ละบรรพชติสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา นอบนอ้ม ไดจ้วีร บณิฑบาต 

เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชั ตอ่มา ภกิษุนัน้ก็ไดม้ภีกิษุบรวิารเป็นรอ้ยหรอืเป็น 

พันหอ้มลอ้มแลว้ทอ่งเทีย่วไปในคาม นคิมและราชธาน ีอันคฤหัสถแ์ละบรรพชติสกั 

การะ เคารพ นับถอื บชูา ย าเกรง ไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชั 

บรขิาร ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืมหาโจรจ าพวกที ่๑ ทีม่ปีรากฏอยูใ่นโลก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ เรือ่งภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวดัคมุทุา 

๒. ภกิษุทัง้หลาย ยังมภีกิษุชัว่บางรปูในธรรมวนัิยนี ้เลา่เรยีนธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้ อวดอา้งวา่เป็นของตน ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืมหาโจรจ าพวกที ่๒ 

ทีม่ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ๓. ภกิษุทัง้หลาย ยังมภีกิษุชัว่บางรปูในธรรมวนัิยนี ้โจทเพือ่นภกิษุผูบ้รสิทุธิ ์

ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยอ์ันบรสิทุธิด์ว้ยเรือ่งทีท่ าลายพรหมจรรยอ์ันไมม่มีลู ภกิษุ 

ทัง้หลาย นีค้อืมหาโจรจ าพวกที ่๓ 

  ๔. ภกิษุทัง้หลาย ยังมภีกิษุชัว่บางรปูในธรรมวนัิยนี ้สงเคราะหป์ระจบ 

คฤหัสถด์ว้ยครภุัณฑข์องสงฆค์อือาราม พืน้ทีอ่าราม วหิาร พืน้ทีว่หิาร เตยีง ตั่ง ฟกู 

หมอน หมอ้ โลหะ อา่งโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มดี ขวาน ผึง่ จอบ สวา่น 

เถาวลัย ์ไมไ้ผ ่หญา้มงุกระตา่ย หญา้แฝก หญา้สามัญ ดนิเหนยีว เครือ่งไม ้เครือ่งดนิ 

ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืมหาโจรจ าพวกที ่๔ 

  ๕. ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูก้ลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมอันไมม่อียู ่ไมเ่ป็นจรงิ 

จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุนัน้ ฉันอาหารของ 

ชาวบา้นดว้ยไถยจติ 

นคิมคาถา 

   ภกิษุผูป้ระกาศตนซึง่มภีาวะเป็นอยา่งหนึง่ให ้

   คนเขา้ใจวา่เป็นอยา่งอืน่ ฉันอาหารดว้ยไถยจติ 

   เหมอืนพรานนกลวงจับนกมากนิฉะนัน้ ภกิษุชัว่ 

   จ านวนมากมผีา้กาสายะพันทีค่อ มธีรรมเลวทราม 

   ไมส่ ารวม พวกเธอยอ่มตกนรก เพราะบาปกรรม 

   ทัง้หลายทีเ่ลวทราม ภกิษุทศุลีไมส่ ารวม กนิกอ้น 

   เหล็กทีร่อ้นเหมอืนเปลวไฟยังดกีวา่ บรโิภค 

   อาหารของชาวบา้นไมด่เีลย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ พระบัญญัต ิ

 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนพิวกภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุาโดยประการตา่งๆ 

แลว้ ไดต้รัสโทษแหง่ความเป็นคนเลีย้งยากบ ารงุยาก ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้ 

หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๙๖] ก็ ภกิษุใด ไมรู่ย้ ิง่ กลา่วอวดอตุรมินสุสธรรมอนัเป็นญาณทสัสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ ใหน้อ้มเขา้มาในตนวา่ “ขา้พเจา้รูอ้ยา่งนี ้เห็นอยา่งนี”้ 

คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ อนัผูใ้ดผูห้น ึง่โจทก็ตามไมโ่จทก็ตาม เธอผูต้อ้งอาบตัแิลว้ 

หวงัความบรสิทุธิ ์พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นท ัง้หลาย ขา้พเจา้ไมรู่อ้ยา่งน ัน้ ได ้

กลา่ววา่รู ้ขา้พเจา้ไมเ่ห็นอยา่งน ัน้ ไดก้ลา่ววา่เห็น ขา้พเจา้กลา่วค าไรป้ระโยชน ์

เป็นค าเท็จ” แมภ้กิษุนีเ้ป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

  สกิขาบทนี ้พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

             เร ือ่งภกิษุชาวฝั่งแมน้ า้วคัคมุทุา จบ 

เร ือ่งภกิษุส าคญัวา่ไดบ้รรล ุ

[๑๙๗] สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมาก เขา้ใจมรรคผลทีย่งัมไิดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

มไิดถ้งึวา่ไดถ้งึ มไิดบ้รรลวุา่ไดบ้รรล ุมไิดท้ าใหแ้จง้วา่ไดท้ าใหแ้จง้ พากันพยากรณ์ 

มรรคผลดว้ยส าคัญวา่ไดบ้รรล ุครัน้ตอ่มา จติของภกิษุเหลา่นัน้เอนเอยีงไปทางความ 

ก าหนัดบา้ง ทางความขดัเคอืงบา้ง ทางความหลงบา้ง เกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้ ี

พระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ แตพ่วกเราเขา้ใจมรรคผลทีย่ังมไิดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

มไิดถ้งึวา่ไดถ้งึ มไิดบ้รรลวุา่ไดบ้รรล ุมไิดท้ าใหแ้จง้วา่ไดท้ าใหแ้จง้ จงึอวดอา้งมรรค 

ผลตามทีส่ าคัญวา่ไดบ้รรล ุพวกเราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึแจง้เรือ่งนัน้ให ้

พระอานนทท์ราบ พระอานนทจ์งึกราบทลูเรือ่งนัน้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มอียูเ่หมอืนกัน อานนท ์ทีภ่กิษุทัง้หลายเขา้ใจ 

มรรคผลทีย่ังมไิดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น มไิดถ้งึวา่ไดถ้งึ มไิดบ้รรลวุา่ไดบ้รรล ุมไิดท้ าใหแ้จง้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ สกิขาบทวภัิงค ์

วา่ไดท้ าใหแ้จง้ จงึอวดอา้งมรรคผลตามทีส่ าคัญวา่ไดบ้รรล ุแตก่รณีนีไ้มค่วรกลา่ว 

วา่ม”ี๑ 

  ล าดับนัน้พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถา เพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

ตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลาย ฯลฯ รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดงันี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดไมรู่ย้ ิง่ กลา่วอวดอตุตรมินสุสธรรมอนัเป็นญาณทสัสนะที ่

ประเสรฐิอนัสามารถ ใหน้อ้มเขา้มาในตนวา่ “ขา้พเจา้รูอ้ยา่งนี ้เห็นอยา่งนี”้ 

คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ อนัผูใ้ดผูห้น ึง่โจทก็ตามไมโ่จทก็ตาม เธอผูต้อ้งอาบตัแิลว้ 

หวงัความบรสิทุธิ ์พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นท ัง้หลาย ขา้พเจา้ไมรู่อ้ยา่งน ัน้ ได ้

กลา่ววา่รู ้ขา้พเจา้ไมเ่ห็นอยา่งน ัน้ ไดก้ลา่ววา่เห็น ขา้พเจา้กลา่วค าไรป้ระโยชน  ์

เป็นค าเท็จ” เวน้ไวแ้ตส่ าคญัวา่ไดบ้รรล ุแมภ้กิษุนีก็้เป็นปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้

         เร ือ่งภกิษุส าคญัวา่ไดบ้รรล ุจบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๙๘] ค าวา่ อนึง่ ... ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ไมรู่ย้ ิง่ คอื ภกิษุไมรู่ไ้มเ่ห็นกศุลธรรมในตนซึง่ไมม่อียู ่ไมเ่ป็นจรงิ หา 

ไมไ่ด ้กลา่ววา่ เรามกีศุลธรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ อตุตรมินสุสธรรม ไดแ้ก ่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิสมาบัต ิญาณทัสสนะ 

มรรคภาวนา การท าผลใหแ้จง้ การละกเิลส ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส ความยนิด ี

ในเรอืนวา่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ความนี ้แปลมาจากบาลวีา่ “อพฺโพหารกิ ” คอืกลา่วไมไ่ดว้่าม ีมเีหมอืนไมม่ ีมแีตไ่มป่รากฏ จงึไม่ 

   ไดโ้วหารว่าม ีน ามากลา่วอา้งไม่ได ้ถอืเป็นกรณีพเิศษทีไ่ม่สามารถน ามากลา่วอา้งได ้(ด ูว.ิอ. ๑/๑๙๖/๕๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ สกิขาบทวภัิงค ์

ค าวา่ นอ้มเขา้มาในตน ไดแ้ก ่นอ้มกศุลธรรมเหลา่นัน้เขา้ในตน หรอืนอ้ม 

ตนเขา้ในกศุลธรรมเหลา่นัน้ 

  ค าวา่ ญาณ ไดแ้ก ่วชิชา ๓ 

  ค าวา่ ทสัสนะ ไดแ้ก ่ญาณก็คอืทัสสนะ ทัสสนะก็คอืญาณ 

  ค าวา่ กลา่วอวด คอื บอกแกช่ายหรอืแกห่ญงิ แกบ่รรพชติหรอืแกค่ฤหัสถ ์

  ค าวา่ ขา้พเจา้รูอ้ยา่งนี ้เห็นอยา่งนี ้ความวา่ “ขา้พเจา้รูธ้รรมเหลา่นัน้ เห็น 

ธรรมเหลา่นัน้ ธรรมเหลา่นัน้มอียูใ่นขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยอ่มเห็นชดัธรรมเหลา่นัน้” 

  ค าวา่ คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ คอื ลว่งขณะ ลยะ ครู ่ทีก่ลา่วอวดนัน้๑ 

  ค าวา่ อนัผูใ้ดผูห้น ึง่โจทก็ตาม คอื มผีูโ้จทกใ์นเรือ่งทีเ่ธอกลา่วอา้งวา่ 

“ทา่นบรรลอุะไร บรรลอุยา่งไร บรรลเุมือ่ไร บรรลทุีไ่หน ละกเิลสเหลา่ไหนได ้ได ้

ธรรมอะไร” 

  ค าวา่ ไมโ่จท คอื ไมม่ใีคร ๆ กลา่ว 

  ค าวา่ ผูต้อ้งอาบตัแิลว้ ความวา่ ภกิษุมคีวามปรารถนาชัว่ ถกูความอยาก 

ครอบง า กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมทีไ่มม่จีรงิไมเ่ป็นจรงิ ตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ 

  ค าวา่ หวงัความบรสิทุธิ ์คอื ประสงคจ์ะเป็นคฤหสัถ ์อบุาสก อารามกิ (คนวดั) 

หรอืสามเณร 

  ค าวา่ ทา่นท ัง้หลาย ขา้พเจา้ไมรู่อ้ยา่งน ัน้ ไดก้ลา่ววา่รู ้ขา้พเจา้ไมเ่ห็น 

อยา่งน ัน้ ไดก้ลา่ววา่เห็น ความวา่ ภกิษุกลา่ววา่ “ขา้พเจา้ไมรู่ธ้รรมเหลา่นัน้ ไม ่

เห็นธรรมเหลา่นัน้ ธรรมเหลา่นัน้ไมม่ ีและขา้พเจา้ก็ไมเ่ห็นชดัธรรมเหลา่นัน้” 

  ค าวา่ กลา่วค าไรป้ระโยชน ์เป็นค าเท็จ ความวา่ ขา้พเจา้กลา่วค าไร ้

ประโยชน ์กลา่วเท็จ กลา่วไมจ่รงิ กลา่วสิง่ทีไ่มม่ ีขา้พเจา้ไมรู่ก้ลา่วไปแลว้ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดดีนิว้มอื ๑๐ ครัง้เป็น ๑ ขณะ, ๑๐ ขณะเป็น ๑ ลยะ, ๑๐ ลยะเป็น ๑ ขณลยะ, ๑๐ ขณลยะเป็น ๑ ครู่ 

   (ด ูอภธิา.ฏ.ี คาถา ๖๖-๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ค าวา่ เวน้ไวแ้ตส่ าคญัวา่ไดบ้รรล ุคอื ยกเวน้การส าคัญวา่ไดบ้รรล ุ

  ค าวา่ แมภ้กิษุนี ้คอื ภกิษุทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเทยีบกับภกิษุรปูกอ่น ๆ 

  ค าวา่ เป็นปาราชกิ ความวา่ ภกิษุมคีวามปรารถนาชัว่ ถกูความอยาก 

ครอบง า กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมทีไ่มม่อียูไ่มเ่ป็นจรงิ ยอ่มไมเ่ป็นสมณะไมเ่ป็น 

เชือ้สายศากยบตุร เปรยีบเหมอืนตน้ตาลยอดดว้นทีไ่มอ่าจงอกไดต้อ่ไป ดังนัน้ 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “เป็นปาราชกิ” 

  ค าวา่ หาสงัวาสมไิด ้อธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ สงัวาส ไดแ้กก่รรมทีท่ ารว่มกัน 

อทุเทศทีส่วดรว่มกัน ความมสีกิขาเสมอกัน นีช้ ือ่วา่ สงัวาส สงัวาสนัน้ไมม่กีับภกิษุ 

รปูนัน้ ดว้ยเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “หาสงัวาสมไิด”้ 

บทภาชนยี ์

[๑๙๙] ทีช่ ือ่วา่ อตุตรมินุสสธรรม ไดแ้ก ่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิสมาบัต ิ

ฌาณทัสสนะ มรรคภาวนา การท าผลใหแ้จง้ การละกเิลส ภาวะทีจ่ติปลอดจาก 

กเิลส ความยนิดใีนเรอืนวา่ง 

  ค าวา่ ฌาน ไดแ้ก ่ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน 

  ค าวา่ วโิมกข ์ไดแ้ก ่สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์

  ค าวา่ สมาธ ิไดแ้ก ่สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิ

  ค าวา่ สมาบตั ิไดแ้ก ่สญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัต ิ

  ค าวา่ ญาณ ไดแ้ก ่วชิชา ๓ 

  ค าวา่ มรรคภาวนา ไดแ้ก ่สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ 

อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ค าวา่ การท าผลใหแ้จง้ ไดแ้ก ่การท าโสดาปัตตผิลใหแ้จง้ การท า 

สกทาคามผิลใหแ้จง้ การท าอนาคามผิลใหแ้จง้ การท าอรหัตตผลใหแ้จง้ 

  ค าวา่ การละกเิลส ไดแ้ก ่การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ 

  ค าวา่ ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส ไดแ้ก ่ภาวะทีจ่ติปลอดจากราคะ ภาวะ 

ทีจ่ติปลอดจากโทสะ ภาวะทีจ่ติปลอดจากโมหะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ค าวา่ ความยนิดใีนเรอืนวา่ง ไดแ้ก ่ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยปฐมฌาน 

ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยทตุยิฌาน ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยตตยิฌาน ความ 

ยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยจตตุถฌาน 

สทุธกิวารกถา 

สทุธกิฌาน 

ปฐมฌาน 

[๒๐๐] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพราง 

ความเห็นชอบ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพราง 

ความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็น 

ชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

[๒๐๑] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานอยู”่ ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่ว 

เท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานอยู”่ ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานอยู”่ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานอยู”่ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) 

ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานอยู”่ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๒๐๒] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ 

ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๔ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๕ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๖ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพราง 

ความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ปฐมฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๗ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๒๐๓] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) 

ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) 

ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็น 

ชอบ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๒๐๔] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญในปฐมฌาน” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ 

ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญในปฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๔ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญในปฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๕ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญในปฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๖ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญในปฐมฌาน” ดว้ยอาการ ๗ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๒๐๕] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ 

ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ดว้ยอาการ ๔ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ดว้ยอาการ ๕ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้ กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพราง 

ความเห็นชอบ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) 

ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ดว้ยอาการ ๗ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [ปฐมฌานนีนั้กปราชญใ์หพ้สิดารแลว้ ฉันใด แมฌ้านทัง้มวลก็พงึใหพ้สิดาร 

ฉันนัน้]  

ทตุยิฌาน ตตยิฌานและจตตุถฌาน 

[๒๐๖] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌาน ฯลฯ จตตุถฌานแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... 

ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... 

ขา้พเจา้ท าจตตุถฌานใหแ้จง้แลว้ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จัก 

กลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่ว 

เท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ 

(๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

 

สทุธกิวโิมกข ์

สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกขแ์ละอปัปณิหติวโิมกข ์

[๒๐๗] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้สญุญตวโิมกขแ์ลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้อนมิติตวโิมกข ์ฯลฯ อัปปณหิติวโิมกขแ์ลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู่ 

... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติวโิมกข ์... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ 

... ขา้พเจา้ท าอัปปณหิติวโิมกขใ์หแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สทุธกิสมาธ ิ

    สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธแิละอปัปณิหติสมาธ ิ

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้สญุญตสมาธแิลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้อนมิติตสมาธ ิฯลฯ อัปปณหิติสมาธแิลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... 

ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาธ ิ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... 

ขา้พเจา้ท าอัปปณหิติสมาธใิหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สทุธกิสมาบตั ิ

          สญุญตสมาบตั ิอนมิติตสมาบตัแิละอปัปณิหติสมาบตั ิ

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้สญุญตสมาบัตแิลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้อนมิติตสมาบัต ิฯลฯ อัปปณหิติสมาบัตแิลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่

... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาบัต ิ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ 

... ขา้พเจา้ท าอัปปณหิติสมาบัตใิหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สทุธกิญาณทสัสนะ 

วชิชา ๓ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้วชิชา ๓ แลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ... ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าวชิชา ๓ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

 

สทุธกิมคัคภาวนา 

สตปิฏัฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ และอทิธบิาท ๔ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้สตปัิฏฐาน ๔ แลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้สัมมัปธาน ๔ ฯลฯ อทิธบิาท ๔ แลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... 

ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ทิธบิาท ๔ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... 

ขา้พเจา้ท าอทิธบิาท ๔ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

อนิทรยี ์๕ และพละ ๕ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้อนิทรยี ์๕ แลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้พละ ๕ แลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดพ้ละ ๕ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าพละ ๕ ใหแ้จง้แลว้ ... 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

โพชฌงค ์๗ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้โพชฌงค ์๗ แลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดโ้พชฌงค  ์๗ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าโพชฌงค ์๗ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ฯลฯ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้อรยิมรรคมอีงค ์๘ แลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้รยิมรรคมอีงค ์๘ 

... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

 

สทุธกิอรยิผล 

โสดาปตัตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหตัตผล 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้โสดาปัตตผิลแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้สกทาคามผิล ฯลฯ อนาคามผิล ฯลฯ อรหัตตผลแลว้ ... ขา้พเจา้ 

เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้รหัตตผล ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ 

... ขา้พเจา้ท าอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สทุธกิกเิลสปหาน 

สละราคะ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ขา้พเจา้คายราคะแลว้ 

ขา้พเจา้พน้ราคะแลว้ ขา้พเจา้ละราคะแลว้ ขา้พเจา้สลัดราคะแลว้ ขา้พเจา้เพกิราคะ 

แลว้ ขา้พเจา้ถอนราคะขึน้แลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สละโทสะ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ฯลฯ ถอนโทสะขึน้แลว้ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง คอื ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สละโมหะ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้ 

แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

สทุธกิจติตวนิวีรณะ 

จติปลอดจากราคะ โทสะและโมหะ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

คอื ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

คอื ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลัง 

กลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพราง 

ความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพราง 

ความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

สทุธกิะ จบ 

 

ขณัฑจกัร 

ปฐมฌานและทตุยิฌาน 

[๒๐๘] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและทตุยิฌานแลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด  ้

ปฐมฌานและทตุยิฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

ทตุยิฌานใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานและตตยิฌาน 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและตตยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน 

และตตยิฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและตตยิฌานใหแ้จง้ 

แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานและจตตุถฌาน 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและจตตุถฌานแลว้ ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน 

และจตตุถฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและจตตุถฌานให ้

แจง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

 

ปฐมฌานกบัสญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกขแ์ละอปัปณิหติวโิมกข ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและสญุญตวโิมกขแ์ลว้ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและอนมิติตวโิมกข ์ฯลฯ ปฐมฌานและ 

อัปปณหิติวโิมกขแ์ลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผู ้

ไดป้ฐมฌานและอัปปณหิติวโิมกข ์... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌาน 

และอัปปณหิติวโิมกขใ์หแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัสญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธแิละอปัปณิหติสมาธ ิ

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและสญุญตสมาธแิลว้ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและอนมิติสมาธ ิฯลฯ ปฐมฌานและ 

อัปปณหิติสมาธแิลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด  ้

ปฐมฌานและอัปปณหิติสมาธ ิ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

อัปปณหิติสมาธใิหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัสญุญตสมาบตั ิอนมิติตสมาบตัแิละอปัปณิหติสมาบตั ิ

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและสญุญตสมาบัตแิลว้ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและอนมิติตสมาบัต ิฯลฯ ปฐมฌาน 

และอัปปณหิติสมาบัตแิลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้ 

เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอัปปณหิติสมาบัต ิ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท า 

ปฐมฌานและอัปปณหิติสมาบัตใิหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานและวชิชา ๓ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและวชิชา ๓ แลว้ ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและ 

วชิชา ๓ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและวชิชา ๓ ใหแ้จง้แลว้ ... 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

 

ปฐมฌานกบัสตปิฏัฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ และอทิธบิาท ๔ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและสตปัิฏฐาน ๔ แลว้ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและสมัมัปปธาน ๔ ฯลฯ ปฐมฌาน 

และอทิธบิาท ๔ แลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผู ้

ไดป้ฐมฌานและอทิธบิาท ๔ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

อทิธบิาท ๔ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัอนิทรยี ์๕ และพละ ๕ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและอนิทรยี ์๕ แลว้ ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและพละ ๕ แลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้ 

เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและพละ ๕ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... 

ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและพละ ๕ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัโพชฌงค ์๗ 

[๒๐๙] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและโพชฌงค ์๗ แลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด  ้

ปฐมฌานและโพชฌงค ์๗ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

โพชฌงค ์๗ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและอรยิมรรคมอีงค ์๘ ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัโสดาปตัตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิลและอรหตัตผล 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและโสดาปัตตผิลแลว้ ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและสกทาคามผิล ฯลฯ ปฐมฌานและอนาคามผิล

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ฯลฯ ปฐมฌานและอรหัตตผลแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอรหัตตผล ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท า 

ปฐมฌานและอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัการสละราคะ โทสะและโมหะ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน ... ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้ ... และขา้พเจา้สละราคะแลว้ ฯลฯ 

ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ ฯลฯ และขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ 

ฯลฯ และขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ฯลฯ 

ปฐมฌานกบัภาวะทีจ่ติปลอดจากราคะ โทสะและโมหะ 

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน ... ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้ ... และจติของขา้พเจา้ปลอดจาก 

ราคะ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ 

(๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ 

(๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ 

(๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

ขณัฑจกัร จบ 

 

พทัธจกัร 

[๒๑๐] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและตตยิฌานแลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผู ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ไดท้ตุยิฌานและตตยิฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าทตุยิฌานและ 

ตตยิฌานใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและจตตุถฌานแลว้ ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ...ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดท้ตุยิฌาน 

และจตตุถฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าทตุยิฌานและจตตุถฌานให ้

แจง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและสญุญตวโิมกขแ์ลว้ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและอนมิติตวโิมกข ์ฯลฯ ทตุยิฌานและ 

อัปปณหิติวโิมกข ์ฯลฯ ทตุยิฌานและสญุญตสมาธ ิฯลฯ ทตุยิฌานและอนมิติตสมาธ ิ

ฯลฯ ทตุยิฌานและอัปปณหิติสมาธ ิฯลฯ ทตุยิฌานและสญุญตสมาบัต ิฯลฯ ทตุยิ 

ฌานและอนมิติตสมาบัต ิฯลฯ ทตุยิฌานและอัปปณหิติสมาบัต ิฯลฯ ทตุยิฌานและ 

วชิชา ๓ ฯลฯ ทตุยิฌานและสตปัิฏฐาน ๔ ฯลฯ ทตุยิฌานและสมัมัปปธาน ๔ ฯลฯ 

ทตุยิฌานและอทิธบิาท ๔ ฯลฯ ทตุยิฌานและอนิทรยี ์๕ ฯลฯ ทตุยิฌานและพละ ๕ 

ฯลฯ ทตุยิฌานและโพชฌงค ์๗ ฯลฯ ทตุยิฌานและอรยิมรรคมอีงค ์๘ ฯลฯ ทตุยิฌาน 

และโสดาปัตตผิล ฯลฯ ทตุยิฌานและสกทาคามผิล ฯลฯ ทตุยิฌานและอนาคามผิล 

ฯลฯ ทตุยิฌานและอรหตัตผลแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดท้ตุยิฌานและอรหัตตผล ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท า 

ทตุยิฌานและอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้...ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดท้ตุยิฌาน... ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าทตุยิฌานใหแ้จง้แลว้ ... ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ... 

ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ... ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ ฯลฯ 

ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ 

ทตุยิฌานแลว้ ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ 

ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดท้ตุยิฌานและปฐมฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท า 

ทตุยิฌานและปฐมฌานใหแ้จง้แลว้ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื ... (๗) อ าพรางความ 

ประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ. 

พทัธจกัร จบ 

พงึตัง้อตุตรมินุสสธรรมขอ้หนึง่ๆ หมนุเวยีนไปจนครบดว้ยวธินีี้ 

ค าทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นค าทีท่า่นยอ่ไว ้

พทัธจกัร เอกมลูกนยั 

  [๒๑๑] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานและจตตุถฌานแลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานและอรหัตตผลแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้ 

อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดต้ตยิฌานและอรหัตตผล ... 

ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าตตยิฌานและอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดต้ตยิฌาน... ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท าตตยิฌานใหแ้จง้แลว้ ... ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ฯลฯ 

ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ ... 

จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ... จติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานและปฐมฌาน ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานและทตุยิฌานแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผู ้

เขา้แลว้ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดต้ตยิฌานและทตุยิฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... ขา้พเจา้ท า 

ตตยิฌานและทตุยิฌานใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เขา้ 

ปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌาน ฯลฯ ตตยิฌาน 

ฯลฯ และจตตุถ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... จติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ ... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าจตตุถฌานใหแ้จง้แลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๒๑๒] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะและขา้พเจา้ 

เขา้สญุญตวโิมกขแ์ลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อนมิติตวโิมกข ์... 

อัปปณหิติวโิมกขแ์ลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... จติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติวโิมกข ์... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... จติ 

ของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าอัปปณหิติวโิมกขใ์หแ้จง้แลว้ ตอ้งอาบัต  ิ

ปาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะและขา้พเจา้เขา้ 

สญุญตสมาธแิลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อนมิติตสมาธ ิ... อัปปณหิติสมาธ ิ

แลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาธ ิ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... จติของขา้พเจา้ปลอด 

จากโมหะ และขา้พเจา้ท าอัปปณหิติสมาธใิหแ้จง้แลว้ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะและขา้พเจา้เขา้ 

สญุญตสมาบัตแิลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อนมิติตสมาบัต ิ... 

อปัปณหิติสมาบัตแิลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาบัต ิ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ 

... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าอัปปณหิติสมาบัตใิหแ้จง้แลว้ ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะและขา้พเจา้เขา้ 

วชิชา ๓ แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... 

จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ... ขา้พเจา้เป็นผู ้

ช านาญ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะและขา้พเจา้ท าวชิชา ๓ ใหแ้จง้แลว้ ... 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะและขา้พเจา้เขา้ 

สตปัิฏฐาน ๔ แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้สมัมัปปธาน ๔ ...อทิธบิาท ๔ 

แลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ...จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ 

และขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ทิธบิาท ๔ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... จติของขา้พเจา้ปลอด 

จากโมหะและขา้พเจา้ท าอทิธบิาท ๔ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  [๒๑๓] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และ 

ขา้พเจา้เขา้อนิทรยี ์๕ แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้พละ ๕ แลว้ ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ...จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และ 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดพ้ละ ๕ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ 

และขา้พเจา้ท าพละ ๕ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เขา้ 

โพชฌงค ์๗ แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ 

จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เป็นผูไ้ดโ้พชฌงค ์๗ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ 

... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าโพชฌงค ์๗ ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เขา้ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ 

แลว้ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ... ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เขา้ 

โสดาปัตตผิลแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ขา้พเจา้เขา้สกทาคามผิล ฯลฯ อนาคามผิล 

ฯลฯ อรหัตตผลแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... จติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้รหัตตผล ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ...จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้สละราคะ 

แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละ คาย 

พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ ... ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ฯลฯ จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากราคะ ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลัง 

กลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพราง 

ความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพราง 

ความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

พทัธจกัรเอกมลูกนยั จบ 

แมพั้ทธจักรทมุลูกนัยเป็นตน้ก็พงึใหพ้สิดารเหมอืนพัทธจักรเอกมลูกนัยทีใ่ห ้

พสิดารแลว้ 

  ค าทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นพัทธจักรสพัพมลูกนัย 

พทัธจกัร สพัพมลูกนยั 

[๒๑๔] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน 

จตตุถฌาน สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์สญุญตสมาธ ิ

อนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิสญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัต ิ

วชิชา ๓ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์

๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิลและอรหัตตผล ... 

ขา้พเจา้เขา้อยู ่... ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้ 

สละโทสะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ ... จติ 

ของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ จติของขา้พเจา้ปลอด 

จากโมหะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ 

จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่ว 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

เท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความ 

พอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

สพัพมลูกนยั จบ 

สทุธกิวารกถา จบ 

 

วตัตกุามวารกถา 

ขณัฑจกัรแหง่เอกมลูกนยั 

วตัถวุสิารกะ 

[๒๑๕] ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ 

ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้เขา้จตตุถฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้เขา้สญุญตวโิมกข ์ฯลฯ อนมิติตวโิมกข ์ฯลฯ อัปปณหิติวโิมกข ์ฯลฯ 

สญุญตสมาธ ิฯลฯ อนมิติตสมาธ ิฯลฯ อัปปณหิติสมาธ ิฯลฯ สญุญตสมาบัต ิ

ฯลฯ อนมิติตสมาบัต ิฯลฯ อัปปณหิติสมาบัต ิฯลฯ วชิชา ๓ ฯลฯ สตปัิฏฐาน ๔ 

ฯลฯ สมัมัปปธาน ๔ ฯลฯ อทิธบิาท ๔ ฯลฯ อนิทรยี ์๕ ฯลฯ พละ ๕ ฯลฯ 

โพชฌงค ์๗ ฯลฯ อรยิมรรคมอีงค ์๘ ฯลฯ โสดาปัตตผิล ฯลฯ สกทาคามผิล 

ฯลฯ อนาคามผิล ฯลฯ อรหัตตผลแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละ คาย พน้ 

ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติ 

ของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ฯลฯ จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้ เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ 

(๒) ก าลังกลา่วอยู ่ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ 

(๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ 

(๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

ขณัฑจกัรแหง่เอกมลูกนยั วตัถวุสิารกะ จบ 

 

พทัธจกัร เอกมลูกนยั แหง่วตัถวุสิารกะ 

[๒๑๖] ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ 

ทีรู่ว้า่ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้เขา้จตตุถฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ 

เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื 

ฯลฯ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

พทัธจกัร เอกมลูกนยัแหง่วตัถวุสิารกะ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

 

หวัขอ้แหง่พทัธจกัรทีท่า่นยอ่ไว ้

[๒๑๗] ภกิษุตอ้งการกลา่ววา่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ แตก่ลา่วเท็จ 

ทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ แตก่ลา่วเท็จทัง้ที ่

รูว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ 

อยา่ง ฯลฯ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่ 

เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

พทัธจกัร เอกมลูกนยั แหง่วตัถวุสิารกะ ทีท่า่นยอ่ไว ้จบ 

 

ขณัฑจกัรทมุลูกนยั แหง่วตัถวุสิารกะ 

ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและทตุยิฌานแลว้ แตก่ลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและทตุยิฌานแลว้ แตก่ลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ 

๗ อยา่ง คอื ฯลฯ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ขณัฑจกัร ทมุลูกนยัแหง่วตัถวุสิารกะ จบ 

 

พทัธจกัร ทมุลูกนยัแหง่วตัถวุสิารกะ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและตตยิฌานแลว้ แตก่ลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้จตตุถฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและตตยิฌานแลว้ แตก่ลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและตตยิฌานแลว้ แตก่ลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ 

อยา่ง คอื ฯลฯ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

พทัธจกัร ทมุลูกนยัแหง่วตัถวุสิารกะ จบ 

 

พทัธจกัร ทมุลูกนยัแหง่วตัถวุสิารกะ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ และจติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ และจติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื ฯลฯ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่ 

เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

พทัธจกัร ทมุลูกนยั แหง่วตัถวุสิารกะทีท่า่นยอ่ไว ้จบ 

พัทธจักร ตมิลูกนัยก็ด ีจตมุลูกนัยก็ด ีปัญจมลูกนัยก็ด ีฉมลูกนัยก็ด ี

สตัตมลูกนัยก็ด ีอัฏฐมลูกนัยก็ด ีนวมลูกนัยก็ด ีทสมลูกนัยก็ด ีแหง่วตัถวุสิารกะ 

บัณฑติพงึตัง้ขยายใหเ้หมอืน พัทธจักรแมท้ีเ่ป็นเอกมลูกนัยแหง่นกิเขปบททีข่ยายไวแ้ลว้ 

พงึขยายใหพ้สิดารเหมอืนพัทธจักรเอกมลูกนัยทีท่า่นขยายใหพ้สิดารไวแ้ลว้เถดิ 

  ค าทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นพัทธจักร สพัพมลูกนัย 

  [๒๑๘] ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน 

จตตุถฌาน สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์สญุญตสมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

สกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

อนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิสญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัต ิ

วชิชา ๓ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์

๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิลและอรหัตตผลแลว้ 

ฯลฯ ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละ คาย 

พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะและจติ 

ของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ 

  [๒๑๙] ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน 

สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธ ิ

อัปปณหิติสมาธ ิสญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัต ิวชิชา ๓ 

สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิลและอรหตัตผล ขา้พเจา้ 

สละราคะแลว้ ... ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ... ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ 

ถอนโมหะขึน้แลว้ ... จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ 

จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌานและจตตุถฌาน ฯลฯ และ 

จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้ แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ 

ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  ภกิษุตอ้งการจะกลา่ววา่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ ขา้พเจา้เขา้ 

ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ 

แตก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ 

ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ 

ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์ 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

(๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์

เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาราชกิ เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

พทัธจกัร สพัพมลูกนยัแหง่วตัถวุสิารกะ จบ 

จกัรเปยยาลแหง่วตัถวุสิารกะ จบ 

วตัตกุามวารกถา จบ 

 

ปจัจยปฏสิงัยตุตวารกถา 

เปยยาล ๑๕ หมวด 

[๒๒๐] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น ภกิษุรปูนัน้ 

เขา้ปฐมฌานแลว้ ... เขา้อยู ่... เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน 

... เป็นผูช้ านาญ ... ภกิษุรูปนัน้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้ 

ปฐมฌานแลว้ ... เขา้อยู ่... เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ภกิษุรูปนัน้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน ... เป็น 

ผูช้ านาญ ... ภกิษุรปูนัน้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้ ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง ฯลฯ ดว้ย 

อาการ ๕ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) 

เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้ 

ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทภาชนยี ์

สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิสญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิ

อัปปณหิติสมาบัต ิวชิชา ๓ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ 

พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล 

และอรหัตตผล ... เขา้อยู ่... เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดอ้รหัตตผล ... 

เป็นผูช้ านาญ ... ภกิษุรปูนัน้ท าอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผู ้

อืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น ภกิษุรปูนัน้สละราคะ 

แลว้ ฯลฯ สละโมหะแลว้ ฯลฯ สละ คลาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น จติของภกิษุรปูนัน้ 

ปลอดจากราคะ ... จากโทสะ ... จติปลอดจากโมหะ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ 

ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ 

ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น 

(๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์

เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้ 

ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน ในเรอืนวา่งแลว้ ... เขา้อยู ่... เป็นผูเ้ขา้ 

แลว้ ... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌานในเรอืนวา่ง ... เป็นผูช้ านาญ ... ภกิษุรูปนัน้ท า 

จตตุถฌานใหแ้จง้แลว้ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ คอื (๑) เบือ้งตน้ 

เธอรูว้า่ จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่ว 

แลว้ ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  แมท้ีเ่หลอืก็พงึขยายใหพ้สิดารเหมอืนกับทีไ่ดข้ยายมานี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ อนาปัตตวิาร 

[๒๒๑] ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ ภกิษุรปูใดใชส้อยจวีรของทา่น ภกิษุรปูใด 

ฉันบณิฑบาตของทา่น ภกิษุรปูใดใชส้อยเสนาสนะของทา่น ภกิษุรปูใดบรโิภค 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิารของทา่น วหิารของทา่นภกิษุรปูใดใชส้อยแลว้ จวีรของทา่น 

ภกิษุรปูใดใชส้อยแลว้ บณิฑบาตของทา่นภกิษุรปูใดฉันแลว้ เสนาสนะของทา่น 

ภกิษุรปูใดใชส้อยแลว้ คลิานปัจจัยเภสชับรขิารของทา่นภกิษุรปูใดบรโิภคแลว้ ทา่น 

อาศัยภกิษุรปูใดแลว้ไดถ้วายวหิาร ไดถ้วายจวีร ไดถ้วายบณิฑบาต ไดถ้วาย 

เสนาสนะ ไดถ้วายคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร ภกิษุรปูนัน้ เขา้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน 

ตตยิฌาน จตตุถฌาน ในเรอืนวา่ง ... เขา้อยู ่... เป็นผูเ้ขา้แลว้ ... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ด  ้

จตตุถฌาน ในเรอืนวา่ง ... เป็นผูช้ านาญ ... ภกิษุรปูนัน้ท าจตตุถฌานใหแ้จง้แลว้ 

ในเรอืนวา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่ จัก 

กลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่ว ก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ ก็รูว้า่กลา่ว 

เท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ 

(๗) อ าพรางความประสงค ์เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เปยยาล ๑๕ หมวด จบ 

ปจัจยัปฏสิงัยตุตวารกถา จบ 

อตุตรมินสุสธรรมจกัรเปยยาล จบ 

 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๒๒๒] ๑. ภกิษุผูส้ าคัญวา่ไดบ้รรล ุ

  ๒. ภกิษุผูไ้มม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด 

  ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๔. ภกิษุผูม้จีติฟุ้งซา่น 

  ๕. ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

  ๖. ภกิษุผูเ้ป็นตน้บัญญัติ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

 

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งภกิษุส าคัญวา่ไดบ้รรล ุ๑ เรือ่ง   เรือ่งอยูป่่า ๑ เรือ่ง 

เรือ่งเทีย่วบณิฑบาต ๑ เรือ่ง    เรือ่งพระอปัุชฌาย ์๒ เรือ่ง 

เรือ่งอริยิาบถ ๔ เรือ่ง     เรือ่งละสงัโยชน ์๑ เรือ่ง 

เรือ่งธรรมในทีล่ับ ๒ เรือ่ง    เรือ่งภกิษุผูอ้ยูใ่นวหิาร ๑ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุผูไ้ดรั้บการบ ารงุ ๑ เรือ่ง   เรือ่งท าไมย่าก ๑ เรือ่ง 

เรือ่งความเพยีร ๑ เรือ่ง    เรือ่งไมก่ลัวความตาย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งความรอ้นใจ ๑ เรือ่ง    เรือ่งความประกอบถกูตอ้ง ๑ เรือ่ง 

เรือ่งปรารภความเพยีร ๑ เรือ่ง    เรือ่งประกอบความเพยีร ๑ เรือ่ง 

เรือ่งอดกลัน้เวทนา ๒ เรือ่ง    เรือ่งพราหมณ์ ๕ เรือ่ง 

เรือ่งพยากรณ์มรรคผล ๓ เรือ่ง   เรือ่งอยูค่รองเรอืน ๑ เรือ่ง 

เรือ่งหา้มกาม ๑ เรือ่ง     เรือ่งความยนิด ี๑ เรือ่ง 

เรือ่งหลกีไป ๑ เรือ่ง     เรือ่งอัฏฐกิสงัขลกิเปรต ๑ เรือ่ง 

เรือ่งมังสเปสเิปรต ๑ เรือ่ง    เรือ่งมังสปิณฑเปรต ๑ เรือ่ง 

เรือ่งนจิฉวเิปรตเพศชาย ๑ เรือ่ง   เรือ่งอสโิลมเปรตเพศชาย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งสตัตโิลมเปรตเพศชาย ๑ เรือ่ง   เรือ่งอสุโุลมเปรตเพศชาย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งสจูโิลมเปรตเพศชาย ๑ เรือ่ง   เรือ่งกมุภัณฑเปรต ๑ เรือ่ง 

เรือ่งสจูกเปรตเพศชาย ๑ เรือ่ง   เรือ่งเปรตจมหลมุคถูเพศชาย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งเปรตกนิคถูเพศชาย ๑ เรือ่ง   เรือ่งนจิฉวเิปรตเพศหญงิ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งมังคลุเิปรตเพศหญงิ ๑ เรือ่ง   เรือ่งโอกรินิเีปรตเพศหญงิ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งกพันธเปรต ๑ เรือ่ง 

เรือ่งนักบวชท ากรรมชัว่ในศาสนาของพระพทุธเจา้กสัสปะ ๕ เรือ่ง คอื 

เรือ่งเปรตมรีปูเป็นภกิษุ ๑ เรือ่ง   เรือ่งเปรตมรีปูเป็นภกิษุณี ๑ เรือ่ง 

เรือ่งเปรตมรีปูเป็นสกิขมานา ๑ เรือ่ง   เรือ่งเปรตมรีปูเป็นสามเณร ๑ เรือ่ง 

เรือ่งเปรตมรีปูเป็นสามเณร ี๑ เรือ่ง   เรือ่งแมน่ ้าตโปทา ๑ เรือ่ง 

เรือ่งการสูร้บในกรงุราชคฤห ์๑ เรือ่ง   เรือ่งไดย้นิเสยีงชา้งลงน ้า ๑ เรือ่ง 

เรือ่งพระอรหันตโ์สภติะระลกึชาตไิด ้๕๐๐ กัป ๑ เรือ่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งภกิษุส าคญัวา่ไดบ้รรล ุ๑ เร ือ่ง 

[๒๒๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ประกาศวา่ไดอ้รหัตตผลเพราะส าคัญวา่ไดบ้รรล ุ

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะส าคัญวา่ไดบ้รรล”ุ (เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งอยูป่่า ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปรารถนาวา่ ประชาชนจักยกยอ่งเราอยา่งนีจ้งึอยูป่่า 

ประชาชนก็ยกยอ่งทา่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขา 

บทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุไมพ่งึอยูป่่าดว้ยปรารถนาวา่จะไดรั้บค ายกยอ่ง ภกิษุใดอยูป่่าดว้ยปรารถนา 

อยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งเทีย่วบณิฑบาต ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปรารถนาวา่ ประชาชนจักยกยอ่งเราอยา่งนีจ้งึเทีย่ว 

บณิฑบาต ประชาชนก็ยกยอ่งทา่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ พระผูม้พีระภาคทรง 

บัญญัตสิกิขาบทไวแ้ลว้ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ 

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึเทีย่วบณิฑบาตดว้ยปรารถนาวา่จะไดรั้บค ายกยอ่ง ภกิษุใด 

เทีย่วบณิฑบาตดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓) 

เร ือ่งพระอปุชัฌาย ์๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่บอกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ “พวกภกิษุสทัธวิหิารกิของพระ 

อปัุชฌายข์องพวกเรา ลว้นเป็นพระอรหันต”์ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ปาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่บอกภกิษุอกีรปูหนึง่วา่ “พวกภกิษุอันเตวาสกิของพระ 

อปัุชฌายข์องพวกเราลว้นมฤีทธานุภาพมาก” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระ 

องคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะกลา่ว 

อวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๕) 

เร ือ่งอริยิาบถ ๔ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปรารถนาวา่ ประชาชนจักยกยอ่งเราอยา่งนีจ้งึเดนิ 

จงกรม ประชาชนก็ยกยอ่งทา่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึเดนิจงกรมดว้ยปรารถนาอยา่ง 

นัน้ ภกิษุใดเดนิจงกรมดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปรารถนาวา่ ประชาชนจักยกยอ่งเราอยา่งนีจ้งึยนื 

ประชาชนก็ยกยอ่งทา่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึยนืดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุ 

ใดยนืดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปรารถนาวา่ ประชาชนจักยกยอ่งเราอยา่งนีจ้งึน่ัง 

ประชาชนก็ยกยอ่งทา่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึน่ังดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุใด 

น่ังดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๘) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ปรารถนาวา่ ประชาชนจักยกยอ่งเราอยา่งนี ้จงึนอน 

ประชาชนก็ยกยอ่งทา่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึนอนดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ 

ภกิษุใดนอนดว้ยปรารถนาอยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๙) 

เร ือ่งละสงัโยชน ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมแกภ่กิษุอกีรปูหนึง่ แม ้

ภกิษุรปูนัน้ก็กลา่วอวดวา่ “แมก้ระผมก็ละสงัโยชน์๑ ได”้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูแดพ่ระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๑๐) 

เร ือ่งธรรมในทีล่บั ๒ เร ือ่ง 

[๒๒๔] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อยูใ่นทีส่งัด กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม 

ภกิษุผูรู้ค้วามคดิของผูอ้ืน่รปูหนึง่ตักเตอืนทา่นวา่ “ทา่นอยา่กลา่วอยา่งนัน้ เพราะ 

ทา่นไมม่ธีรรมเชน่นัน้” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุอกีรปูหนึง่อยูใ่นทีส่งัด กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม เทพดาตกั 

เตอืนทา่นวา่ “พระคณุเจา้ พระคณุเจา้อยา่กลา่วอยา่งนัน้ เพราะพระคณุเจา้ไมม่ ี

ธรรมอยา่งนัน้” ภกิษุรปูนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๒)

 

เชงิอรรถ : 

๑ สังโยชน ์กเิลสทีผ่กูมัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ อยา่ง คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน 

   (๒) วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย (๓) สลัีพพตปรามาส ความถอืมั่นศลีพรต (๔) กามราคะ ความตดิใจในกามคณุ 

   (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ (๖) รปูราคะ ความตดิใจในรปูธรรม (๗) อรปูราคะ ความตดิใจในอรปูธรรม 

   (๘) มานะ ความถอืว่าตัวเป็นน่ันเป็นนี ่(๙) อทุธัจจะ ความฟุ้งซา่น (๑๐) อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ (ดู ส .ม. ๑๙/ 

   ๑๘๐-๑๘๑/๕๖-๕๗, องฺ.ทสก. ๒๔/๑๓/๑๔, อภ.ิว.ิ ๓๕/๙๔๐/๔๖๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งภกิษุผูอ้ยูใ่นวหิาร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่บอกอบุาสกคนหนึง่วา่ “อบุาสก ภกิษุรปูทีอ่ยูใ่นวหิาร 

ของทา่นเป็นพระอรหันต”์ และตัวทา่นก็อยูใ่นวหิารของอบุาสกนัน้ ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๓) 

เร ือ่งภกิษุผูไ้ดร้บัการบ ารงุ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่บอกอบุาสกคนหนึง่วา่ “อบุาสก ภกิษุรปูทีท่า่นบ ารงุ 

ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชับรขิารนัน้ เป็นพระอรหันต”์ 

และอบุาสก ก็บ ารงุภกิษุนัน้อยูด่ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชั 

บรขิาร ภกิษุนัน้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้ง 

อาบัตปิาราชกิ แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๔) 

เร ือ่งท าไมย่าก ๑ เร ือ่ง 

[๒๒๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นม ี

อตุตรมินุสสธรรมอยูห่รอื” ทา่นตอบวา่ “การบรรลอุรหัตตผลท าไดไ้มย่าก” ทา่น 

เกดิความกังวลใจวา่ เฉพาะพระอรยิสาวกของพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีค่วรกลา่วอยา่งนัน้ 

แตเ่ราไมไ่ดเ้ป็นสาวกของพระผูม้พีระภาค๑ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๕) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทา่นมคีวามเห็นวา่ พระอรยิบคุคลเทา่นัน้จงึจะชือ่วา่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพทุธเจา้ (ว.ิอ. ๑/๒๒๕/ 

   ๕๔๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งความเพยีร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นมอีตุตร-ิ 

มนุสสธรรมหรอื” ทา่นตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย ทา่นผูบ้ าเพ็ญเพยีรแลว้สามารถจะม ี

ธรรมได”้ ทา่นเกดิความกงัวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๖) 

เร ือ่งไมก่ลวัความตาย ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายกลา่วกับทา่นวา่ “ทา่นอยา่กลัว 

เลย” ทา่นตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมไมก่ลัวตาย” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๗) 

เร ือ่งความรอ้นใจ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายกลา่วกับทา่นวา่ “ทา่นอยา่กลัว 

เลย” ทา่นตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย ผูม้คีวามรอ้นใจจะตอ้งกลัวแน่” ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้ง 

อาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๘) 

เร ือ่งความประกอบถกูตอ้ง ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นมอีตุตรมินุสส 

ธรรมหรอื” ทา่นตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย ผูป้ระกอบถกูตอ้ง สามารถจะมธีรรมได”้ 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่ว 

อวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งปรารภความเพยีร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นมอีตุตร ิ

มนุสสธรรมหรอื” ทา่นตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย ผูป้รารภความเพยีรแลว้ สามารถ 

จะมธีรรมได”้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๐) 

เร ือ่งประกอบความเพยีร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นมอีตุตร ิ

มนุสสธรรมหรอื” ทา่นตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย ผูป้ระกอบความเพยีรแลว้ สามารถ 

จะมธีรรมได”้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี ้

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบพระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๑) 

เร ือ่งอดกล ัน้เวทนา ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นยังสบายด ี

หรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื” ทา่นตอบวา่ “คนท่ัวไปไมส่ามารถอดกลัน้ได”้ ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อาพาธ ภกิษุทัง้หลายถามทา่นวา่ “ทา่นยังสบายดหีรอื 

ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื” ทา่นตอบวา่ ปถุชุนไมส่ามารถอดกลัน้ได ้ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิ แตต่อ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งพราหมณ์ ๕ เร ือ่ง 

[๒๒๖] สมัยนัน้ พราหมณ์คนหนึง่นมินตภ์กิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “นมินต ์

พระอรหันตทั์ง้หลายมาเถดิเจา้ขา้” ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรามใิช ่

พระอรหันต ์แตพ่ราหมณ์นีเ้รยีกพวกเราวา่ พระอรหันต ์พวกเราพงึปฏบิัตอิยา่งไรด ี

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะเขาเรยีกดว้ยความเลือ่มใส” (เรือ่งที ่๒๔) 

  สมัยนัน้ พราหมณ์คนหนึง่นมินตภ์กิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “นมินต ์

พระอรหันตทั์ง้หลายน่ังเถดิเจา้ขา้” ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรามใิช ่

พระอรหันต ์แตพ่ราหมณ์เรยีกพวกเราวา่พระอรหันต ์พวกเราพงึปฏบิัตอิยา่งไรด ี

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะเขาเรยีกดว้ยความเลือ่มใส” (เรือ่งที ่๒๕) 

  สมัยนัน้ พราหมณ์คนหนึง่นมินตภ์กิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “นมินต ์

พระอรหันตทั์ง้หลายฉันเถดิเจา้ขา้” ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรามใิช ่

พระอรหันตแ์ตพ่ราหมณ์เรยีกพวกเราวา่พระอรหันต ์พวกเราพงึปฏบิัตอิยา่งไรด ี

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะเขาเรยีกดว้ยความเลือ่มใส” (เรือ่งที ่๒๖) 

  สมัยนัน้ พราหมณ์คนหนึง่นมินตภ์กิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “นมินต ์

พระอรหันตทั์ง้หลายฉันใหอ้ิม่หน าเถดิเจา้ขา้” ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ 

พวกเรามใิชพ่ระอรหันต ์แตพ่ราหมณ์เรยีกพวกเราวา่พระอรหันต ์พวกเราพงึปฏบิัต ิ

อยา่งไรด ีจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะเขาเรยีกดว้ยความเลือ่มใส” (เรือ่งที ่๒๗) 

  สมัยนัน้ พราหมณ์คนหนึง่นมินตภ์กิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “นมินต ์

พระอรหันตทั์ง้หลายกลับเถดิเจา้ขา้” ภกิษุเหลา่นัน้เกดิความกังวลใจวา่ พวกเรา 

มใิชพ่ระอรหันต ์แตพ่ราหมณ์เรยีกพวกเราวา่พระอรหันต ์พวกเราพงึปฏบิัตอิยา่งไรด ี

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พวกเธอไมต่อ้งอาบัต ิเพราะเขาเรยีกดว้ยความเลือ่มใส” (เรือ่งที ่๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งพยากรณ์มรรคผล ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมแกภ่กิษุอกีรปูหนึง่ แม ้

ภกิษุรปูนัน้ก็กลา่วอวดวา่ “กระผมก็ละอาสวะได”้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๒๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมแกภ่กิษุอกีรปูหนึง่ แม ้

ภกิษุรปูนัน้ก็กลา่วอวดวา่ “ธรรมเหลา่นีแ้มก้ระผมก็ม”ี ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๐) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมแกภ่กิษุอกีรปูหนึง่ แม ้

ภกิษุรปูนัน้ก็กลา่วอวดวา่ “กระผมก็ปรากฏในธรรมเหลา่นัน้” ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่งที ่๓๑) 

เร ือ่งอยูค่รองเรอืน ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกญาตบิอกภกิษุรปูหนึง่วา่ “นมินตท์า่นมาอยูค่รองเรอืนเถดิ 

ขอรับ” ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย คนอยา่งอาตมาไมค่วรจะอยูค่รองเรอืน” 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่ ี

ความประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๒) 

เร ือ่งหา้มกาม ๑ เร ือ่ง 

[๒๒๗] สมัยนัน้ พวกญาตบิอกภกิษุรปูหนึง่วา่ “นมินตท์า่นมาบรโิภคกาม 

เถดิ” ภกิษุนัน้ตอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย เราปฏเิสธกามทัง้หลายแลว้” ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร “ขา้พระพทุธเจา้ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๓) 

เร ือ่งความยนิด ี๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พวกญาตถิามภกิษุรปูหนึง่วา่ “ทา่นยังยนิดอียูห่รอื” ภกิษุนัน้ 

ตอบวา่ “อาตมายังยนิดอียูด่ว้ยความยนิดเีป็นอยา่งยิง่”๑ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เฉพาะพระสาวกของพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีค่วรกลา่วอยา่งนัน้ แตเ่ราไมไ่ดเ้ป็น 

พระสาวกของพระผูม้พีระภาค เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร “ขา้ 

พระพทุธเจา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะกลา่วอวด พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะกลา่วอวด ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๔) 

เร ือ่งหลกีไป ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากจ าพรรษาในอาวาสแหง่หนึง่ ตัง้กตกิากันวา่ “ขอ 

ใหพ้วกเรารูก้ัน ภกิษุรปูใดหลกีไปจากอาวาสนีก้อ่น ภกิษุรปูนัน้เป็นพระอรหันต”์ 

ภกิษุรปูหนึง่หลกีจากอาวาสนัน้ไปกอ่นดว้ยตอ้งการใหผู้อ้ ืน่รูว้า่ตนเป็นพระอรหันต  ์

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตปิาราชกิหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตปิาราชกิ” (เรือ่ง 

ที ่๓๕) 

เร ือ่งอฏัฐกิสงัขลกิเปรต ๑ เร ือ่ง 

(เปรตมแีตร่า่งกระดกู) 

  [๒๒๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกบัทา่นพระมหาโมคคัลลานะพัก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทา่นยนิดใีนอทุเทสและปรปิจุฉา (ว.ิอ. ๑/๒๒๗/๕๔๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

อยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเขา้ไปหาพระลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะมาเถดิ พวกเรา 

จะไปบณิฑบาตในกรงุราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลักขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลาตอบปัญหานี ้เมือ่ 

เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค คอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาตหลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

อัฏฐสิงัขลกิเปรต ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขว ่

จกิทึง้ยือ้แยง่เนือ้ทีต่ดิอยูต่ามระหวา่งซีโ่ครงสะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระ 

ผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี้ มเีปรต 

เชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นอัฏฐสิงัขลกิเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์๑ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พยากรณ์ หมายถงึ เปิดเผยสูส่าธารณชน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้ 

เคยเป็นคนฆา่โคในกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลาย 

รอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๖) 

เร ือ่งมงัสเปสเิปรต ๑ เร ือ่ง 

(เปรตมแีตร่า่งชิน้เนือ้) 

[๒๒๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกบัพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ี ่

เขาคชิฌกฏู ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปหาพระลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไป 

บณิฑบาตในกรงุราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลักขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

มังสเปสเิปรต ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขว ่

จกิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่า 

อัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารได ้

อัตภาพเชน่นีอ้ยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยาน 

ได ้เมือ่กอ่นเราก็เห็นมังสเปสเิปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไม ่

เป็นประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรต 

นัน้เคยเป็นคนฆา่โคอยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยู ่

หลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ัง 

เหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๗) 

เร ือ่งมงัสปิณฑเปรต ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งกอ้นเนือ้) 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขา 

คชิฌกฏู ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปหาพระลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไป 

บณิฑบาตในกรงุราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลักขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลัง 

จากฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ที ่

สมควร ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ทา่นมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลง 

จากภเูขาคชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี้ ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไร 

เป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

มังสปิณฑเปรต ลอยในอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ 

ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรย ์

จรงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นมังสปิณฑเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้ 

เคยเป็นคนฆา่นกในกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลาย 

รอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๘) 

เร ือ่งนจิฉวเิปรตเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งไมม่ผีวิหนงัเพศชาย) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นเมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

นจิฉวเิปรตเพศชายลอยในอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วักไขวจ่กิ 

ทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่า 

อัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพ 

เชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นนจิฉวเิปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นคนฆา่แกะในกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี 

หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื โมคคัลลา 

นะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓๙) 

เร ือ่งอสโิลมเปรตเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งมขีนเป็นดาบเพศชาย) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นเมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

อสโิลมเปรตเพศชาย ลอยในอากาศ (ขน) ดาบเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ไปแลว้ 

กลับตกลงทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรย ์

จรงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นอสโิลมเปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นคนฆา่หมใูนกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลาย 

รอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๐) 

เร ือ่งสตัตโิลมเปรตเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งมขีนเป็นหอกเพศชาย) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลกัขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

สตัตโิลมเปรตเพศชายลอยในอากาศ (ขน)หอกเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ไปแลว้ 

กลับตกลงทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่า 

อัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพ 

เชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นสตัตโิลมเปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นพรานลา่เนือ้ในกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี 

หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๑) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งอสุโุลมเปรตเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งมขีนเป็นลกูศรเพศชาย) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

อสุโุลมเปรตเพศชาย ลอยในอากาศ (ขน)ลกูศรเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ไปแลว้ 

กลับตกลงทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรย ์

จรงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

เราก็เห็นอสุโุลมเปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นเพชฌฆาตอยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลาย 

รอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๒) 

เร ือ่งสจูโิลมเปรตเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งมขีนเป็นเข็มเพศชาย) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

สจูโิลมเปรตเพศชาย ลอยในอากาศ (ขน)เข็มเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ไปแลว้ 

กลับตกลงทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรย ์

จรงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นสจูโิลมเปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นนายสารถอียูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี 

หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๓) 

เร ือ่งสจูกเปรตเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

(เปรตมรีา่งถกูเข็มหมดุทิม่แทงเพศชาย) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

สจูกเปรตเพศชาย ลอยในอากาศ เข็มหมดุเหลา่นัน้แทงเขา้ในศรีษะของมันทะลอุอก 

ทางปาก แทงเขา้ไปในปากทะลอุอกทางอก แทงเขา้ในอกทะลอุอกทางทอ้ง แทงเขา้ 

ในทอ้งทะลอุอกทางขาออ่นทัง้ ๒ แทงเขา้ในขาออ่นทะลอุอกทางแขง้ทัง้ ๒ แทง 

เขา้ในแขง้ทะลอุอกทางเทา้ทัง้ ๒ จนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่า 

อัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพ 

เชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นสจูกเปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นคนพดูสอ่เสยีดอยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยู ่

หลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๔) 

เร ือ่งกมุภณัฑเปรต ๑ เร ือ่ง 

(เปรตมอีณัฑะโตเทา่หมอ้) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่ห่งหนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ”

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

กมุภัณฑเปรตเพศชาย ลอยในอากาศ เมือ่เปรตนัน้เดนิก็ยกอัณฑะเหลา่นัน้ขึน้พาด 

ไวบ้นบา่ไป เมือ่น่ังก็น่ังทับอัณฑะเหลา่นัน้ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยู่ 

ขวกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ 

น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารได ้

อัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นกมุภัณฑเปรตเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นผูพ้พิากษาโกงชาวบา้นอยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมก 

ไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรม 

ทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๕) 

เร ือ่งเปรตจมหลมุคถูเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

เปรตจมหลมุคถูจนมดิศรีษะ เพศชาย ลอยในอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพา 

กันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมม ี

ความรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้

มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นเปรตจมหลมุคถูเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไม่ 

เป็นประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้ 

เคยเป็นชูก้ับภรรยาของชายอืน่อยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรก 

หมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษ 

กรรมทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๖) 

เร ือ่งเปรตกนิคถูเพศชาย ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

เปรตผูจ้มหลมุคถูทว่มศรีษะ ก าลังใชม้อืทัง้ ๒ กอบคถูกนิเพศชาย ลอยในอากาศ 

ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจน 

มันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัว ์

เชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นเปรตกนิคถูเพศชายนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นพราหมณ์ชัว่รา้ยอยูใ่นกรงุราชคฤห ์

  ครัง้ศาสนาพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ พราหมณ์นัน้นมินตภ์กิษุสงฆฉั์น 

ภัตตาหารแลว้เทคถูลงใสร่างจนเต็ม สัง่ใหบ้อกเวลาอาหารวา่ ขอทา่นผูเ้จรญิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ทัง้หลายจงฉันอาหารและน าไปใหพ้อแกค่วามตอ้งการจากทีน่ี ้เพราะผลกรรมนัน้จงึ 

ตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปี แลว้ไดรั้บอัตภาพเชน่นี ้

เพราะเศษกรรมนัน้ โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๗) 

เร ือ่งนจิฉวเิปรตเพศหญงิ ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งไมม่ผีวิหนงัเพศหญงิ) 

[๒๓๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกบัพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ี ่

เขาคชิฌกฏู ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปหาพระลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไป 

บณิฑบาตในกรงุราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลักขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะ ตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นเมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

นจิฉวเิปรตเพศหญงิ ลอยในอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขว่ 

จกิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่า 

อัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพ 

เชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นนจิฉวเิปรตเพศหญงินัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตหญงิตน 

นัน้เคยประพฤตนิอกใจสามอียูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมก 

ไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรม 

ทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๘) 

เร ือ่งมงัคลุเิปรตเพศหญงิ ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรปูรา่งนา่เกลยีดเพศหญงิ) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

มังคลุเิปรต กลิน่เหม็น เพศหญงิ ลอยในอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่ว พากัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

โฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมม ี

ความรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่ 

นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นมังคลุเิปรตเพศหญงินัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตหญงิตน 

นัน้เคยเป็นแมม่ดอยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยู่ 

หลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ัง 

เหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๙) 

เร ือ่งโอกรินิเีปรตเพศหญงิ ๑ เร ือ่ง 

(เปรตรา่งถกูไฟลวกเพศหญงิ) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะ ตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นเมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

โอกรินิเีปรตเพศหญงิ ถกูถา่นเพลงิเผารอบตัวจนสกุเยิม้ หยาดน ้าไหลหยดลง ลอย 

ในอากาศ มันรอ้งครวญคราง ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ 

ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่า 

อัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารได ้

อัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นโอกรินิเีปรตเพศหญงินัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตหญงิตน 

นัน้เคยเป็นพระอัครมเหสขีองพระเจา้กาลงิคะ นางขีห้งึเอากระทะมถีา่นไฟคลอก 

หญงิคูแ่ขง่ เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลาย 

แสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไม ่

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๐) 

เร ือ่งกพนัธเปรต ๑ เร ือ่ง 

(เปรตศรีษะขาด) 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

กพันธเปรตลอยในอากาศ ตาและปากของมันอยูท่ีอ่ก ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพา 

กันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผมม ี

ความรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้

มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นกพันธเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็นประโยชน์ 

เกือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็น 

เพชฌฆาตฆา่โจรชือ่ทามรกิะอยูใ่นกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมก 

ไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรม 

ทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๑) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งนกับวชท ากรรมช ัว่ในศาสนาของพระพทุธเจา้กสัสปะ ๕ เร ือ่ง คอื 

เร ือ่งเปรตมรีปูเป็นภกิษุ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

ภกิษุเปรตลอยในอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมันถกูไฟตดิลกุ 

โชนจนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ ทีม่ ี

สตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นภกิษุเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็นประโยชน์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

เกือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นภกิษุ 

ชัว่ในศาสนาพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะผลกรรมนัน้ จงึตกนรกหมกไหมอ้ยู ่

หลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมทีย่ังเหลอื 

โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๒) 

เร ือ่งเปรตมรีปูเป็นภกิษุณี ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

ภกิษุณีเปรตลอยในอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมันถกูไฟตดิ 

ลกุโชน จนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ 

ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นภกิษุณีเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็นประโยชน ์

เกือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็น 

ภกิษุณีชัว่ในศาสนาพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะผลกรรมนัน้จงึตกนรกหมก 

ไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดรั้บอัตภาพเชน่นีเ้พราะเศษกรรม 

ทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๓) 

เร ือ่งเปรตมรีปูเป็นสกิขมานา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็น 

สกิขมานาเปรต ลอยในอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมันถกูไฟ 

ตดิลกุโชน จนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ 

ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นสกิขมานาเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคย 

เป็นสกิขมานาชัว่ในศาสนาพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะผลกรรมนัน้จงึตก 

นรกหมกไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดรั้บอัตภาพเชน่นีเ้พราะ 

เศษกรรมทีย่ังเหลอื โมคคัลลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๔) 

เร ือ่งเปรตมรีปูเป็นสามเณร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลัง 

จากฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ที ่

สมควร ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ทา่นมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลง 

จากภเูขาคชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไร 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

สามเณรเปรต ลอยในอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมันถกูไฟ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

ตดิลกุโชน จนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ 

ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นสามเณรเปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็นประโยชน์ 

เกือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนานแกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็น 

สามเณรชัว่ในศาสนาพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะผลกรรมนัน้จงึตกนรกหมก 

ไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดรั้บอัตภาพเชน่นีเ้พราะเศษกรรม 

ทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๕) 

เร ือ่งเปรตมรีปูเป็นสามเณร ี๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขต 

กรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏู 

ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาพระ 

ลักขณะจนถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ “ทา่นลักขณะ มาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในกรงุ 

ราชคฤหด์ว้ยกัน” พระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีพ่ระมหาโมคคัลลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏู ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ได ้

แสดงอาการแยม้ พระลักขณะถามวา่ “ทา่นโมคคัลลานะ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

ทา่นแสดงอาการแยม้” พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลา 

ตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคคอ่ยถามปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัน้ทา่นทัง้ ๒ เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลบัจากบณิฑบาต หลังจาก 

ฉันอาหาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้พระลักขณะไดก้ลา่วขึน้วา่ “ท่านมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ี ้ถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

พระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏูไดเ้ห็น 

สามเณรเีปรต ลอยในอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมันถกูไฟ 

ตดิลกุโชน จนมันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ น่าอัศจรรยจ์รงิไมเ่คยปรากฏ 

ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีกัษ์เชน่นี ้มเีปรตเชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “พระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุญาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็เห็นสามเณรเีปรตนัน้แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้จะไมเ่ป็นประโยชน์ 

เกือ้กลูซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็น 

สามเณรชีัว่ในศาสนาพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะผลกรรมนัน้จงึตกนรกหมก 

ไหมอ้ยูห่ลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดรั้บอัตภาพเชน่นีเ้พราะเศษกรรม 

ทีย่ังเหลอื โมคคลัลานะกลา่วจรงิจงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๖) 

เร ือ่งแมน่ า้ตโปทา ๑ เร ือ่ง 

[๒๓๑] สมัยนัน้ พระมหาโมคคัลลานะเรยีกภกิษุทัง้หลายมาบอกวา่ “ทา่น 

ทัง้หลาย แมน่ ้าตโปทานีไ้หลมาจากสระน ้าทีใ่สเย็นจดืสนทิสะอาดมทีา่เรยีบ น่า 

รืน่รมย ์มฝีงูปลาและเตา่อาศัยอยูม่าก มดีอกบัวขนาดเทา่วงลอ้บานอยู ่แตก่ระนัน้ 

แมน่ ้าตโปทาก็ยังคงรอ้นเดอืดพลา่นไหลไป” 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “ไฉนพระมหาโมคคัลลานะ 

พดูอยา่งนัน้เลา่ ทา่นกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าตโปทาไหลผา่นมาระหวา่ง 

มหานรก ๒ ขมุ ดังนัน้จงึคงเดอืดพลา่นไหลไป โมคคัลลานะกลา่วจรงิ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๕๗) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วนิีตวตัถ ุ

 

เร ือ่งการสูร้บในกรงุราชคฤห ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐ ท าสงครามกับพวกเจา้ลจิฉวแีลว้ 

พา่ยแพ ้ภายหลังทา้วเธอทรงระดมพลยกไปรบจนไดช้ยัชนะ ใหต้กีลองประกาศชยั 

ชนะในการสงครามวา่ “พระราชาทรงชนะพวกเจา้ลจิฉว”ี 

  ล าดับนัน้พระมหาโมคคัลลานะเรยีกภกิษุทัง้หลายมาบอกวา่ “ทา่นทัง้หลาย 

พระเจา้แผน่ดนิทรงพา่ยแพพ้วกเจา้ลจิฉว ีแตเ่ขาตกีลองประกาศชยัชนะในการ 

สงครามวา่ ‘พระราชาทรงชนะพวกเจา้ลจิฉว”ี 

  ภกิษุพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “ไฉนพระมหาโมคคัลลานะกลา่ว 

อยา่งนัน้เลา่ ทา่นกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ครัง้แรกพระเจา้แผน่ดนิทรงพา่ย 

แพพ้วกเจา้ลจิฉว ีภายหลังทา้วเธอทรงระดมพลยกไปรบจนไดช้ยัชนะ โมคคลัลานะ 

กลา่วจรงิ ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๘) 

เร ือ่งไดย้นิเสยีงชา้งลงน า้ ๑ เร ือ่ง 

[๒๓๒] สมัยนัน้ พระมหาโมคคัลลานะเรยีกภกิษุทัง้หลายมาบอกวา่ “ทา่น 

ทัง้หลาย กระผมเขา้อาเนญชสมาธทิีฝ่ั่งแมน่ ้าสปัปินกิาในต าบลนี ้ไดย้นิเสยีงโขลง 

ชา้งลงน ้าแลว้ขึน้จากน ้าสง่เสยีงดังเหมอืนนกกระเรยีน” 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “ไฉนพระมหาโมคคัลลานะ 

กลา่วอยา่งนัน้เลา่ ทา่นกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” แลว้น าเรือ่งนีก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สมาธนัิน้มอียูจ่รงิ แตย่ังไมบ่รสิทุธิ ์

โมคคัลลานะกลา่วจรงิ จงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๙) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ บทสรปุ 

 

เร ือ่งพระอรหนัตโ์สภติะระลกึชาตไิด ้๕๐๐ กปั ๑ เร ือ่ง 

ครัง้นัน้ พระโสภติะบอกเรยีกภกิษุทัง้หลายมาวา่ “กระผมระลกึชาตไิด ้

๕๐๐ กัป” ๑ 

  ภกิษุทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “ไฉนพระโสภติะ 

กลา่วอยา่งนัน้เลา่ ทา่นกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ชาตใินอดตีของโสภติภกิษุนัน้มอียู ่

แตม่เีพยีงชาตเิดยีวเทา่นัน้ โสภติะกลา่วจรงิ จงึไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๐) 

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

บทสรปุ 

[๒๓๓] ทา่นทัง้หลาย ธรรม๒ คอืปาราชกิ ๔ สกิขาบทขา้พเจา้ยกขึน้แสดง 

แลว้ แตล่ะขอ้ ๆ ซึง่ภกิษุตอ้งเขา้แลว้ ยอ่มอยูร่ว่มกบัภกิษุทัง้หลายไมไ่ด ้เป็น 

ปาราชกิ หาสงัวาสมไิด ้เหมอืนกอ่นบวช  

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลายในธรรม คอื ปาราชกิ ๔ สกิขาบทนัน้วา่ 

“ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ท่านทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กัป ระยะเวลายาวนานมาก โลกประลัยครัง้หนึง่เป็นกัปหนึง่ ท่านใหเ้ขา้ใจดว้ยอปุมาวา่ เปรยีบ 

   เหมอืนมภีเูขาศลิาลว้น กวา้ง ยาว สงู ดา้นละ ๑ โยชน ์ทกุ ๑๐๐ ปี มผีูน้ าผา้เนือ้ละเอยีดอยา่งดมีาลบูครัง้หนึง่ 

   จนกวา่ภเูขานัน้จะสกึหรอสิน้ไป กัปหนึง่ยาวนานกว่านัน้ 

๒
 ค าว่า “ธรรม” ในทีน่ีห้มายถงึอาบัต ิ(ปาราชกิาต ิเอว นามกา. ธมฺมาต ิอาปตฺตโิย ค าว่า “ธรรมคอื 

   ปาราชกิ” หมายถงึอาบัตทิีม่ชี ือ่อยา่งนี ้กงฺขา.อ. ๑๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๑. ปาราชกิกัณฑ]์  

ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ รวมสกิขาบททีม่ใีนปาราชกิกัณฑ ์

ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรม คอืปาราชกิ ๔ สกิขาบทนี ้เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

ปาราชกิ จบ 

 

รวมสกิขาบททีม่ใีนปาราชกิกณัฑ ์

ปาราชกิกัณฑม์ ี๔ สกิขาบท คอื 

  ๑. ปาราชกิสกิขาบทที ่๑ วา่ดว้ยการเสพเมถนุธรรม 

  ๒. ปาราชกิสกิขาบทที ่๒ วา่ดว้ยการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้

  ๓. ปาราชกิสกิขาบทที ่๓ วา่ดว้ยการพรากกายมนุษย ์

  ๔. ปาราชกิสกิขาบทที ่๔ วา่ดว้ยการกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรม 

  สกิขาบทเหลา่นีเ้ป็นทีต่ัง้แหง่การตัดรากเหงา้ อยา่งไมต่อ้งสงสยั 

ปาราชกิกณัฑ ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๒. สงัฆาทเิสสกณัฑ ์

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืสงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบทเหลา่นี ้มาถงึวาระทีจ่ะยก 

ขึน้แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับ 

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท 

วา่ดว้ยการจงใจท าน า้อสจุใิหเ้คลือ่น 

เร ือ่งพระเสยยสกะ 

[๒๓๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระเสยยสกะไมย่นิดทีีจ่ะ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์เพราะความไมย่นิดนัีน้ ทา่นจงึซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง 

เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง 

  ทา่นพระอทุายเีห็นทา่นพระเสยยสกะซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็น 

ขึน้สะพร่ัง จงึไดก้ลา่วกับทา่นวา่ “คณุเสยยสกะ ท าไม คณุจงึซบูผอม หมองคล ้า 

ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ังเลา่ คงไมย่นิดทีีจ่ะประพฤตพิรหมจรรยก์ระมัง” 

  ทา่นพระเสยยสกะรับวา่เป็นอยา่งนัน้ 

  ทา่นพระอทุายแีนะน าวา่ “ถา้เป็นอยา่งนัน้ คณุจงฉันอาหารตามตอ้งการ จ า 

วดั สรงน ้าตามตอ้งการเถดิ เสร็จแลว้เมือ่คณุเกดิความกระสนัถกูราคะรบกวนจติขึน้ 

มา ก็จงใชม้อืพยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น” 

  “ท าเชน่นีจ้ะควรหรอื ขอรับ” 

  “คณุ ท าเชน่นีค้วร ผมเองก็ท าเชน่นี”้ 

  ครัน้เมือ่ทา่นพระเสยยสกะฉันอาหาร จ าวดั สรงน ้าตามตอ้งการแลว้ เมือ่ 

เกดิความกระสนัถกูราคะรบกวนจติขึน้มาก็ใชม้อืพยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

เวลาตอ่มา ทา่นมผีวิพรรณผอ่งใส แลดอูิม่เอบิ เพือ่นภกิษุถามทา่นวา่ “ทา่นเสยยสกะ 

เมือ่กอ่น ทา่นซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง แตเ่วลานี ้กลับมผีวิ 

พรรณผอ่งใส แลดอูิม่เอบิ ทา่นใชย้าอะไรหรอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระเสยยสกะตอบวา่ “ไมไ่ดใ้ชย้าอะไร แตผ่มฉันอาหารตามตอ้งการ จ าวดั 

สรงน ้าตามตอ้งการ เมือ่เกดิความกระสนัถกูราคะรบกวนจติขึน้มา ก็ใชม้อืพยายาม 

ท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น” 

  “ทา่นใชม้อืทีเ่ปิบขา้วทีเ่ขาถวายดว้ยศรัทธาพยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

ออกมากระนัน้หรอื” 

  พระเสยยสกะรับวา่ “ใช ่ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระเสยยสกะจงึใชม้อืพยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหน ิ

พระเสยยสกะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเสยยสกะวา่ “เธอใชม้อืพยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จรงิหรอื” พระ 

เสยยสกะทลูรับวา่ “จรงิพระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“โมฆบรุษุ การกระท าของเธอไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของ 

สมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท าเลย ไฉนเธอจงึใชม้อืพยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเลา่ เรา 

แสดงธรรมโดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด มใิชเ่พือ่ความก าหนัด เพือ่ 

ความพราก มใิชเ่พือ่ความประกอบไว ้เพือ่ความไมถ่อืมั่น มใิชเ่พือ่ความถอืมั่น มใิช ่

หรอื เมือ่เราแสดงธรรมเพือ่คลายความก าหนัด เธอก็ยังจะคดิเพือ่ความก าหนัด เรา 

แสดงธรรมเพือ่ความพราก เธอก็ยังคดิเพือ่ความประกอบไว ้เราแสดงธรรมเพือ่ 

ความไมถ่อืมั่น เธอก็ยังจะคดิเพือ่ความถอืมั่น โมฆบรุษุ เราแสดงธรรมโดยประการ 

ตา่ง ๆ เพือ่ส ารอกราคะ เพือ่สรา่งความเมา เพือ่ดับความกระหาย เพือ่ถอนความ 

อาลัย เพือ่ตดัวฏัฏะ เพือ่ความสิน้ตัณหา เพือ่คลายความก าหนัด เพือ่ดับทกุข ์เพือ่ 

นพิพาน มใิชห่รอื โมฆบรุุษ เราบอกการละกาม การก าหนดรูค้วามส าคัญในกาม 

การก าจัดความกระหายในกาม การเพกิถอนความตรกึในกาม การระงับความ 

กลัดกลุม้เพราะกามไวโ้ดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื การกระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท พระบัญญัต ิ

ไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ 

กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะ 

กลายเป็นอืน่ไป” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนพิระเสยยสกะโดยประการตา่ง ๆ แลว้ ไดต้รัส 

โทษแหง่ความเป็นคนเลีย้งยาก บ ารงุยาก ฯลฯ ตรัสคณุแหง่ความเป็นคนเลีย้งงา่ย 

บ ารงุงา่ย ฯลฯ ทรงแสดงธรรมกีถาใหเ้หมาะสมใหค้ลอ้ยตามกับเรือ่งนัน้ แลว้จงึรับ 

สัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี้ 

พระบญัญตั ิ

 

ภกิษุจงใจท าน า้อสจุใิหเ้คลือ่น เป็นสงัฆาทเิสส 

สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระเสยยสกะ จบ 

 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๒๓๕] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายฉันอาหารอันประณีต จ าวดัหลับ ขาดสต ิ

สมัปชญัญะ น ้าอสจุอิอกมาเพราะความฝัน พวกทา่นเกดิความกังวลใจวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวว้า่ ‘ภกิษุจงใจท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น เป็นสงัฆาทเิสส’ 

แตพ่วกเรามนี ้าอสจุอิอกมาเพราะความฝัน ในความฝันนัน้มเีจตนา พวกเราตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ” จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เจตนานัน้มอียู ่แตไ่มค่วรกลา่ววา่ม”ี๑ 

  (ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

ตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมา) ฯลฯ รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เจตนาทีจ่ะยนิดนัีน้มอียู ่แตก่ลา่วไมไ่ดว้า่ม ี(อัพโพหารกิ) เพราะเกดิขึน้นอกเหนอืขอบเขต เจตนาใน 

   ความฝัน เป็นเจตนานอกเหนอืขอบเขต (ว.ิอ. ๒/๒๓๕/๒-๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๓๖] ภกิษุจงใจท าน า้อสจุใิหเ้คลือ่น เป็นสงัฆาทเิสส ยกเวน้ไวแ้ตฝ่นั 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๓๗] ค าวา่ จงใจ ความวา่ รูอ้ยู ่รูด้อียู ่จงใจ ฝ่าฝืนลว่งละเมดิ 

  ค าวา่ น า้อสจุ ิอธบิายวา่ น ้าอสจุมิ ี๑๐ ชนดิ คอื (๑) อสจุสิเีขยีว (๒) อสจุ ิ

สเีหลอืง (๓) อสจุสิแีดง (๔) อสจุสิขีาว (๕) อสจุสิเีหมอืนเปรยีง (๖) อสจุสิ ี

เหมอืนน ้าทา่ (๗) อสจุสิเีหมอืนน ้ามัน (๘) อสจุสิเีหมอืนนมสด (๙) อสจุสิ ี

เหมอืนนมสม้ (๑๐) อสจุสิเีหมอืนเนยใส 

  ค าวา่ ท าใหเ้คลือ่น คอื กริยิาทีท่ าใหเ้คลือ่นจากฐาน ตรัสเรยีกวา่ ท าใหเ้คลือ่น 

  ค าวา่ ยกเวน้ไวแ้ตฝ่นั คอื ยกเวน้ความฝัน 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ชกั 

เขา้หาอาบัตเิดมิ ใหม้านัตและเรยีกเขา้หมู ่คณะก็ท าไมไ่ด ้ภกิษุรปูเดยีวก็ท าไมไ่ด  ้

ฉะนัน้จงึตรัสวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

  ค าวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” นี ้เป็นการขนานนาม เป็นค าเรยีกหมวดอาบัตนัิน้ 

น่ันเองโดยออ้ม๑ เพราะเหตนัุน้ จงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

อบุาย ๔ ประการ 

(๑) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นในรปูภายใน (๒) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นใน 

รปูภายนอก (๓) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นในรปูภายในและภายนอก (๔) ภกิษุท าน ้า 

อสจุใิหเ้คลือ่นเมือ่สา่ยสะเอวในอากาศ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สังฆาทเิสสนี ้เป็นชือ่เรยีกกองอาบัต ิแปลว่า “หมูอ่าบัตทิีต่อ้งการสงฆท์ัง้ในระยะเบือ้งตน้และในระยะที ่

   เหลอื” หมายความวา่ ภกิษุผูต้อ้งอาบัตสิังฆาทเิสส จะออกจากอาบัตนัิน้ไดต้อ้งอาศัยสงฆใ์หป้รวิาส ใหม้านัต 

   ชกักลับเขา้หาอาบัตเิดมิ และอัพภาน ในกรรมทัง้หมดนีข้าดสงฆเ์สยีแลว้ ก็ท าไมส่ าเร็จ (ว.ิอ. ๒/๒๓๗/๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

กาล ๕ 

(๑) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเมือ่เกดิความก าหนัด (๒) ภกิษุท าน ้าอสจุใิห ้

เคลือ่นเมือ่ปวดอจุจาระ (๓) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเมือ่ปวดปัสสาวะ (๔) ภกิษุท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเมือ่ตอ้งลม (๕) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเมือ่ถกูบุง้ขน 

เจตนา ๑๐ ประการ 

(๑) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่ความหายโรค (๒) ภกิษุท าน ้าอสจุใิห ้

เคลือ่นเพือ่ความสขุ (๓) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่เป็นยา (๔) ภกิษุท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่นเพือ่เป็นทาน (๕) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่เป็นบญุ (๖) ภกิษุท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่บชูายัญ (๗) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่จะไปสวรรค ์

(๘) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่สบืพันธุ ์(๙) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่ทดลอง 

(๑๐) ภกิษุท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่นเพือ่ความสนุก 

วตัถทุ ีป่ระสงค ์๑๐ ประการ 

(๑) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น (๒) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีหลอืงใหเ้คลือ่น 

(๓) ภกิษุท าน ้าอสจุสิแีดงใหเ้คลือ่น (๔) ภกิษุท าน ้าอสจุสิขีาวใหเ้คลือ่น (๕) ภกิษุ 

ท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงใหเ้คลือ่น (๖) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่ใหเ้คลือ่น 

(๗) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันใหเ้คลือ่น (๘) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดให ้

เคลือ่น (๙) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ใหเ้คลือ่น (๑๐) ภกิษุท าน ้าอสจุสิเีหมอืน 

เนยใสใหเ้คลือ่น 

  [๒๓๘] ค าวา่ ในรปูภายใน ไดแ้ก ่รปูทีม่วีญิญาณครองในตัว๑ 

  ค าวา่ ในรปูภายนอก ไดแ้ก ่รปูทีม่วีญิญาณครองหรอืทีไ่มม่วีญิญาณครอง 

นอกตัว๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 “รปูทีม่วีญิญาณครองในตัว” หมายถงึ มอืของตนเป็นตน้(ว.ิอ. ๒/๒๓๘/๘) 

๒
 “รปูทีม่วีญิญาณครองหรอืทีไ่มม่วีญิญาณครองนอกตัว” หมายถงึ มอืของผูอ้ ืน่เป็นตน้ (ว.ิอ. ๒/๒๓๘/๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

  ค าวา่ ในรปูภายในและภายนอก ไดแ้ก ่รปูทัง้ ๒ นัน้ 

  ค าวา่ เม ือ่สา่ยสะเอวในอากาศ หมายความวา่ เมือ่ภกิษุพยายามในอากาศ 

องคชาตใชก้ารได ้

  ค าวา่ เมือ่เกดิความก าหนดั คอื เมือ่ถกูความก าหนัดรบกวน องคชาตใชก้าร 

ได ้

  ค าวา่ เมือ่ปวดอจุจาระ คอื เมือ่ปวดอจุจาระ องคชาตใชก้ารได ้

  ค าวา่ เมือ่ปวดปสัสาวะ คอื เมือ่ปวดปัสสาวะ องคชาตใชก้ารได ้

  ค าวา่ เมือ่ตอ้งลม คอื เมือ่ถกูลมร าเพย องคชาตใชก้ารได ้

  ค าวา่ เมือ่ถกูบุง้ขน คอื เมือ่ถกูบุง้ขนเบยีดเบยีนแลว้ องคชาตใชก้ารได ้

  [๒๓๙] ค าวา่ เพือ่ความหายโรค คอื มุง่วา่จะเป็นผูไ้มม่โีรค 

  ค าวา่ เพือ่ความสขุ คอื มุง่วา่จะใหเ้กดิสขุเวทนา 

  ค าวา่ เพือ่เป็นยา คอื มุง่วา่จะเป็นยา 

  ค าวา่ เพือ่เป็นทาน คอื มุง่วา่จะใหท้าน 

  ค าวา่ เพือ่เป็นบญุ คอื มุง่วา่จะเป็นบญุ 

  ค าวา่ เพือ่บชูายญั คอื มุง่วา่จะบชูายัญ 

  ค าวา่ เพือ่จะไปสวรรค ์คอื มุง่วา่จะไดไ้ปสวรรค ์

  ค าวา่ เพือ่สบืพนัธุ ์คอื มุง่วา่จักสบืพันธุ ์

  ค าวา่ เพือ่ทดลอง คอื ทดลองวา่ น ้าอสจุจัิกเป็นสเีขยีว น ้าอสจุจัิกเป็นส ี

เหลอืง น ้าอสจุจัิกเป็นสแีดง น ้าอสจุจัิกเป็นสขีาว น ้าอสจุจัิกเป็นสเีหมอืนเปรยีง น ้า 

อสจุจัิกเป็นสเีหมอืนน ้าทา่ น ้าอสจุจัิกเป็นสเีหมอืนน ้ามัน น ้าอสจุจัิกเป็นสเีหมอืน 

นมสด น ้าอสจุจัิกเป็นสเีหมอืนนมสม้ น ้าอสจุจัิกเป็นสเีหมอืนเนยใส 

  ค าวา่ เพือ่ความสนกุ คอื มคีวามประสงคจ์ะเลน่ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

สทุธกิสงัฆาทเิสส 

อบุายท าใหน้ า้อสจุเิคลือ่น ๔ อยา่ง 

[๒๔๐] (๑) ภกิษุจงใจพยายามในรปูภายใน น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  (๒) ภกิษุจงใจพยายามในรปูภายนอก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๓) ภกิษุจงใจพยายามในรปูภายในและภายนอก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  (๔) ภกิษุจงใจพยายามสา่ยสะเอวในอากาศ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

น า้อสจุเิคลือ่น ๕ กาล 

(๑) ภกิษุจงใจพยายามเมือ่เกดิความก าหนัด น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  (๒) ภกิษุจงใจพยายามเมือ่ปวดอจุจาระ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  (๓) ภกิษุจงใจพยายามเมือ่ปวดปัสสาวะ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  (๔) ภกิษุจงใจพยายามเมือ่ตอ้งลม น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๕) ภกิษุจงใจพยายามเมือ่ถกูบุง้ขน น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

เจตนา ๑๐ อยา่ง๑ 

  (๑) ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ในเจตนา ๑๐ อย่างนี ้ปรับอาบัตสิังฆาทเิสส ๑๐ ตัวตามจ านวนเจตนา แตใ่นทีน่ี่ แปลละขอ้ความไว ้

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

(๒) ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ความสขุ (๓) ...เพือ่เป็นยา (๔) ...เพือ่เป็นทาน 

(๕) ...เพือ่เป็นบญุ (๖) ...เพือ่บชูายัญ (๗) ...เพือ่จะไปสวรรค ์(๘) ...เพือ่สบืพันธุ ์

(๙) ...เพือ่ทดลอง (๑๐) ...เพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

วตัถปุระสงค ์๑๐ อยา่ง 

(๑) ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๒) ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหลอืง (๓) ...น ้าอสจุสิแีดง (๔) ...น ้าอสจุ ิ

สขีาว (๕) ...น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง (๖) ...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่ (๗) ...น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนน ้ามัน (๘) ...น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสด (๙) ...น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ 

(๑๐) ...น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สทุธกิ จบ 

 

ขณัฑจกัร๑ 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรคและเพือ่ความสขุ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรคและเพือ่เป็นยา ฯลฯ เพือ่ความหาย 

โรคและเพือ่เป็นทาน ฯลฯ เพือ่ความหายโรคและเพือ่เป็นบญุ ฯลฯ เพือ่ความหาย 

โรคและเพือ่บชูายัญ ฯลฯ เพือ่ความหายโรคและเพือ่จะไปสวรรค ์ฯลฯ เพือ่ความ 

หายโรคและเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่ความหายโรคและเพือ่ทดลอง ฯลฯ ภกิษุจงใจ 

พยายามเพือ่ความหายโรคและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรมเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 
๑
 ขัณฑจักร แปลวา่ เวยีนขาดตอน หรอืหมนุขาดตอน 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัร๑ 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๒๔๑] ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความสขุและเพือ่เป็นยา น ้าอสจุเิคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความสขุและเพือ่เป็นทาน ฯลฯ เพือ่ความสขุและเพือ่ 

เป็นบญุ ฯลฯ เพือ่ความสขุและเพือ่บชูายัญ ฯลฯ เพือ่ความสขุและเพือ่จะไปสวรรค  ์

ฯลฯ เพือ่ความสขุและเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่ความสขุและเพือ่ทดลอง ฯลฯ ภกิษุ 

จงใจพยายามเพือ่ความสขุและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ความสขุและเพือ่ความหายโรค น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๒ 

[๒๔๒] ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นยาและเพือ่เป็นทาน น ้าอสจุเิคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นยาและเพือ่เป็นบญุ ฯลฯ เพือ่เป็นยาและเพือ่บชูายัญ 

ฯลฯ เพือ่เป็นยาและเพือ่จะไปสวรรค ์ฯลฯ เพือ่เป็นยาและเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่ 

เป็นยาและเพือ่ทดลอง ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่เป็นยาและเพือ่ความสนุก น ้า 

อสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นยาและเพือ่ความหายโรค ฯลฯ ภกิษุจงใจ 

พยายามเพือ่เป็นยาและเพือ่ความสขุ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๓ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นทานและเพือ่เป็นบญุ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พัทธจักร แปลวา่ เวยีน หรอืหมุนเนือ่งถงึกัน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นทานและเพือ่บชูายัญ ฯลฯ เพือ่เป็นทานและ 

เพือ่จะไปสวรรค ์ฯลฯ เพือ่เป็นทานและเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่เป็นทานและเพือ่ทดลอง 

ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่เป็นทานและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นทานและเพือ่ความหายโรค ฯลฯ ภกิษุจงใจ 

พยายามเพือ่เป็นทานและเพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่เป็นทานและเพือ่เป็นยา น ้าอสจุ ิ

เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๔ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นบญุและเพือ่บชูายัญ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นบญุและเพือ่จะไปสวรรค ์ฯลฯ เพือ่เป็นบญุและ 

เพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่เป็นบญุและเพือ่ทดลอง ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่เป็น 

บญุและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่เป็นบญุและเพือ่ความหายโรค ฯลฯ เพือ่เป็นบญุ 

และเพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่เป็นบญุและเพือ่เป็นยา ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ 

เป็นบญุและเพือ่เป็นทาน น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๕ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่บชูายัญและเพือ่จะไปสวรรค ์น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่บชูายัญและเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่บชูายัญและเพือ่ 

ทดลอง ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่บชูายัญและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่บชูายัญและเพือ่ความหายโรค ฯลฯ เพือ่บชูายัญ 

และเพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่บชูายัญและเพือ่เป็นยา ฯลฯ เพือ่บชูายัญและเพือ่เป็น 

ทาน.. ภกิษุจงใจพยายามเพือ่บชูายัญและเพือ่เป็นบญุ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๖ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่จะไปสวรรคแ์ละเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ เพือ่จะไปสวรรค ์

และเพือ่ทดลอง ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่จะไปสวรรคแ์ละเพือ่ความสนุก น ้า 

อสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่จะไปสวรรคแ์ละเพือ่ความหายโรค ฯลฯ เพือ่จะไป 

สวรรคแ์ละเพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่จะไปสวรรคแ์ละเพือ่เป็นยา ฯลฯ เพือ่จะไปสวรรค ์

และเพือ่เป็นทาน ฯลฯ เพือ่จะไปสวรรคแ์ละเพือ่เป็นบญุ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม 

เพือ่จะไปสวรรคแ์ละเพือ่บชูายัญ น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๗ 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่ทดลอง ฯลฯ เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่ 

ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่ความหายโรค ฯลฯ เพือ่สบืพันธุ ์

และเพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่เป็นยา ฯลฯ เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่เป็น 

ทาน ฯลฯ เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่เป็นบญุ ฯลฯ เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่บชูายัญ ฯลฯ ภกิษุ 

จงใจพยายามเพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่จะไปสวรรค ์น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๘ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ทดลองและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ทดลองและเพือ่ความหายโรค ฯลฯ เพือ่ทดลองและ 

เพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่ทดลองและเพือ่เป็นยา ฯลฯ เพือ่ทดลองและเพือ่เป็นทาน 

ฯลฯ เพือ่ทดลองและเพือ่เป็นบญุ ฯลฯ เพือ่ทดลองและเพือ่บชูายัญ ฯลฯ เพือ่ 

ทดลองและเพือ่จะไปสวรรค ์ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ทดลองและเพือ่สบืพันธุ ์

น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๙ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความสนุกและเพือ่ความหายโรค น ้าอสจุเิคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความสนุกและเพือ่ความสขุ ฯลฯ เพือ่ความสนุก 

และเพือ่เป็นยา ฯลฯ เพือ่ความสนุกและเพือ่เป็นทาน ฯลฯ เพือ่ความสนุกและเพือ่ 

เป็นบญุ ฯลฯ เพือ่ความสนุกและเพือ่บชูายัญ ฯลฯ เพือ่ความสนุกและเพือ่จะไป 

สวรรค ์ฯลฯ เพือ่ความสนุกและเพือ่สบืพันธุ ์ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ความ 

สนุกและเพือ่ทดลอง น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมเีจตนาอยา่งเดยีวเป็นมลู จบ 

 

ขณัฑจกัร 

มเีจตนา ๒ อยา่งเป็นมลู 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุและเพือ่เป็นยา น ้าอสจุ  ิ

เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ความหายโรค เพือ่ความ 

สขุและเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรมเีจตนา ๒ อยา่งเป็นมลู จบ 

 

พทัธจกัร 

มเีจตนา ๒ อยา่งเป็นมลู หมวดที ่๑ 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยาและเพือ่เป็นทาน น ้าอสจุเิคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยาและเพือ่ความสนุก ฯลฯ 

ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยาและเพือ่ความหายโรค น ้าอสจุเิคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

    พทัธจกัรมเีจตนา ๒ อยา่งเป็นมลู ยอ่ไวแ้ลว้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มเีจตนา ๒ อยา่งเป็นมลู 

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ทดลอง เพือ่ความสนุกและเพือ่ความหายโรค น ้า 

อสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ทดลอง เพือ่ความ 

สนุกและเพือ่สบืพันธุ ์น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมเีจตนา ๒ อยา่งเป็นมลู จบ 

พัทธจักร ตมิลูกนัยก็ด ีจตมุลูกนัยก็ด ีปัญจมลูกนัยก็ด ีฉมลูกนัยก็ด ีสตัต 

มลูกนัยก็ด ีอัฏฐมลูกนัยก็ด ีนวมลูกนัยก็ด ีบัณฑติพงึตัง้ขยายใหเ้หมอืนกัน 

  ค าทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นพัทธจักรสพัพมลูกนัย 

สพัพมลูกนยั 

[๒๔๓] ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา 

เพือ่เป็นทาน เพือ่เป็นบญุ เพือ่บชูายัญ เพือ่จะไปสวรรค ์เพือ่สบืพันธุ ์เพือ่ทดลอง 

และเพือ่ความสนุก น ้าอสจุเิคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สพัพมลูกนยั จบ 

 

ขณัฑจกัร 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู 

[๒๔๔] ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีวและสเีหลอืงเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีวและสแีดง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีวและสขีาว 

ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีวและสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีวและสเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ 

น ้าอสจุสิเีขยีวและสเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีวและสเีหมอืนนมสด ฯลฯ น ้า 

อสจุสิเีขยีวและสเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีวและส ี

เหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรมวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรแหง่เอกมลูกนยั 

[๒๔๕] ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหลอืงและสแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหลอืงและสขีาว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืงและส ี

เหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืงและสเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืงและส ี

เหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืงและสเีหมอืนนมสด ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืงและส ี

เหมอืนนมสม้ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหลอืงและสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหลอืงและสเีขยีวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรแหง่เอกมลูกนยั จบ 

 

พทัธจกัร 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๒๔๖] ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิแีดงและสขีาวเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิแีดงและสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดงและ 

สเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดงและสเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดงและส ี

เหมอืนนมสด ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดงและสเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้า 

อสจุสิแีดงและสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิแีดงและสเีขยีว ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้า 

อสจุสิแีดงและสเีหลอืงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๒ 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิขีาวและสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิขีาวและ 

สเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้าอสจุสิขีาวและสเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิขีาวและส ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

เหมอืนนมสด ฯลฯ น ้าอสจุสิขีาวและสเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้า 

อสจุสิขีาวและสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิขีาวและสเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิขีาวและสเีหลอืง 

ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิขีาวและสแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๓ 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงและสเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนเปรยีงและสเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงและสเีหมอืนนมสด 

ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงและสเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิ ี

เหมอืนเปรยีงและสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงและสเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

เปรยีงและสเีหลอืง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงและสแีดง ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม 

น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงและสขีาวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๔ 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่และสเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนน ้าทา่และสเีหมอืนนมสด ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่และสเีหมอืนนมสม้ 

ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่และสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่และสเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้าทา่และสเีหลอืง...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่และสแีดง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่ 

และสขีาว ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่และสเีหมอืนเปรยีงเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๕ 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันและสเีหมอืนนมสด ฯลฯ น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนน ้ามันและสเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน 

และสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันและสเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้ามันและสเีหลอืง...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันและสแีดง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน 

และสขีาว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันและสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม 

น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันและสเีหมอืนน ้าทา่เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๖ 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดและสเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนนมสดและสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดและสเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสดและสเีหลอืง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดและสแีดง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสดและสขีาว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดและสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิ ี

เหมอืนนมสดและสเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสด 

และสเีหมอืนน ้ามันเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๗ 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้และสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้และสเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสม้และสเีหลอืง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้และสแีดง ฯลฯ อสจุสิเีหมอืนนม 

สม้และสขีาว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้และสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนนมสม้และสเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้และสเีหมอืนน ้ามัน 

ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้และสเีหมอืนนมสดเคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู หมวดที ่๘ 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสและสเีขยีวเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสและสเีหลอืง ฯลฯ น ้าอสจุสิ ี

เหมอืนเนยใสและสแีดง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสและสขีาว ฯลฯ อสจุสิเีหมอืน 

เนยใสและสเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสและสเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้า 

อสจุสิเีหมอืนเนยใสและสเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสและสเีหมอืนนมสด 

ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสและสเีหมอืนนมสม้เคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมวีตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวเป็นมลู จบ 

 

ขณัฑจกัร 

มวีตัถปุระสงค ์๒ อยา่งเป็นมลู 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืงและสแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืงและสขีาวเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืงและสเีหมอืนเนย 

ใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรมวีตัถปุระสงค ์๒ อยา่งเป็นมลู จบ 

 

พทัธจกัร 

มวีตัถปุระสงค ์๒ อยา่งเป็นมลู 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหลอืง สแีดงและสขีาวเคลือ่น ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืง สแีดง และสเีหมอืนเนยใส ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม 

น ้าอสจุสิเีหลอืง สแีดงและสเีขยีวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมวีตัถปุระสงค ์๒ อยา่งเป็นมลู ยอ่ไวแ้ลว้ 

 

 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัร 

มวีตัถปุระสงค ์๒ อยา่งเป็นมลู 

ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ สเีหมอืนเนยใสและสเีขยีวเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ สเีหมอืน 

เนยใสและสเีหมอืนนมสดเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมวีตัถปุระสงค ์๒ อยา่งเป็นมลู จบ 

  พัทธจักร ตมิลูกนัยก็ด ีจตมุลูกนัยก็ด ีปัญจมลูกนัยก็ด ีฉมลูกนัยก็ด ีสตัต 

มลูกนัยก็ด ีอัฏฐมลูกนัยก็ด ีนวมลูกนัยก็ด ีบัณฑติพงึตัง้ขยายใหเ้หมอืนกัน 

  ค าทีจ่ะกลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นพัทธจักรสพัพมลูกนัย 

สพัพมลูกนยั 

[๒๔๗] ภกิษุจงใจพยายาม น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว สเีหมอืน 

เปรยีง สเีหมอืนน ้าทา่ สเีหมอืนน ้ามัน สเีหมอืนนมสด สเีหมอืนนมสม้และสเีหมอืน 

เนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สพัพมลูกนยั จบ 

 

อภุโตพทัธมสิสกจกัร 

[๒๔๘] ภกิษุจงใจพยายามเพือ่ความหายโรค น ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรคและเพือ่ความสขุ น ้าอสจุสิเีขยีวและส ี

เหลอืงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุและเพือ่เป็นยา น ้าอสจุ  ิ

สเีขยีว สเีหลอืงและสแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยาและเพือ่เป็น 

ทาน น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง สแีดงและสขีาวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา เพือ่เป็น 

ทานและเพือ่เป็นบญุ น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง สแีดงและสเีหมอืนเปรยีงเคลือ่น ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา เพือ่เป็นทาน 

เพือ่เป็นบญุ และเพือ่บชูายัญ น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว สเีหมอืนเปรยีง 

และสเีหมอืนน ้าทา่เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา เพือ่เป็นทาน 

เพือ่เป็นบญุ เพือ่บชูายัญ และเพือ่จะไปสวรรค ์น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว 

สเีหมอืนเปรยีง สเีหมอืนน ้าทา่และสเีหมอืนน ้ามันเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา เพือ่เป็นทาน 

เพือ่เป็นบญุ เพือ่บชูายัญ เพือ่จะไปสวรรค ์และเพือ่สบืพันธุ ์น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง 

สแีดง สขีาว สเีหมอืนเปรยีง สเีหมอืนน ้าทา่ สเีหมอืนน ้ามัน และสเีหมอืนนมสด 

เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา เพือ่เป็นทาน 

เพือ่เป็นบญุ เพือ่บชูายัญ เพือ่จะไปสวรรค ์เพือ่สบืพันธุแ์ละเพือ่ทดลอง น ้าอสจุสิเีขยีว 

สเีหลอืง สแีดง สขีาว สเีหมอืนเปรยีง สเีหมอืนน ้าทา่ สเีหมอืนน ้ามัน สเีหมอืนนมสด 

และสเีหมอืนนมสม้เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจพยายาม เพือ่ความหายโรค เพือ่ความสขุ เพือ่เป็นยา เพือ่เป็นทาน 

เพือ่เป็นบญุ เพือ่บชูายัญ เพือ่จะไปสวรรค ์เพือ่สบืพันธุ ์เพือ่ทดลอง และเพือ่ความ 

สนุก น ้าอสจุสิเีขยีว สเีหลอืง สแีดง สขีาว สเีหมอืนเปรยีง สเีหมอืนน ้าทา่ สเีหมอืน 

น ้ามัน สเีหมอืนนมสด สเีหมอืนนมสม้ และสเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบตั ิ

สงัฆาทเิสส 

อภุโตพทัธมสิสกจกัร จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ขณัฑจกัร 

[๒๔๙] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

เหลอืงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิแีดงเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิขีาวเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

เปรยีงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้าทา่เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้ามันเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสดเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสม้เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

เนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัร จบ 

 

พทัธจกัร 

[๒๕๐] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหลอืงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุ ิ

สแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหลอืงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิขีาวเคลือ่น 

ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่เคลือ่น ฯลฯ น ้า 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

อสจุสิเีหมอืนน ้ามันเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิ ี

เหมอืนนมสม้เคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิแีดงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิขีาวเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิแีดงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

เปรยีงเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่เคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันเคลือ่น 

ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้เคลือ่น ฯลฯ น ้า 

อสจุสิเีหมอืนเนยใสเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืงเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิขีาวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง 

เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  พงึทราบจักรทัง้หลายอยา่งนี้ 

พทัธจกัร จบ 

 

กจุฉจิกัร 

หมนุไปขา้งหนา้ 

[๒๕๑] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

เหลอืงเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดงเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิขีาวเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิ ี

เหมอืนเปรยีงเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิหีมอืนน ้าทา่เคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้ามันเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดเคลือ่น ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ 

เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

กจุฉจิกัร จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ปิฏฐจิกัร 

หมนุไปขา้งหลงั 

[๒๕๒] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหลอืงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

เขยีวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิแีดงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น 

ฯลฯ จงใจจะท าน ้าอสจุสิขีาวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ 

จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ 

จงใจจะท าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่ใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ 

จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ 

จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ 

จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น ฯลฯ 

จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีขยีวเคลือ่น 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๑ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

 [๒๕๓] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิแีดงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

เหลอืงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิขีาว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง...น ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้าทา่...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน...น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสด...น ้าอสจุสิเีหมอืนนม 

สม้...น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใส...ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่

แตน่ ้าอสจุสิเีหลอืงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส  

พระบาลรีอบที ่๒ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๕๔] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิขีาวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

แดงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่...น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนน ้ามัน...น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสด...น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้...น ้าอสจุสิเีหมอืน

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

เนยใส...น ้าอสจุสิเีขยีว...จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหลอืงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้า 

อสจุสิแีดงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๓ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๕๕] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิขีาวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่ ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน...น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนนมสด...น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้...น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใส...น ้าอสจุสิ ี

เขยีว...น ้าอสจุสิเีหลอืง...จงใจจะท าน ้าอสจุสิแีดงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

ขาวเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๔ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๕๖] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่ใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้า 

อสจุสิเีหมอืนเปรยีงเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสด...น ้า 

อสจุสิเีหมอืนนมสม้...น ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใส...น ้าอสจุสิเีขยีว...น ้าอสจุสิเีหลอืง...น ้า 

อสจุสิแีดง...จงใจจะท าน ้าอสจุสิขีาวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง 

เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๕ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๕๗] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสด ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้...น ้า 

อสจุสิเีหมอืนเนยใส...น ้าอสจุสิเีขยีว...น ้าอสจุสิเีหลอืง...น ้าอสจุสิแีดง...น ้าอสจุสิ ี

ขาว...จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีงใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

น ้าทา่เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๖ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท บทภาชนยี ์

[๒๕๘] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ ฯลฯ สเีหมอืนเนยใส...สเีขยีว...ส ี

เหลอืง...สแีดง...สขีาว สเีหมอืนเปรยีง...สเีหมอืนน ้าทา่ใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๗ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๕๙] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใส ฯลฯ น ้าอสจุสิเีขยีว...น ้าอสจุสิ ี

เหลอืง...น ้าอสจุสิแีดง...น ้าอสจุสิขีาว...น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้า 

ทา่...จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามันใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสดเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๘ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๖๐] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนเนยใสใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แต ่

น ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีว ฯลฯ น ้าอสจุสิเีหลอืง...น ้าอสจุสิแีดง...น ้าอสจุ ิ

สขีาว...น ้าอสจุสิเีหมอืนเปรยีง...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน... 

จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสดใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิเีหมอืนนม 

สม้เคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พระบาลรีอบที ่๙ แหง่ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๖๑] ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีขยีวใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

เหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุจงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหลอืง ฯลฯ น ้าอสจุสิแีดง...น ้าอสจุสิขีาว...น ้าอสจุ ิ

สเีหมอืนเปรยีง...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้าทา่...น ้าอสจุสิเีหมอืนน ้ามัน...น ้าอสจุสิเีหมอืน 

นมสด...จงใจจะท าน ้าอสจุสิเีหมอืนนมสม้ใหเ้คลือ่น พยายามอยู ่แตน่ ้าอสจุสิ ี

เหมอืนเนยใสเคลือ่น ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ปิฏฐจิกัรรอบที ่๑๐ จบ 

ปิฏฐจิกัร จบ 

[๒๖๒] ภกิษุจงใจ พยายาม น ้าอสจุเิคลือ่น  ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุจงใจ พยายาม   น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  ภกิษุจงใจ ไมพ่ยายาม  น ้าอสจุเิคลือ่น  ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุจงใจ ไมพ่ยายาม  น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น  ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุไมจ่งใจ พยายาม  น ้าอสจุเิคลือ่น  ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุไมจ่งใจ พยายาม  น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น  ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุไมจ่งใจ ไมพ่ยายาม  น ้าอสจุเิคลือ่น  ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุไมจ่งใจ ไมพ่ยายาม  น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น  ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุทีม่นี ้าอสจุเิคลือ่นเพราะความฝัน 

   ๒. ภกิษุไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น 

   ๕. ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งภกิษุฝัน ๑ เรือ่ง    เรือ่งภกิษุถา่ยอจุจาระ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุถา่ยปัสสาวะ ๑ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุตรกึถงึกาม ๑ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุอาบน ้ารอ้น ๓ เรือ่ง   เรือ่งภกิษุทายา ๓ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุเกาอัณฑะ ๓ เรือ่ง   เรือ่งภกิษุเดนิทาง ๓ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุบบีหนังหุม้ปลายองคชาต ๓ เรือ่ง เรือ่งเรอืนไฟ ๖ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุใชอ้งคชาตเสยีดสขีาออ่น ๓ เรือ่ง เรือ่งใชส้ามเณร ๑ เรือ่ง 

เรือ่งสามเณรนอนหลับ ๑ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุใชข้าหนบีองคชาต ๒ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุใชม้อืบบีองคชาต ๒ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุสา่ยสะเอวในอากาศ ๒ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุบดิกาย ๓ เรือ่ง   เรือ่งภกิษุเพง่องคก์ าเนดิ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุสอดองคชาตเขา้ชอ่งดาล ๒ เรือ่ง เรือ่งภกิษุเสยีดสอีงคชาตกับไม ้๒ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุอาบน ้าทวนกระแส ๓ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุเลน่น ้าโคลน ๓ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุเดนิลยุน ้า ๓ เรือ่ง   เรือ่งภกิษุเลน่ไถลกน้ ๓ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุเดนิลยุสระบัว ๓ เรือ่ง  เรือ่งภกิษุสอดองคชาตเขา้ในทราย ๒ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุสอดองคชาตเขา้ในตม ๒ เรือ่ง เรือ่งภกิษุตักน ้ารดองคชาต ๓ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุเสยีดสอีงคชาตบนทีน่อน ๒ เรือ่ง 

เรือ่งภกิษุเสยีดสอีงคชาตกับนิว้หัวแมม่อื ๒ เรือ่ง 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งภกิษุฝนั ๑ เร ือ่ง 

[๒๖๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่น ้าอสจุเิคลือ่นเพราะความฝัน ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ น ้าอสจุเิคลือ่นเพราะความฝัน ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๑) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งภกิษุถา่ยอจุจาระ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังถา่ยอจุจาระ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งภกิษุถา่ยปสัสาวะ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังถา่ยปัสสาวะ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๓) 

เร ือ่งภกิษุตรกึถงึกาม ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังครุน่คดิถงึกามารมณ์ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอครุน่คดิถงึกามารมณ์ ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งภกิษุอาบน า้รอ้น ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังอาบน ้ารอ้น น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังอาบน ้ารอ้น 

น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าใหอ้สจุเิคลือ่น ก าลังอาบน ้ารอ้น 

แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๗) 

เร ือ่งภกิษุทายา ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นแผลทีอ่งคชาต ก าลังทายา น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่น 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระ 

พทุธเจา้ ไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไม ่

มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบตั”ิ (เรือ่งที ่๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นแผลทีอ่งคชาต ทา่นมคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น ก าลังทายา น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นแผลทีอ่งคชาต ทา่นมคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น ก าลังทายา น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

ใหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๑๐) 

เร ือ่งภกิษุเกาอณัฑะ ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังเกาลกูอัณฑะ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังเกาลกู 

อัณฑะ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๑๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังเกาลกู 

อัณฑะ น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอ 

คดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๓) 

เร ือ่งภกิษุเดนิทาง ๓ เร ือ่ง 

[๒๖๔] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังเดนิทาง น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ ไม ่

มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๔) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังเดนิทาง 

น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๑๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังเดนิทาง 

น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๑๖) 

เร ือ่งภกิษุบบีหนงัหุม้ปลายองคชาต ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ก าลังถา่ยปัสสาวะ บบีหนังหุม้ปลายองคชาต น ้าอสจุ ิ

เคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ ไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังถา่ย 

ปัสสาวะ บบีหนังหุม้ปลายองคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท า 

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๑๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ก าลังถา่ย 

ปัสสาวะ บบีหนังหุม้ปลายองคชาต น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท า 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

น ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๑๙) 

เร ือ่งเรอืนไฟ ๖ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อบหนา้ทอ้งอยูใ่นเรอืนไฟ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

ไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๐) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น อบหนา้ทอ้ง 

อยูใ่นเรอืนไฟ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๒๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น อบหนา้ทอ้ง 

อยูใ่นเรอืนไฟ น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๒๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่นวดหลังใหพ้ระอปัุชฌายใ์นเรอืนไฟ น ้าอสจุเิคลือ่น 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้ 

พระพทุธเจา้ ไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอ 

ไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น นวดหลังให ้

พระอปัุชฌายใ์นเรอืนไฟ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๒๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น นวดหลังใหพ้ระ 

อปัุชฌายใ์นเรอืนไฟ น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้า 

อสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๒๕) 

เร ือ่งภกิษุใชอ้งคชาตเสยีดสขีาออ่น ๓ เร ือ่ง 

[๒๖๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ใชอ้งคชาตเสยีดสขีาออ่น น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่น 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ 

ไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมม่คีวาม 

ประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๒๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึใชอ้งคชาต 

เสยีดสขีาออ่น น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทูลพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๒๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึใชอ้งคชาต 

เสยีดสขีาออ่น น ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอ คดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่ง ที ่๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งใชส้ามเณร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไดก้ลา่วกับ 

สามเณรวา่ “สามเณรมานี่ จงจับองคชาตของเรา” สามเณรจงึจับองคชาตของภกิษุ 

นัน้ ทา่นน ้าอสจุเิคลือ่นแลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๒๙) 

เร ือ่งสามเณรนอนหลบั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จับองคชาตของสามเณรซึง่นอนหลับ แลว้ทา่นน ้าอสจุ ิ

เคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓๐) 

เร ือ่งภกิษุใชข้าหนบีองคชาต ๒ เร ือ่ง 

[สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ใชข้าหนบีองคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไม่ 

ตอ้งอาบัต”ิ]๑ 

  [๒๖๖] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึใช ้

ขาหนบีองคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๓๑) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 [ ] ไมม่เีลขบอกล าดับเรือ่ง 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึใชข้าหนบี 

องคชาตแตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธ 

เจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๓๒) 

เร ือ่งภกิษุใชม้อืบบีองคชาต ๒ เร ือ่ง 

[สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ใชม้อืบบีองคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไม่ 

ตอ้งอาบัต”ิ]๑ 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึใชม้อืบบีองค 

ชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ” (เรือ่งที ่๓๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึใชม้อืบบีองค 

ชาต แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระ 

พทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๓๔) 

เร ือ่งภกิษุสา่ยสะเอวในอากาศ ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสา่ยสะเอวใน 

อากาศ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 [ ] ไมม่เีลขบอกล าดับเรือ่ง 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๓๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสา่ยสะเอวใน 

อากาศแตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๓๖) 

เร ือ่งภกิษุบดิกาย ๓ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่บดิกาย น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๓๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น บดิกาย น ้าอสจุ  ิ

เคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ” (เรือ่งที ่๓๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น บดิกาย แตน่ ้า 

อสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๓๙) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งภกิษุเพง่องคก์ าเนดิ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด เพง่ดอูงคก์ าเนดิมาตคุาม น ้าอสจุเิคลือ่น 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

อนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึเพง่ดอูงคก์ าเนดิมาตคุาม ภกิษุใดเพง่ด ูภกิษุนัน้ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๔๐) 

เร ือ่งภกิษุสอดองคชาตเขา้ชอ่งดาล ๒ เร ือ่ง 

[๒๖๗] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึ 

สอดองคชาตเขา้ชอ่งดาล๑ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๔๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสอดองคชาต 

เขา้ชอ่งดาล แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๔๒) 

เร ือ่งภกิษุเสยีดสอีงคชาตกบัไม ้๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเอาไมม้า 

เสยีดสอีงคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรงุเทพฯ : รพ.อักษรเจรญิทัศน,์ ๒๕๓๖) หนา้ 

   ๒๙๘ “ชอ่งดาล” คอื รสู าหรับเขีย่ลกูดาล ชอ่งส าหรับไขดาล สว่นเหล็กส าหรับไขดาลมรีปูเป็นมมุฉาก ๒ 

   ทบอยา่งคันฉัตรหลังพระพทุธรปู เรยีกวา่ “ลกูดาล” ค าวา่ “ดาล” เป็นชือ่กลอนประตทูีท่ าดว้ยไมส้ าหรับขัด 

   บานประต ูเชน่ ประตโูบสถ ์

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๔๓) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเอาไมม้า 

เสยีดสอีงคชาต แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๔๔) 

เร ือ่งภกิษุอาบน า้ทวนกระแส ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ลงอาบน ้าทวนกระแส น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิห ้

เคลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึอาบน ้าทวน 

กระแส น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๔๖) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึอาบน ้าทวน 

กระแส แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๔๗) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งภกิษุเลน่น า้โคลน ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ลงเลน่น ้าโคลน น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจ 

วา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๔๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึลงเลน่น ้าโคลน 

น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๔๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึลงเลน่น ้า 

โคลนแตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๕๐) 

เร ือ่งภกิษุเดนิลยุน า้ ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เดนิลยุน ้า น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๕๑) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเดนิลยุน ้า 

น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” 

“ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๒)

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเดนิลยุน ้า 

แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอ 

คดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๕๓) 

เร ือ่งภกิษุเลน่ไถลกน้ ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เลน่ไถลกน้ น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ 

(เรือ่งที ่๕๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเลน่ไถลกน้ 

น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิ 

อยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” 

“ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเลน่ไถลกน้ 

แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอ 

คดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ 

ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่งที ่๕๖) 

เร ือ่งภกิษุเดนิลยุสระบวั ๓ เร ือ่ง 

[๒๖๘] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เดนิลยุในสระบัว น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิห ้

เคลือ่น ไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเดนิลยุ 

ในสระบัว น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕๘) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเดนิลยุ 

ในสระบัว แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๕๙) 

เร ือ่งภกิษุสอดองคชาตเขา้ในทราย ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสอดองคชาต 

เขา้ในทราย น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ” (เรือ่งที ่๖๐) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสอดองคชาต 

เขา้ในทรายแตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๖๑) 

เร ือ่งภกิษุสอดองคชาตเขา้ในตม ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสอดองคชาต 

เขา้ในตม น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๒) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึสอดองคชาต 

เขา้ในตม แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๖๓) 

เร ือ่งภกิษุเอาน า้รดองคชาต ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เอาน ้ารดองคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมม่คีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ไม่ 

ตอ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๖๔) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเอาน ้ารด 

องคชาต น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ 

เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๕) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเอาน ้ารด 

องคชาต แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๖๖) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งภกิษุเสยีดสอีงคชาตบนทีน่อน ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเสยีดส ี

องคชาตบนทีน่อน น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกงัวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๗) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเสยีดส ี

องคชาตบนทีน่อน แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอคดิอยา่งไร” “ขา้พระพทุธเจา้ มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุ ิ

ใหเ้คลือ่น พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๖๘) 

เร ือ่งภกิษุเสยีดสอีงชาตกบันิว้หวัแมม่อื ๒ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเสยีดส ี

องคชาตกับนิว้หัวแมม่อื น ้าอสจุเิคลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖๙) 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามประสงคจ์ะท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึเสยีดส ี

องคชาตกับนิว้หัวแมม่อื แตน่ ้าอสจุไิมเ่คลือ่น ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตติอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๗๐) 

สกุกวสิฏัฐสิกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท 

วา่ดว้ยการถกูตอ้งกายกบัมาตคุาม 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๒๖๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายอียูใ่นป่า วหิารของ 

ทา่นสวยงาม น่าด ูน่าชม หอ้งกลางมรีะเบยีงรอบดา้น จัดเตยีง ตั่ง ฟกู หมอนไว  ้

เรยีบรอ้ย ตัง้น ้าฉันน ้าใชไ้วพ้รอ้ม บรเิวณวหิารเตยีนสะอาด ชาวบา้นจ านวนมากพา 

กันมาชม วหิารของทา่น พราหมณ์คนหนึง่กับภรรยาเขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่

กราบเรยีนวา่ “พวกขา้พเจา้อยากชมวหิารของพระคณุเจา้” ทา่นพระอทุายตีอบวา่ 

“พราหมณ์ ถา้เชน่นัน้เชญิชมเถดิ” แลว้ถอืลกูกญุแจไขลิม่ผลักบานประตเูขา้ไปยังวหิาร 

  พราหมณ์เดนิตามหลังทา่นพระอทุายเีขา้ไป สว่นภรรยาก็เดนิตามหลัง 

พราหมณ์เขา้ไป 

  ขณะนัน้ทา่นพระอทุายเีดนิไปเปิดปิดหนา้ตา่งบางตอน เวยีนรอบหอ้งแลว้ 

ยอ้นมาขา้งหลัง ไดจั้บตอ้งอวยัวะนอ้ยใหญข่องนางพราหมณี 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์นัน้ไดช้ืน่ชมยนิดกีับทา่นพระอทุายแีลว้กลับไป เมือ่กลับไป 

แลว้ พราหมณ์ไดเ้ปลง่วาจาออกมาดว้ยความดใีจวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

ทีอ่ยูใ่นป่าเชน่นีม้อีัธยาศัยกวา้งขวาง แมพ้ระอทุายผีูเ้จรญิทีอ่ยูใ่นป่าเชน่นีก็้ม ี

อัธยาศัยกวา้งขวาง” 

  เมือ่พราหมณ์กลา่วอยา่งนี้ นางพราหมณีจงึบอกกับพราหมณ์วา่ “พระอทุาย ี

นัน้จะมอีัธยาศัยกวา้งขวางทีไ่หนกัน พระสมณอทุายจัีบตอ้งอวยัวะนอ้ยใหญข่อง 

ดฉัินเหมอืนทีท่า่นจับน่ันแหละ” 

  พอไดท้ราบเชน่นัน้ พราหมณ์จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะ 

เชือ้สายศากยบตุรเหลา่นี ้ไมม่ยีางอาย ทศุลี ชอบกลา่วเท็จ แตก็่ปฏญิญาวา่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ประพฤตธิรรม ประพฤตสิงบ ประพฤตพิรหมจรรย ์พดูจรงิ มศีลี มกีัลยาณธรรม 

พวกเธอไมม่คีวามเป็นสมณะ ไมม่คีวามเป็นพราหมณ์ ความเป็นสมณะความเป็น 

พราหมณ์ของพวกเธอเสือ่มสิน้ไปแลว้ พวกเธอจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ไดอ้ยา่งไร 

พวกเธอปราศจากความเป็นสมณะ ปราศจากความเป็นพราหมณ์ ไฉนพระสมณ 

อทุาย ีจับตอ้งอวยัวะนอ้ยใหญข่องภรรยาเราเลา่ ตอ่ไปหญงิผูม้ตีระกลู ลกูสาวผูม้ตีระกลู 

หญงิสาวผูม้ตีระกลู หญงิสะใภผู้ม้ตีระกลู สาวใชป้ระจ าตระกลูจะไมก่ลา้ไปอาราม 

หรอืวหิารเป็นแน่ เพราะถา้พวกเธอไปก็จะตอ้งถกูพระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

ประทษุรา้ยเอา” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพราหมณ์ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ัก 

นอ้ยสนัโดษ มคีวามละอาย มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา จงึต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึถกูตอ้งกายกับมาตคุามเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนพิระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุภกิษุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตแุลว้ 

ทรงสอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่เธอถกูตอ้งกายกับมาตคุามจรงิหรอื” 

ทา่นพระอทุายกีราบทลูวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ 

“โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของ 

สมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า ไฉนเธอจงึถกูตอ้งกายกบัมาตคุามเลา่ เราแสดงธรรม 

โดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด มใิชเ่พือ่ความก าหนัด ฯลฯ เราบอก 

การระงับความกลัดกลุม้เพราะกามไวโ้ดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื การกระท าอยา่งนี ้

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ ไดเ้ลย 

ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวก 

ก็จะกลายเป็นอืน่ไป” ตรัสโทษแหง่ความเป็นผูเ้ลีย้งยาก ฯลฯ คณุแหง่การปรารภ 

ความเพยีร แลว้ทรงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายใหเ้หมาะสมกับเรือ่งนัน้แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

พระบญัญตั ิ

[๒๗๐] ก็ภกิษุใดถกูราคะครอบง าแลว้ มจีติแปรปรวน ถกูตอ้งกายกบั 

มาตคุาม คอื จบัมอื จบัชอ้งผมหรอืลบูคล าอวยัวะสว่นใดสว่นหนึง่ เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๗๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ถกูราคะครอบง าแลว้ คอื มคีวามยนิด ีเพง่เล็ง มจีติรักใคร ่

  ค าวา่ แปรปรวน ความวา่ จติก าหนัดแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติโกรธแลว้ 

ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติหลงแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง แตจ่ติก าหนัดแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคว์า่ แปรปรวน ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ตัว ์

ดรัิจฉานตัวเมยี หญงิมนุษยนั์น้โดยทีส่ดุกระท่ังเด็กหญงิซึง่เกดิในวนันัน้ หญงิโตกวา่ 

นีไ้มต่อ้งกลา่วถงึ 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ ถกูตอ้ง คอื ทา่นกลา่วถงึความประพฤตลิว่งเกนิ 

  ทีช่ ือ่วา่ มอื หมายเอาตัง้แตข่อ้ศอกถงึปลายเล็บ 

  ทีช่ ือ่วา่ ชอ้งผม ไดแ้ก ่เสน้ผมลว้นๆ หรอืแซมดา้ย แซมดอกไม ้แซมเงนิ 

แซมทอง แซมแกว้มกุดา หรอืแซมแกว้มณี 

  ทีช่ ือ่วา่ อวยัวะ คอื ยกเวน้มอืและชอ้งผม นอกนัน้ชือ่วา่อวยัวะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

บทภาชนยี ์

มาตกิา 

[๒๗๒] จับตอ้ง ลบูคล า ลบูลง ลบูขึน้ จับกดลง จับใหเ้งยขึน้ ฉุดมา ผลักไป 

นวด บบี จับ ตอ้ง 

  ทีช่ ือ่วา่ จบัตอ้ง คอื กริยิาเพยีงแตล่บูคล า 

  ทีช่ ือ่วา่ ลบูคล า คอื ลบูคล าไปทางโนน้ทางนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ลบูลง คอื ลบูลงเบือ้งลา่ง 

  ทีช่ ือ่วา่ ลบูข ึน้ คอื ลบูขึน้เบือ้งบน 

  ทีช่ ือ่วา่ จบักดลง คอื จับโนม้ลงขา้งลา่ง 

  ทีช่ ือ่วา่ จบัใหเ้งยขึน้ คอื จับใหเ้งยขึน้ขา้งบน 

  ทีช่ ือ่วา่ ฉุดมา คอื รัง้มา 

  ทีช่ ือ่วา่ ผลกัไป คอื ผลักออกไป 

  ทีช่ ือ่วา่ นวด คอื จับอวยัวะแลว้บบีนวด 

  ทีช่ ือ่วา่ บบี คอื บบีรัดกับผา้หรอือาภรณ์บางอยา่ง 

  ทีช่ ือ่วา่ จบั คอื ลักษณะเพยีงแตจั่บ 

  ทีช่ ือ่วา่ ตอ้ง คอื ลักษณะเพยีงสมัผัส 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส 

ชกัเขา้หาอาบัตเิดมิ ใหม้านัตและเรยีกเขา้หมู ่คณะก็ท าไมไ่ด ้ภกิษุรปูเดยีวก็ท าไมไ่ด ้

ฉะนัน้ จงึตรัสวา่ เป็นสงัฆาทเิสส 

  ค าวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” นี ้เป็นการขนานนาม เป็นชือ่ของหมวดอาบัตนัิน้ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ภกิขเุปยยาล 

หญงิ 

[๒๗๓] (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ลบูลง ลบูขึน้ จับกดลง จับใหเ้งยขึน้ ฉุดมา ผลักไป 

นวด บบี จับ ตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

กายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

บณัเฑาะก ์

(๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ชาย 

(๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

กายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

กายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สตัวด์ริจัฉาน 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัวด์รัิจฉาน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวาม 

ก าหนัด์ (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัวด์รัิจฉาน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัวด์รัิจฉาน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัวด์รัิจฉาน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัวด์รัิจฉาน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

เอกมลูกนยั จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หญงิ ๒ คน 

[๒๗๔] (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิทัง้ ๒ คน 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิทัง้ ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ๒ ตัว 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิทัง้ ๒ คน 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

บณัเฑาะก ์๒ คน 

(๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะก ์๒ 

คน ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นบณัเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล าฯลฯ จับ ตอ้งกายของบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ชาย ๒ คน 

(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัดจัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชายทัง้ ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  (๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของชายทัง้ ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

สตัวด์ริจัฉาน ๒ ตวั 

(๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ตัว (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตัว 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัว ์

ดรัิจฉานทัง้ ๒ ตัว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ตัว (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตัว 

ฯลฯ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ตัว (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ตัว (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ตัว (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ ตัวและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของสตัวด์รัิจฉาน 

ทัง้ ๒ ตัว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หญงิและบณัเฑาะก ์

[๒๗๕] (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คน 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์

ทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของ 

คนทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลัจจัย 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ คน 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

หญงิและชาย 

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คน และมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและชายทัง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ กับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

หญงิและสตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ และม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและสตัว ์

ดรัิจฉานทัง้ ๒ และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ 

ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ และ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ และมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จบ้ตอ้งกายของทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

บณัเฑาะกแ์ละชาย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับตอ้งกายของคนทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละชายทัง้ ๒ 

คน ฯลฯ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ คน 

ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ คน 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

บณัเฑาะกแ์ละสตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละ 

สตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน 

ทัง้ ๒ ฯลฯ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ และ 

มคีวามก าหนัด(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ 

ทกุกฏ ๒ ตัว 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ชายและสตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ และมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ๒ ตัว 

  (๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน 

ทัง้ ๒ ฯลฯ 

  (๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ฯลฯ 

  (๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ ฯลฯ 

  (๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ และม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ๒ ตัว 

ทมุลูกนยั จบ 

 

ของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ 

[๒๗๖] (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิทัง้ ๒ คน 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย 

ของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ของทีเ่นือ่งดว้ยกายถกูตอ้งกายของหญงิ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

ของทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของหญงิทัง้ ๒ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกาย 

ของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ 

ของทีเ่นือ่งดว้ยกายถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

ของทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย 

ของหญงิทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของที ่

เนือ่งดว้ยกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

ของทีโ่ยนไปถกูตอ้งกายของหญงิ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

ของโยนไปถกูตอ้งกายของหญงิ ตอ้งอาบัตทิกุกฎ ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งกายของหญงิทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวั ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

(๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งกายของคนทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ 

ตัว ฯลฯ 

ของทีโ่ยนไปถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

ของโยนไปถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ 

ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของทัง้ ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุใช ้

ของโยนไปถกูตอ้งของทีโ่ยนมาของหญงิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีโ่ยนมาของหญงิทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ 

ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีโ่ยนมาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  ภกิขเุปยยาล จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

อติถเีปยยาล 

หญงิถกูตอ้งกายของภกิษุ 

[๒๗๗] (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ลบูลง ลบูขึน้ จับกดลง จับใหเ้งยขึน้ ฉุดมา ผลักไป 

นวด บบี จับ ตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรู ้

สมัผัส ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคญัวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิทัง้ ๒ ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ลบูลง ลบูขึน้ จับกดลง จับใหเ้งยขึน้ ฉุดมา 

ผลักไป นวด บบี จับ ตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย 

รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุม ี

ความประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งทกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ฯลฯ 

หญงิถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของภกิษุ 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) หญงิใช ้

กายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของภกิษุ ภกิษุมคีวาม 

ประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิทัง้ ๒ ใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของภกิษุ 

ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ คนใชก้ายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ย 

กายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับผูส้มัผัส ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หญงิใชข้องทีเ่น ือ่งดว้ยกายถกูตอ้งกายของภกิษุ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) หญงิใช ้

ของทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุมคีวาม 

ประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิทัง้ ๒ คนใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกายของภกิษุ 

ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ ใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งกาย 

ของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบตั ิ

ทกุกฏกับอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ 

  [๒๗๘] (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย 

ของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิทัง้ ๒ ใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ย 

กายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ ใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายจับตอ้ง ลบูคล า ฯลฯ จับ ตอ้งของที ่

เนือ่งดว้ยกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หญงิใชข้องทีโ่ยนถกูตอ้งกายของภกิษุ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) หญงิใช ้

ของโยนมาถกูตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับ 

รูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) หญงิทัง้ ๒ ใชข้องโยนมาถกูตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ 

พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวั ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ ใชข้องโยนมาถกูตอ้งกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงค ์

จะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

หญงิใชข้องทีโ่ยนถกูตอ้งของทีเ่น ือ่งดว้ยกายของภกิษุ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) หญงิใช ้

ของโยนมาถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ 

พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ทัง้ ๒ เอาของโยนมาถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของภกิษุ ภกิษุมคีวามประสงค ์

จะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ เอาของโยนมาถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกายของภกิษุ ภกิษุม ี

ความประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

หญงิใชข้องทีโ่ยนถกูตอ้งของทีโ่ยนของภกิษุ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) หญงิใช ้

ของโยนมาถกูตอ้งของทีภ่กิษุโยนไป ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย 

แตไ่มรั่บรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

(๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ ใชข้องโยนมาถกูตอ้งของทีภ่กิษุโยนไป ภกิษุมคีวามประสงค ์

จะเสพ พยายามดว้ยกาย แตไ่มรั่บรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ทัง้ ๒ ใชข้องโยนมาถกูตอ้งของทีภ่กิษุโยนไป ภกิษุมคีวาม 

ประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย แตไ่มรั่บรูส้มัผัส ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

อติถเีปยยาล จบ 

  [๒๗๙] ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ พยายามดว้ยกาย แตไ่มรั่บรูส้มัผัส ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ แตไ่มพ่ยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะเสพ ไมพ่ยายามดว้ยกาย และไมรั่บรูส้มัผัส ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้ พยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้ พยายามดว้ยกาย แตไ่มรั่บรูส้มัผัส ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้ แตไ่มพ่ยายามดว้ยกาย รับรูส้มัผัส ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

  ภกิษุมคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้ ไมพ่ยายามดว้ยกาย และไมรั่บรูส้มัผัส ไม ่

ตอ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

[๒๘๐] ๑. ภกิษุไมจ่งใจ 

   ๒. ภกิษุถกูตอ้งเพราะไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุไมรู่ ้

   ๔. ภกิษุไมย่นิด ี

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น 

   ๗. ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งมารดา ๑ เรือ่ง    เรือ่งธดิา ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งนอ้งสาว ๑ เรือ่ง    เรือ่งอดตีภรรยา ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งนางยักษ์ ๑ เรือ่ง    เรือ่งบัณเฑาะก ์๑ เรือ่ง 

  เรือ่งหญงินอนหลับ ๑ เรือ่ง   เรือ่งหญงิทีต่ายแลว้ ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี ๑ เรือ่ง  เรือ่งตุก๊ตาไม ้๑ เรือ่ง 

  เรือ่งหญงิรว่มกันฉุด ๑ เรือ่ง   เรือ่งสะพาน ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งหนทาง ๑ เรือ่ง    เรือ่งตน้ไม ้๑ เรือ่ง 

  เรือ่งเรอื ๑ เรือ่ง    เรือ่งเชอืก ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งทอ่นไม ้๑ เรือ่ง    เรือ่งใชบ้าตรดัน ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งไหว ้๑ เรือ่ง    เรือ่งพยายามแตม่ไิดจั้บตอ้ง ๑ เรือ่ง 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งมารดา ๑ เร ือ่ง 

[๒๘๑] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จับตอ้งมารดาดว้ยความรักฉันแมล่กู ทา่น 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

ผูม้พีระภาคเจา้ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แต ่

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งธดิา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จับตอ้งธดิาดว้ยความรักฉันพอ่ลกู ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” 

(เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งนอ้งสาว ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จับตอ้งนอ้งสาวดว้ยความรักฉันนอ้งสาว ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓) 

เร ือ่งอดตีภรรยา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับอดตีภรรยา ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งนางยกัษ ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับนางยักษ์ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๕) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งบณัเฑาะก ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับบัณเฑาะก ์ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรืง่นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๖) 

เร ือ่งหญงินอนหลบั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับหญงินอนหลับ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๗) 

เร ือ่งหญงิทีต่ายแลว้ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับหญงิทีต่ายแลว้ ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” (เรือ่ง 

ที ่๘) 

เร ือ่งสตัวด์ริจัฉานตวัเมยี ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ” (เรือ่งที ่๙) 

เร ือ่งตุก๊ตาไม ้๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูตอ้งกายกับตุก๊ตาไม ้ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เรา 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๐)

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งหญงิรว่มกนัฉุด ๑ เร ือ่ง 

[๒๘๒] สมัยนัน้ หญงิจ านวนมากจับแขนตอ่ ๆ กันโอบภกิษุรปูหนึง่พาไป 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ เธอยนิดหีรอื” “ไมย่นิด ี

พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมย่นิด ีไมต่อ้งอาบัต”ิ (เรือ่งที ่๑๑) 

เร ือ่งสะพาน ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด จงึเขยา่สะพานไมท้ีห่ญงิเดนิขึน้ไป 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๒) 

เร ือ่งหนทาง ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบหญงิเดนิสวนทางมา มคีวามก าหนัดจงึกระทบไหล ่

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” 

(เรือ่งที ่๑๓) 

เร ือ่งตน้ไม ้๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด จงึเขยา่ตน้ไมท้ีห่ญงิขึน้ไป ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๔) 

เร ือ่งเรอื ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด จงึโคลงเรอืทีห่ญงิน่ัง ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๒. กายสงัสคัคสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๕) 

เร ือ่งเชอืก ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด จงึดงึเชอืกทีห่ญงิจับไว ้ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๑๖) 

เร ือ่งทอ่นไม ้๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด จงึฉุดทอ่นไมท้ีห่ญงิถอืไว ้ทา่นเกดิความ 

กังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๑๗) 

เร ือ่งใชบ้าตรดนั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ใชบ้าตรดันหญงิ ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตถิลุลัจจัย” 

(เรือ่งที ่๑๘) 

เร ือ่งไหว ้๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ยกเทา้ถกูหญงิผูก้ าลังไหว ้ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่ง 

ที ่๑๙) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งพยายามแตม่ไิดจ้บัตอ้ง ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พยายามจะจับหญงิแตไ่มไ่ดถ้กูตัว ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” 

(เรือ่งที ่๒๐) 

กายสงัสคัคสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๓. ทฏุฐลุลวาจาสกิขาบท 

วา่ดว้ยการพดูเกีย้วหญงิ 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๒๘๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายอียูใ่นป่า วหิารของ 

ทา่นสวยงาม น่าด ูน่าชม หญงิจ านวนมากพากันไปทีว่ดัเพือ่ชมวหิาร พากันเขา้ไป 

หาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ครัน้เขา้ไปหาแลว้ กลา่ววา่ “พวกดฉัินตอ้งการชมวหิาร 

ของพระคณุเจา้ เจา้คะ่” 

  ทา่นพระอทุายพีาหญงิเหลา่นัน้ชมวหิาร พดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ขอบา้ง 

ออ้นวอนบา้ง ถามบา้ง ถามซ ้าบา้ง บอกบา้ง สอนบา้ง ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนัก 

ทวารเบาของหญงิเหลา่นัน้ 

  พวกหญงิทีไ่มก่ลัวบาป ใจถงึ ไมม่ยีางอาย บา้งก็ยิม้พราย บา้งก็พดูยั่ว บา้ง 

ก็กระซกิกระซี ้บา้งก็กระเซา้กับทา่นพระอทุาย ีสว่นพวกหญงิทีม่คีวามละอายใจ 

ก็เลีย่งออกไปแลว้ฟ้องภกิษุทัง้หลายวา่ “ทา่นเจา้ขา้ ค าเชน่นีไ้มเ่หมาะ ไมค่วร สาม ี

พดูเชน่นีพ้วกเราก็ยังไมช่อบ นีพ่ระคณุเจา้อทุายมีาพดูไดอ้ยา่งไร” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ยสนัโดษ มคีวามละอาย มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา 

จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุาย ีจงึพดูเกีย้วมาตคุาม 

ดว้ยวาจาชัว่หยาบเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอพดูเกีย้วมาตคุามดว้ยวาจาชัว่ 

หยาบจรงิหรอื” ทา่นทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ 

“โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า ไฉนเธอจงึพดูเกีย้วมาตคุามดว้ยวาจาชัว่หยาบเลา่ โมฆบรุษุ เรา 

แสดงธรรมโดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายความก าหนัด มใิชเ่พือ่ความก าหนัด ฯลฯ 

เราบอกการระงับความกลดักลุม้เพราะกามไวโ้ดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื โมฆบรุษุ 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้ จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๘๔] ก็ภกิษุใดถกูราคะครอบง าแลว้ มจีติแปรปรวน พดูเกีย้วมาตคุาม 

ดว้ยวาจาช ัว่หยาบ พาดพงิเมถนุ เหมอืนชายหนุม่พดูเกีย้วหญงิสาว เป็น 

สงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๘๕] ค าวา่ ก็...ใด คอืผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ถกูราคะครอบง าแลว้ คอื มคีวามยนิด ีเพง่เล็ง มจีติรักใคร ่

  ค าวา่ แปรปรวน ความวา่ จติก าหนัดแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติโกรธแลว้ 

ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติหลงแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง แตจ่ติก าหนัดแลว้ พระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคว์า่ แปรปรวน ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ตัว ์

ดรัิจฉานตัวเมยี แตเ่ป็นหญงิทีรู่เ้ดยีงสา สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิต ทพุภาษิต ค า 

หยาบและค าสภุาพ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

วาจาทีช่ ือ่วา่ ช ัว่หยาบ ไดแ้ก ่ถอ้ยค าทีพ่าดพงิเมถนุธรรมทางทวารหนัก 

ทวารเบา 

  ค าวา่ พดูเกีย้ว นี้ ทา่นเรยีกความประพฤตลิว่งเกนิ 

  ค าวา่ เหมอืนชายหนุม่พูดเกีย้วหญงิสาว ไดแ้ก ่หนุ่มพดูเกีย้วสาว ชายวยั 

รุน่พดูเกีย้วหญงิวยัรุน่ คอื ชายผูบ้รโิภคกามพดูเกีย้วหญงิผูบ้รโิภคกาม 

  ค าวา่ พาดพงิเมถนุ ไดแ้ก ่ถอ้ยค าเกีย่วกับเมถนุธรรม 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนิี ้สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

มาตกิา 

ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ขอบา้ง ออ้นวอนบา้ง ถามบา้ง ถามซ ้าบา้ง บอกบา้ง 

สอนบา้ง ดา่บา้ง พาดพงิทวารทัง้สอง 

  ทีช่ ือ่วา่ พดูชม คอื พดูชมเชย พรรณนา พดูสรรเสรญิทวารทัง้สอง 

  ทีช่ ือ่วา่ พดูต ิคอื พดูขม่ พดูเสยีดส ีพดูตเิตยีนทวารทัง้สอง 

  ทีช่ ือ่วา่ ขอ คอื พดูวา่ “จงใหแ้กเ่รา ควรใหแ้กเ่รา” 

  ทีช่ ือ่วา่ ออ้นวอน คอื พดูวา่ “เมือ่ไรมารดาของเธอจักเลือ่มใส เมือ่ไรบดิา 

ของเธอจักเลือ่มใส เมือ่ไรเทวดาของเธอจักเลือ่มใส เมือ่ไรเธอจะมขีณะด ีมลียะด ีม ี

ครูด่ ีเมือ่ไรเราจะไดเ้สพเมถนุธรรมกับเธอ” 

  ทีช่ ือ่วา่ ถาม คอื ถามวา่ “เธอใหแ้กส่ามอียา่งไรหรอืใหแ้กช่ายชูอ้ยา่งไร” 

  ทีช่ ือ่วา่ ถามซ า้ คอื สอบถามวา่ “ทราบวา่ เธอใหแ้กส่ามอียา่งนี ้ใหแ้กช่ายชู ้

อยา่งนีห้รอื” 

  ทีช่ ือ่วา่ บอก คอื พอถกูถามจงึบอกวา่ “เธอจงใหอ้ยา่งนี ้เมือ่ใหอ้ยา่งนี้ 

จะเป็นทีรั่กใครพ่อใจของสาม”ี 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ สอน คอื เขาไมถ่ามก็สอนวา่ “เธอจงใหอ้ยา่งนี ้เมือ่ใหอ้ยา่งนี้ 

จะเป็นทีรั่กใครพ่อใจของสาม”ี 

  ทีช่ ือ่วา่ ดา่ คอื ดา่วา่ “เธอไมม่เีครือ่งหมายเพศ เธอสกัแตว่า่มเีครือ่งหมาย 

เพศ เธอไมม่ปีระจ าเดอืน เธอมปีระจ าเดอืนไมห่ยดุ เธอใชผ้า้ซบัเสมอ เธอเป็นคน 

ไหลซมึ เธอมเีดอืย เธอเป็นบัณเฑาะกห์ญงิ เธอมลีักษณะคลา้ยชาย เธอมทีวาร 

หนักทวารเบาตดิกัน เธอมสีองเพศ” 

หญงิ 

[๒๘๖] (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ขอบา้ง ออ้นวอนบา้ง ถามบา้ง ถามซ ้าบา้ง บอกบา้ง 

สอนบา้ง ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของหญงิ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจหญงิวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็น 

บัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบา 

ของหญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

บณัเฑาะก ์

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของ 

บัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็น 

ชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสัตวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของ 

บัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ชาย 

(๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ไมแ่น่ใจวา่เป็นชาย ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนัก 

ทวารเบาของชาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ไมแ่น่ใจวา่ 

เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง 

พาดพงิทวารหนักทวารเบาของสตัวด์รัิจฉาน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

หญงิ ๒ คน 

(๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของหญงิทัง้ ๒ 

คน ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คน ฯลฯ ส าคัญวา่ 

เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบา 

ของหญงิทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

บณัเฑาะก ์๒ คน 

(๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญกว์า่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวาร 

เบาของบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน 

ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิ 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนัก 

ทวารเบาของบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

ชาย ๒ คน 

  (๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ ไมแ่น่ใจวา่ 

เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคญัวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่ 

เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง 

พาดพงิทวารหนักทวารเบาของชายทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

สตัวด์ริจัฉาน ๒ ตวั 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ๒ ตัว (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตัว ฯลฯ 

ไมแ่น่ใจวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์

ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่ 

บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตัว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

หญงิและบณัเฑาะก ์

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุพูดชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวาร 

เบาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับสงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์

ทัง้ ๒ คน ฯลฯ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง 

ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับ 

ถลุลจัจัย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หญงิและชาย 

(๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของ 

ทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับสงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนัก 

ทวารเบาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

หญงิและสตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ และม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุพูดชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวาร 

เบาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับสงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน 

ทัง้ ๒ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็น 

สตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิ 

ทวารหนักทวารเบาของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

บณัเฑาะกแ์ละชาย 

(๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวาร 

เบาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลจัจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละชายทัง้ ๒ 

คน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็น 

หญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวาร 

หนักทวารเบาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวั

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

บณัเฑาะกแ์ละสตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนัก 

ทวารเบาของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละ 

สตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง 

พาดพงิทวารหนักทวารเบาของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

ชายและสตัวด์ริจัฉาน 

  (๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ ฯลฯ ไมแ่น่ 

ใจวา่เป็นชายและสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญ 

วา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง 

พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิทวารหนักทวารเบาของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

๒ ตัว 

ใตร้ากขวญัและเหนอืเขา่ 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

พดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึอวยัวะเบือ้งบนใตร้ากขวญัลงมา 

อวยัวะเบือ้งต า่เหนอืเขา่ขึน้ไป เวน้ทวารหนักและทวารเบาของหญงิ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย ฯลฯ 

  (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึอวยัวะเบือ้งบนใตร้ากขวญัลงมา 

อวยัวะเบือ้งต า่เหนอืเขา่ขึน้ไป เวน้ทวารหนักและทวารเบาของหญงิทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย ๒ ตัว ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท บทภาชนยี ์

(๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุพูดชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึอวยัวะเบือ้ง 

บนใตร้ากขวญัลงมา อวยัวะเบือ้งต า่เหนอืเขา่ขึน้ไป เวน้ทวารหนักและทวารเบาของทัง้ 

๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกบัถลุลจัจัย ฯลฯ 

เหนอืรากขวญัและใตเ้ขา่ 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดู 

ชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึอวยัวะเบือ้งบนเหนอืรากขวญัขึน้ไป 

อวยัวะเบือ้งต า่ใตเ้ขา่ลงมาของหญงิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ (๑) เป็นชาย 

(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ (๑) สตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึอวยัวะเบือ้งบน 

เหนอืรากขวญัขึน้ไป อวยัวะเบือ้งต า่ใตเ้ขา่ลงมาของหญงิทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุพูดชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึอวยัวะเบือ้ง 

บนเหนอืรากขวญัขึน้ไป อวยัวะเบือ้งต า่ใตเ้ขา่ลงมาของทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

๒ ตัว ฯลฯ 

พดูพาดพงิถงึของทีเ่นือ่งดว้ยกาย 

(๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุพดู 

ชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิ ตอ้งอาบัต  ิ

ทกุกฏ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ (๑) เป็นชาย ฯลฯ (๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุพดูชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึของทีเ่นือ่งดว้ยกายของหญงิทัง้ 

๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุพูดชมบา้ง พดูตบิา้ง ฯลฯ ดา่บา้ง พาดพงิถงึของทีเ่นือ่ง 

ดว้ยกายของทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๒๘๗] ๑. ภกิษุมุง่อรรถะ 

  ๒. ภกิษุมุง่ธรรม 

  ๓. ภกิษุมุง่พร ่าสอน 

  ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งผา้กัมพลสแีดง ๑ เรือ่ง   เรือ่งผา้ก าพลขนแข็ง ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งผา้กัมพลขนยุง่เหยงิ ๑ เรือ่ง  เรือ่งผา้กัมพลขนหยาบ ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งผา้หม่ขนยาว ๑ เรือ่ง   เรือ่งนาหวา่น ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งหนทางราบเรยีบ ๑ เรือ่ง   เรือ่งมศีรัทธา ๑ เรือ่ง 

  เรือ่งใหท้าน ๑ เรือ่ง    เรือ่งท างาน ๓ เรือ่ง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งผา้กมัพลสแีดง ๑ เร ือ่ง 

[๒๘๘] สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่หม่ผา้กัมพลใหมส่แีดง ภกิษุรปูหนึง่มคีวาม 

ก าหนัด ไดก้ลา่วกับเธอวา่ “นอ้งหญงิ เธอมสีแีดงแท”้ แตน่างไมเ่ขา้ใจความหมาย 

จงึกลา่ววา่ “ใชเ่จา้คะ่ พระคณุเจา้ ผา้กัมพลใหมส่แีดง” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ 

เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งผา้กมัพลขนแข็ง ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่หม่ผา้กัมพลขนแข็ง ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ได  ้

กลา่วกับเธอวา่ “นอ้งหญงิ เธอมขีนแข็งแท”้ แตน่างไมเ่ขา้ใจความหมายจงึกลา่ววา่ 

“ใชเ่จา้คะ่ พระคณุเจา้ ผา้กัมพลขนแข็ง” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งผา้กมัพลขนยุง่เหยงิ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่หม่ผา้กัมพลซกัใหม ่ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ได ้

กลา่วกับเธอวา่ “นอ้งหญงิ เธอมขีนยุง่เหยงิ” แตน่างไมเ่ขา้ใจความหมายจงึกลา่ววา่ 

“ใชเ่จา้คะ่ พระคณุเจา้ ผา้กัมพลขนยุง่เหยงิ” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓) 

เร ือ่งผา้กมัพลขนหยาบ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่หม่ผา้กัมพลขนหยาบ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ได  ้

กลา่วกับเธอวา่ “นอ้งหญงิ เธอมขีนหยาบ” แตน่างไมเ่ขา้ใจความหมายจงึกลา่ววา่ 

“ใชเ่จา้คะ่ พระคณุเจา้ ผา้กัมพลขนหยาบ” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งผา้หม่ขนยาว ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่หม่ผา้หม่ขนยาว ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ไดก้ลา่ว 

กับเธอวา่ “นอ้งหญงิ เธอมขีนยาว” แตน่างไมเ่ขา้ใจความหมายจงึกลา่ววา่ “ใชเ่จา้คะ่ 

พระคณุเจา้ ผา้หม่ขนยาว” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๕) 

เร ือ่งนาหวา่น ๑ เร ือ่ง 

[๒๘๙] สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่หวา่นนาแลว้เดนิมา ภกิษุรปูหนึง่มคีวาม 

ก าหนัด ไดก้ลา่วกับเธอวา่ “นอ้งหญงิ เธอหวา่นเสร็จแลว้หรอื” แตน่างไมเ่ขา้ใจ 

ความหมายจงึกลา่ววา่ “ใชเ่จา้คะ่ พระคณุเจา้ หวา่นเสร็จแลว้แตย่ังมไิดไ้ถกลบ” 

ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๖) 

เร ือ่งหนทางราบเรยีบ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่พบนางปรพิาชกิาเดนิสวนทางมา มคีวามก าหนัด ได ้

กลา่วกับเธอวา่ “นอ้งหญงิ ทางของเธอราบเรยีบหรอื” แตน่างไมเ่ขา้ใจความหมาย 

จงึกลา่ววา่ “เจา้คะ่ นมินตพ์ระคณุเจา้เดนิไปเถดิ” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๗) 

เร ือ่งมศีรทัธา ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ไดก้ลา่วกับหญงิคนหนึง่วา่ “นอ้งหญงิ 

เธอเป็นคนมศีรัทธา จะถวายสิง่ทีเ่ธอใหแ้กส่ามแีกพ่วกอาตมาบา้งไมไ่ดห้รอื” “อะไร

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๓. ทฎุฐลุลวาจาสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

เจา้คะ่” ภกิษุนัน้ตอบวา่“เมถนุธรรม” แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๘) 

เร ือ่งใหท้าน ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ไดก้ลา่วกับหญงิคนหนึง่วา่ “นอ้งหญงิ 

เธอเป็นคนมศีรัทธา จะถวายทานอันเลศิแกพ่วกอาตมาบา้งไมไ่ดห้รอื” “อะไร 

เจา้คะ่” ภกิษุนัน้ตอบวา่ “เมถนุธรรม” แลว้เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๙) 

เร ือ่งท างาน ๓ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ก าลังท างานอยู ่ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ไดก้ลา่ว 

กับเธอวา่ “นอ้งหญงิ หยดุเถดิ อาตมาจักชว่ยท า” แตน่างไมรู่ค้วามหมาย ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๐) 

  สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ก าลังท างานอยู ่ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ไดก้ลา่ว 

กับเธอวา่ “นอ้งหญงิ น่ังเถดิ อาตมาจักชว่ยท า” แตน่างไมรู่ค้วามหมาย ทา่นเกดิ 

ความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้ง 

อาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๑) 

  สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ก าลังท างานอยู ่ภกิษุรปูหนึง่มคีวามก าหนัด ไดก้ลา่ว 

กับเธอวา่ “นอ้งหญงิ นอนพักเถดิ อาตมาจักชว่ยท า” แตน่างไมรู่ค้วามหมาย ทา่น 

เกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แต ่

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑๒) 

     ทฏุฐลุลวาจาสกิขาบทที ่๓ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๔. อตัตกามปารจิรยิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใหบ้ าเรอความใครข่องตน 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๒๙๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายเีป็นพระทีใ่กลช้ดิ 

ตระกลูในกรงุสาวตัถ ีไปมาหาสูต่ระกลูเป็นอันมาก สมัยนัน้ มหีญงิมา่ยผัวตายคนหนึง่ 

รปูงาม น่าด ูน่าชม ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระอทุายคีรองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เดนิไปถงึเรอืนหญงิมา่ยนัน้ครัน้ถงึแลว้จงึน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัดไว ้ครัน้แลว้หญงิมา่ย 

จงึเขา้ไปหาถงึทีท่า่นพระอทุายน่ัีง กราบแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ทา่น 

พระอทุายชีีแ้จงใหห้ญงิมา่ยเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ครัง้นัน้ หญงิมา่ยไดก้ลา่ว 

ปวารณา๑ ทา่นพระอทุายวีา่ “พระคณุเจา้ โปรดบอกเถดิ ทา่นตอ้งการสิง่ใดทีด่ฉัิน 

สามารถจัดถวายได ้คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร” 

  “ปัจจัยเหลา่นัน้หาไดไ้มย่าก เธอจงถวายสิง่ทีห่าไดย้ากแกอ่าตมาเถดิ” 

  “อะไรหรอื เจา้คะ่” 

  “เมถนุธรรม” 

  “ทา่นตอ้งการหรอืเจา้คะ่” 

  “อาตมาตอ้งการ” 

  หญงิมา่ยจงึกลา่ววา่ “นมินตท์า่นมาเถดิเจา้คะ่” แลว้เดนิเขา้หอ้งเปลือ้งผา้ 

นุ่งแลว้นอนหงายบนเตยีง 

  ขณะนัน้ ทา่นพระอทุายเีดนิตามนางเขา้ไปถงึเตยีงกลา่ววา่ “ใครจักลบูคล า 

หญงิถอ่ยมกีลิน่เหม็นคนนีไ้ด”้ ถม่น ้าลายแลว้จากไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “ปวารณา” ในทีน่ี ้หมายถงึยอมใหพ้ระอทุายขีอหรอืเรยีกรอ้งเอาสิง่ทีต่อ้งการได ้

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

หญงิมา่ยต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นี ้

ไมม่ยีางอาย ทศุลี ชอบพดูเท็จ แตก็่ปฏญิญาวา่ ประพฤตธิรรม ประพฤตสิงบ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์พดูจรงิ มศีลี มกีัลยาณธรรม พวกเธอไมม่คีวามเป็นสมณะ 

ไมม่คีวามเป็นพราหมณ์ ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสือ่มสิน้ 

ไปแลว้ พวกเธอจะเป็นสมณะ เป็นพราหมณ์ไดอ้ยา่งไร พวกเธอปราศจากความเป็น 

สมณะ ปราศจากความเป็นพราหมณ์ ไฉนพระสมณอทุายขีอเมถนุธรรมกะเราแลว้ 

กลับถม่น ้าลายกลา่ววา่ ‘ใครจักลบูคล าหญงิถอ่ยมกีลิน่เหม็นคนนีไ้ด’้ แลว้จากไปเลา่ 

เรามอีะไรชัว่นักหรอื มอีะไรทีม่กีลิน่เหม็นนักหรอื เราเลวกวา่หญงิคนอืน่อยา่งไร” 

  แมห้ญงิพวกอืน่ก็พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรเหลา่นี ้ไมม่ยีางอาย ทศุลี ชอบกลา่วเท็จ ฯลฯ หญงิมา่ยนีม้อีะไรชัว่นักหรอื 

มอีะไรทีม่กีลิน่เหม็นนักหรอื นางเลวกวา่หญงิอืน่อยา่งไร” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิหญงิเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ยสนัโดษมคีวามละอาย มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา จงึพากันต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึพดูสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้ 

มาตคุามเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความ 

ใครข่องตนตอ่หนา้มาตคุาม จรงิหรอื” ทา่นทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ การกระท าของเธอ ไมส่มควร ไมค่ลอ้ย 

ตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึได ้

กลา่วสรรเสรญิการใหบ้ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้มาตคุามเลา่ โมฆบรุุษ เรา 

แสดงธรรมโดยประการตา่ง ๆ เพือ่คลายก าหนัด มใิชเ่พือ่ความก าหนัด ฯลฯ เรา 

บอกการระงับความกลัดกลุม้เพราะกามไวโ้ดยประการตา่ง ๆ มใิชห่รอื โมฆบรุุษ 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

พระบญัญตั ิ

[๒๙๑] ก็ ภกิษุใดถกูราคะครอบง าแลว้ มจีติแปรปรวน กลา่วสรรเสรญิ 

การบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้มาตคุาม ดว้ยค าทีพ่าดพงิเมถนุวา่ “นอ้งหญงิ 

หญงิใดบ าเรอผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์ผูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมเชน่เราดว้ยธรรมน ัน่ 

การบ าเรอนีข้องหญงิ น ัน้เป็นการบ าเรอช ัน้ยอด” เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๙๒] ค าวา่ ก็... ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ถกูราคะครอบง าแลว้ คอื มคีวามยนิด ีเพง่เล็ง มจีติรักใคร ่

   ค าวา่ แปรปรวน ความวา่ จติก าหนัดแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติโกรธแลว้ 

ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง จติหลงแลว้ชือ่วา่แปรปรวนบา้ง แตจ่ติก าหนัดแลว้ พระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคว์า่ แปรปรวน ในความหมายนี้ 

  ชือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ตัว ์

ดรัิจฉานตัวเมยี แตเ่ป็นหญงิทีรู่เ้ดยีงสา สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิต ทพุภาษิต ค า 

หยาบและค าสภุาพ 

  ค าวา่ ตอ่หนา้มาตคุาม คอื ทีใ่กลม้าตคุาม ไมไ่กลจากมาตคุาม 

  ค าวา่ ความใครข่องตน ไดแ้ก ่ความใครข่องตน เหตขุองตน ความประสงค ์

ของตน การบ าเรอของตน 

  ค าวา่ นี.้..ช ัน้ยอด คอื นีเ้ป็นยอด นีป้ระเสรฐิทีส่ดุ นีเ้ป็นชัน้แนวหนา้ นีส้งูสดุ 

นีเ้ป็นสิง่เลศิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ค าวา่ หญงิใด ไดแ้ก ่หญงิวรรณะกษัตรยิ ์หรอืวรรณะพราหมณ์ หญงิวรรณะ 

แพศย ์หรอืหญงิวรรณะศทูร 

  ค าวา่ เชน่เรา คอื เป็นกษัตรยิ ์หรอืพราหมณ์ แพศย ์หรอืศทูร 

  ค าวา่ มศีลี คอื ผูเ้วน้ขาดจากปาณาตบิาต เวน้ขาดจากอทนินาทาน เวน้ 

ขาดจากมสุาวาท 

  ค าวา่ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์คอื ผูเ้วน้ขาดจากเมถนุธรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ มกีลัยาณธรรม คอื ผูช้ ือ่วา่มธีรรมงามเพราะศลีนัน้และพรหมจรรย ์

นัน้ 

  ค าวา่ ดว้ยธรรมน ัน่ คอื ดว้ยเมถนุธรรม 

  ค าวา่ บ าเรอ คอื อภริมย ์

  ค าวา่ ดว้ยค าทีพ่าดพงิเมถนุ คอื ดว้ยถอ้ยค าทีเ่กีย่วดว้ยเมถนุธรรม 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

หญงิ 

  [๒๙๓] (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิ (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุ 

กลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

บณัเฑาะก ์

(๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้บัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัต  ิ

ถลุลจัจัย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท บทภาชนยี ์

(๑) เป็นบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็น 

ชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสัตวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้บัณเฑาะก ์ตอ้งอาบัต  ิ

ทกุกฏ 

ชาย 

  (๑) เป็นชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ไมแ่น่ใจวา่เป็นชาย ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้ชาย 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สตัวด์ริจัฉาน 

(๑) เป็นสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ไมแ่น่ใจวา่ 

เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใคร ่

ของตนตอ่หนา้สตัวด์รัิจฉาน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

หญงิ ๒ คน 

(๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิทัง้ ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

  (๑) เป็นหญงิ ๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คน ฯลฯ ส าคัญวา่ 

เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิทัง้ ๒ คน 

ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

บณัเฑาะก ์๒ คน 

(๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้บัณเฑาะก ์

ทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย ๒ ตัว 

  (๑) เป็นบัณเฑาะก ์๒ คน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นหญงิและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้บัณเฑาะก ์

ทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

ชาย ๒ คน และสตัวด์ริจัฉาน ๒ ตวั 

  (๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ (๑) สตัวด์รัิจฉาน 

๒ ตัว (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตัว ฯลฯ ไมแ่น่ใจ ฯลฯ ส าคัญวา่ 

เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคญัวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชายและมคีวามก าหนัด 

(๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้สตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

หญงิและบณัเฑาะก ์

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิและ 

บัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับสงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและบัณเฑาะก ์(๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ 

คน ฯลฯ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉานและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิ 

และบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลจัจัย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท บทภาชนยี ์

(๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ คนและมคีวาม 

ก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิและชาย 

ทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับสงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและชายทัง้ ๒ คน ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้ 

หญงิและชายทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

หญงิและสตัวด์ริจัฉาน 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นหญงิทัง้ ๒ และม ี

ความก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้หญงิและ 

สตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏและสงัฆาทเิสส 

  (๑) เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นหญงิและสตัวด์รัิจฉานทัง้ 

๒ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะก ์ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสัตว ์

ดรัิจฉาน และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตน 

ตอ่หนา้หญงิและสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

บณัเฑาะกแ์ละชาย 

(๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ คนและ 

มคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้ 

บัณเฑาะกแ์ละชายทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละชาย (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละชายทัง้ ๒ 

คน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็น 

หญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่ 

หนา้บัณเฑาะกแ์ละชายทัง้ ๒ คน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒.สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

 

บณัเฑาะกแ์ละสตัวด์ริจัฉาน 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกทั์ง้ ๒ 

และมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้ 

บัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับถลุลัจจัย 

  (๑) เป็นบัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุไมแ่น่ใจวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละ 

สตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นชาย ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ 

ส าคัญวา่เป็นหญงิและมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่วสรรเสรญิการบ าเรอความใคร่ 

ของตนตอ่หนา้บัณเฑาะกแ์ละสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  (๑) เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน (๒) ภกิษุส าคัญวา่เป็นชายทัง้ ๒ ฯลฯ ภกิษุ 

ไมแ่น่ใจวา่เป็นชายและสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ ส าคัญ 

วา่เป็นหญงิ ฯลฯ ส าคัญวา่เป็นบัณเฑาะกแ์ละมคีวามก าหนัด (๓) ภกิษุกลา่ว 

สรรเสรญิการบ าเรอความใครข่องตนตอ่หนา้ชายและสตัวด์รัิจฉานทัง้ ๒ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ๒ ตัว 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๙๔] ๑. ภกิษุผูก้ลา่ววา่ “จงบ ารงุดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

บรขิารคอืยารักษาโรค” 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิฉิยัแลว้ 

   เรือ่งหญงิหมันตอ้งการมบีตุร ๑ เรือ่ง 

    เรือ่งหญงิผูม้บีตุรถีไ่มต่อ้งการมบีตุร ๑ เรือ่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

   เรือ่งหญงิตอ้งการเป็นทีรั่กของสาม ี๑ เรือ่ง 

     เรือ่งหญงิตอ้งการมโีชค ๑ เรือ่ง 

     เรือ่งหญงิตอ้งการถวายทานอันเลศิ ๑ เรือ่ง 

     เรือ่งหญงิตอ้งการอปัุฏฐากดว้ยสิง่ทีเ่ลศิ ๑ เรือ่ง 

     เรือ่งหญงิตอ้งการไปสคุต ิ๑ เรือ่ง 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งหญงิหมนัตอ้งการมบีตุร ๑ เร ือ่ง 

[๒๙๕] สมัยนัน้ หญงิหมันคนหนึง่ถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ 

ท าอยา่งไรดฉัินจงึจะมบีตุร” ภกิษุตอบวา่ “นอ้งหญงิ ถา้เชน่นัน้เธอจงถวายทาน 

อันเลศิ” “พระคณุเจา้ อะไรทีช่ ือ่วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกงัวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งหญงิผูม้บีตุรถีไ่มต่อ้งการมบีตุร ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่มบีตุรถีจ่งึถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ ท า 

อยา่งไรดฉัินจงึจะไมม่บีตุร” “นอ้งหญงิ ถา้อยา่งนัน้เธอจงถวายทานอันเลศิ” “พระ 

คณุเจา้ อะไรชือ่วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งหญงิตอ้งการเป็นทีร่กัของสาม ี๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ ท าอยา่งไร 

ดฉัินจงึจะเป็นทีรั่กของสาม”ี “นอ้งหญงิ ถา้อยา่งนัน้เธอจงถวายทานอันเลศิ” “พระ 

คณุเจา้ อะไรชือ่วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งหญงิตอ้งการมโีชค ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ ท าอยา่งไร 

ดฉัินจงึจะมโีชค” “นอ้งหญงิ ถา้อยา่งนัน้เธอจงถวายทานอันเลศิ” “พระคณุเจา้ 

อะไรชือ่วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งหญงิตอ้งการถวายทานอนัเลศิ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ ดฉัินจะถวาย 

อะไรดแีกพ่ระคณุเจา้” “นอ้งหญงิ ถา้อยา่งนัน้เธอจงถวายทานอันเลศิ” “พระคณุเจา้ 

อะไรชือ่วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๕) 

เร ือ่งหญงิตอ้งการอปุฏัฐากดว้ยสิง่ทีเ่ลศิ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ ดฉัินจะ 

อปัุฏฐากพระคณุเจา้ดว้ยอะไรด”ี “นอ้งหญงิ ดว้ยทานอันเลศิ” “พระคณุเจา้ อะไร 

ชือ่วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองค ์

ตรัสวา่ “ภกิษุ เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๖) 

เร ือ่งหญงิตอ้งการไปสคุต ิ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ถามภกิษุทีน่างอปุถัมภว์า่ “พระคณุเจา้ ดฉัินจะไปสคุต ิ

ไดอ้ยา่งไร” “นอ้งหญงิ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงถวายทานอันเลศิ” “พระคณุเจา้ อะไรชือ่ 

วา่ทานอันเลศิ” “เมถนุธรรม” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส” (เรือ่งที ่๗) 

อตัตกามปารจิรยิสกิขาบทที ่๔ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๕. สญัจรติตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการชกัสือ่ 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๒๙๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายเีป็นพระทีใ่กลช้ดิ 

ตระกลูในกรงุสาวตัถ ีไปมาหาสูต่ระกลูเป็นอันมากทีต่นเห็นวา่มเีด็กหนุ่มทีย่ังไมม่ ี

ภรรยาหรอืเด็กสาวทีย่ังไมม่สีาม ีกลา่วยกยอ่งคณุสมบัตขิองเด็กสาวใหม้ารดาบดิา 

ของเด็กหนุ่มฟังวา่ “สาวนอ้ยของตระกลูโนน้ รปูงาม น่าด ูน่าชม ฉลาดหลักแหลม 

ไหวพรบิด ีขยันไมเ่กยีจครา้น สาวนอ้ยคนนัน้เหมาะสมกับชายหนุ่มคนนี้” 

  มารดาบดิาของเด็กหนุ่มก็กลา่ววา่ “พระคณุเจา้ คนเหลา่นัน้ไมรู่จั้กพวกเราวา่ 

‘เป็นใครหรอืพวกพอ้งของใคร’ ถา้พระคณุเจา้จะพดูทาบทามให ้พวกเราก็จะสูข่อ 

เด็กสาวนัน้มาใหเ้ด็กหนุ่มคนนี้” พระอทุายนัีน้ไปกลา่วยกยอ่งคณุสมบัตขิองเด็ก 

หนุ่มใหม้ารดาบดิาของเด็กสาวฟังวา่ “ชายหนุ่มของตระกลูโนน้ รปูงาม น่าด ูน่าชม 

ฉลาดหลักแหลมไหวพรบิด ีขยันไมเ่กยีจครา้น ชายหนุ่มคนนัน้เหมาะสมกับสาว 

นอ้ยคนนี”้ ขา้งมารดาบดิาของเด็กสาวก็กลา่ววา่ “พระคณุเจา้ คนเหลา่นัน้ไมรู่จั้ก 

พวกเราวา่ ‘เป็นใครหรอืพวกพอ้งของใคร’ การทีจ่ะพดูยกสาวนอ้ยใหเ้ขาก็ดกูระไรอยู ่

ถา้พระคณุเจา้ชว่ยไปพดูใหเ้ขามาสูข่อ พวกขา้พเจา้ก็จะยกสาวนอ้ยคนนีใ้หช้ายหนุ่ม 

คนนัน้” ดว้ยวธิอียา่งนี้ พระอทุายจีงึใหม้ารดาบดิาของหนุ่มสาวท าอาวาหมงคลบา้ง 

ววิาหมงคลบา้ง หรอืชกัน าใหสู้ข่อหมัน้หมายกันบา้ง 

  [๒๙๗] สมัยนัน้ บตุรสาวของหญงิมา่ยผูเ้คยเป็นภรรยาโหร๑คนหนึง่ 

มรีปูงาม น่าด ูน่าชม พวกสาวกอาชวีกจากหมูบ่า้นอืน่มาบอกภรรยาโหรนัน้วา่ 

“แมค่ณุ ทา่นจงยกเด็กสาวคนนี ้ใหช้ายหนุ่มของพวกเราเถดิ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คณยตตี ิคณโก ผูค้ าณวน, โหร, หมอด ู(อภธิา.ฏ.ี คาถา ๓๔๗), ปรุาณคณกยิาต ิเอกสฺส คณกสฺส 

   ภรยิา, สา ตสฺม ึชวีมาเน คณกตี ิปญฺญายตฺิถ, มเต ปน ปรุาณคณกตี ิสงฺข  คตา ภรรยาของโหรคนหนึง่ 

   เมือ่สามยัีงมชีวีติเรยีกขานกันวา่ “คณก”ี พอสามตีายถกูเรยีกวา่ “ปุราณคณก”ี (หญงิมา่ยผูเ้คยเป็นภรรยา 

   โหร) (ว.ิอ. ๒/๒๙๗/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

  ภรรยาโหรตอบวา่ “ดฉัินไมท่ราบวา่พวกทา่นเป็นใครหรอืเป็นพวกพอ้งของ 

ใคร อกีประการหนึง่ เด็กสาวคนนีเ้ป็นบตุรสาวคนเดยีวของดฉัิน นางตอ้งไปอยูบ่า้น 

อืน่ ดฉัินยกใหไ้มไ่ด”้ 

  ชาวบา้นกลา่วกับพวกสาวกอาชวีกวา่ “พระคณุเจา้ พวกทา่นมาธรุะอะไรกัน” 

  พวกสาวกอาชวีกตอบวา่ “พวกเรามาขอบตุรสาวกะภรรยาโหรชือ่โนน้ในทีน่ี ้

ใหแ้กเ่ด็กหนุ่มของพวกเรา แตน่างปฏเิสธวา่ ‘ดฉัินไมท่ราบวา่พวกทา่นเป็นใคร ฯลฯ 

ดฉัินยกใหไ้มไ่ด”้ 

  ชาวบา้นแนะน าวา่ “พระคณุเจา้ไปขอหญงิสาวกะภรรยาโหรท าไมกัน ไปพดู 

กับพระอทุายไีมด่กีวา่หรอื พระอทุายชีว่ยใหเ้ขายนิยอมยกใหไ้ด”้ 

  พวกสาวกอาชวีกไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ ไดก้ลา่ววา่ “พระ 

คณุทา่น พวกกระผมมาขอบตุรสาวกะภรรยาโหรชือ่โนน้ในทีน่ีใ้หแ้กเ่ด็กหนุ่มของ 

พวกกระผม แตถ่กูนางปฏเิสธวา่ ‘ดฉัินไมท่ราบวา่พวกทา่นเป็นใคร ฯลฯ ดฉัินยก 

ใหไ้มไ่ด’้ พระคณุทา่นชว่ยดว้ยเถดิขอรับ ชว่ยพดูใหภ้รรยาโหรยอมยกบตุรสาวให ้

แกเ่ด็กหนุ่มของพวกกระผมดว้ย” 

  ล าดับนัน้ทา่นพระอทุายจีงึเขา้ไปหาภรรยาโหรถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ ไดถ้ามวา่ 

“ท าไม เธอไมย่กบตุรสาวใหค้นเหลา่นีเ้ลา่” 

  ภรรยาโหรตอบวา่ “ดฉัินไมท่ราบวา่คนเหลา่นีเ้ป็นใครหรอืเป็นพวกพอ้งของใคร 

อกีประการหนึง่ เด็กสาวนี้เป็นบตุรสาวคนเดยีวของดฉัิน นางตอ้งไปอยูบ่า้นอืน่ 

ดฉัินจงึไมย่กใหเ้จา้คะ่” 

  “ทา่นจงยกใหไ้ปเถอะ อาตมารูจั้กคนพวกนีด้”ี 

  “ถา้พระคณุเจา้รูจั้ก ดฉัินก็จะยกให”้ 

  ตอ่มา ภรรยาโหรจงึยกบตุรสาวใหส้าวกอาชวีก ครัน้พวกเขาพาเด็กสาวไป 

ไดเ้ลีย้งดอูยา่งสะใภ ้เดอืนเดยีวเทา่นัน้ ตอ่จากนัน้เลีย้งดอูยา่งทาสหญงิ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท นทิานวถัต ุ

ตอ่มา สาวนอ้ยสง่ขา่วไปถงึมารดาวา่ “ลกูตกระก าล าบาก หาความสขุไม่ 

ไดเ้ลย พวกเขาเลีย้งดลูกูในฐานะหญงิสะใภเ้ดอืนเดยีวเทา่นัน้ ตอ่จากนัน้เลีย้งด ู

อยา่งทาสหญงิ คณุแมโ่ปรดมารับลกูกลับไปเถดิ” 

  ครัน้ทราบขา่ว ภรรยาโหรจงึไปหาพวกสาวกอาชวีกถงึทีอ่ยู ่กลา่ววา่ “พวก 

ทา่นอยา่เลีย้งดสูาวนอ้ยอยา่งทาสหญงิ โปรดเลีย้งดอูยา่งสะใภเ้ถดิ” 

  พวกสาวกอาชวีกตอบวา่ “พวกเราไมไ่ดรั้บรองและตกลงไวก้ับทา่น แตรั่บ 

รองและตกลงไวก้ับพระตา่งหาก หลกีไป พวกเราไมรู่จั้กทา่น” 

  ครัน้ภรรยาโหรถกูพวกสาวกอาชวีกพดูรกุรานจงึเดนิทางกลับกรงุสาวตัถ ี

ฝ่ายสาวนอ้ยก็ยังสง่ขา่วไปถงึมารดาอกีเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ลกูตกระก าล าบาก หา 

ความสขุไมไ่ดเ้ลย ฯลฯ คณุแมโ่ปรดมารับลกูกลับไปเถดิ” 

  ภรรยาโหรจงึไปหาพระอทุายถีงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “พระคณุเจา้ ทราบมาวา่ 

บตุรสาวของดฉัินตกระก าล าบาก ไมไ่ดค้วามสขุ ไดรั้บการเลีย้งดอูยา่งสะใภ ้เดอืน 

เดยีวเทา่นัน้ จากนัน้ถกูเลีย้งดอูยา่งทาสหญงิ พระคณุเจา้ควรขอรอ้งวา่ อยา่เลีย้งดู 

สาวนอ้ยอยา่งทาสหญงิ โปรดเลีย้งดอูยา่งสะใภ”้ 

  ตอ่มาพระอทุายไีดไ้ปหาพวกสาวกอาชวีกถงึทีอ่ยูข่อรอ้งวา่ “พวกทา่นอยา่ 

เลีย้งดสูาวนอ้ยอยา่งทาสหญงิ โปรดเลีย้งดอูยา่งสะใภเ้ถดิ” 

  พวกสาวกอาชวีกตอบวา่ “พวกเราไมไ่ดรั้บรองและตกลงไวก้ับทา่น แตรั่บ 

รองและตกลงไวก้ับภรรยาโหรตา่งหาก พระตอ้งไมวุ่น่วาย ตอ้งเป็นพระทีด่ ีหลกีไป 

พวกเราไมรู่จั้กทา่น” 

  ครัน้ถกูพวกสาวกอาชวีกพดูรกุราน พระอทุาย ีจงึเดนิทางกลับกรงุสาวตัถ ี

ฝ่ายสาวนอ้ยก็ยังสง่ขา่วไปถงึมารดาอกีเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ลกูตกระก าล าบาก หา 

ความสขุไมไ่ดเ้ลย ฯลฯ คณุแมโ่ปรดมารับลกูกลับไปเถดิ” 

  ฝ่ายภรรยาโหรก็เขา้ไปหาพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่แลว้พดูเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “พระ 

คณุเจา้ ทราบมาวา่ บตุรสาวของดฉัินตกระก าล าบาก ฯลฯ โปรดเลีย้งดนูางอยา่ง 

สะใภ”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ทา่นพระอทุายกีลา่ววา่ “อาตมาถกูพวกสาวกอาชวีกพดูรกุรานมาครัง้หนึง่แลว้ 

เธอไปเองเถดิ อาตมาจะไมไ่ป” 

นนิทาและสรรเสรญิพระอทุาย ี

[๒๙๘] ครัง้นัน้ ภรรยาโหรไดต้ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ขอใหพ้ระ 

อทุายตีกระก าล าบาก อยา่ไดม้คีวามสขุสบายเหมอืนบตุรสาวของเราทีต่อ้งตกระก า 

ล าบากไมไ่ดค้วามสขุสบายเพราะมแีมผั่ว พอ่ผัว และสามชีัว่” 

  แมส้าวนอ้ยก็ต าหน ิประณาม โพนทะนาพระอทุายวีา่ “ขอใหพ้ระอทุายตีก 

ระก าล าบาก อยา่ไดม้คีวามสขุ เหมอืนเราทีต่อ้งตกระก าล าบาก ไมไ่ดค้วามสขุสบาย 

เพราะมแีมผั่ว พอ่ผัว และสามชีัว่” 

  แมห้ญงิสาวอืน่ๆ ทีไ่มช่อบใจแมผั่ว พอ่ผัว และสาม ีตา่งสาปแชง่พระอทุาย ี

วา่ “ขอใหพ้ระอทุายตีกระก าล าบาก ฯลฯ เหมอืนเราทีต่กระก าล าบาก เพราะม ี

แมผั่ว พอ่ผัว และสามชีัว่” 

  ฝ่ายหญงิสาวทีช่อบใจแมผ่ัว พอ่ผัว และสาม ีตา่งใหพ้รวา่ “ขอใหพ้ระคณุ 

เจา้อทุายจีงมคีวามสขุความเจรญิเหมอืนพวกเราทีม่คีวามสขุความเจรญิเพราะมแีมผ่ัว 

พอ่ผัว และสามดี”ี 

  พวกภกิษุไดย้นิหญงิบางพวกสาปแชง่ บางพวกใหพ้ร บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

สนัโดษ ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึชกัสือ่ 

เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอชกัสือ่จรงิหรอื” ทา่นทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี้ 

ไมส่มควร ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า โมฆบรุุษ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ไฉนเธอจงึชกัสือ่เลา่ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๙๙] ก็ ภกิษุใดท าหนา้ทีช่กัส ือ่ คอื บอกความประสงคข์องชายแก ่

หญงิก็ด ีบอกความประสงคข์องหญงิแกช่ายก็ด ีเพือ่ใหเ้ป็นภรรยาหรอืเป็นชูร้กั 

เป็นสงัฆาทเิสส 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

เร ือ่งนกัเลงหญงิ 

  [๓๐๐] สมัยนัน้ พวกนักเลงจ านวนมากพากันไปเทีย่วรืน่เรงิในอทุยาน สง่ 

ชายสือ่ไปส านักหญงิแพศยาคนหนึง่ดว้ยสัง่วา่ “เชญินางมาเถดิ พวกเราจักไปเทีย่ว 

รืน่เรงิในอทุยานดว้ยกัน” 

  หญงิแพศยาตอบวา่ “นายจา๋ ดฉัินไมท่ราบวา่พวกท่านเป็นใครหรอืเป็นพวก 

พอ้งของใคร อกีประการหนึง่ ดฉัินมทีรัพยส์มบัตมิาก มเีครือ่งประดับมาก ถา้จะ 

ตอ้งออกไปนอกเมอืง ดฉัินไมไ่ป” 

  ครัน้แลว้ชายสือ่แจง้เรือ่งนัน้ใหพ้วกนักเลงทราบ เมือ่ชายสือ่พดูอยา่งนัน้ 

ชายอกีคนหนึง่บอกพวกนักเลงวา่ “พวกทา่นไปออ้นวอนหญงิแพศยาท าไม ควร 

บอกพระอทุายมีดิกีวา่หรอื ทา่นจะสง่นางมาใหพ้วกเราเอง” 

  เมือ่เขาพดูอยา่งนัน้ อบุาสกคนหนึง่พดูแยง้วา่ “คณุอยา่พดูอยา่งนัน้ การท า 

อยา่งนัน้ไมเ่หมาะแกพ่ระสมณะเชือ้สายศากยบตุร พระคณุเจา้อทุายจีะไมท่ าเชน่นัน้” 

  เมือ่อบุาสกพดูอยา่งนี ้พวกนักเลงจงึพนันกันวา่ “พระคณุเจา้อทุายจีะท า 

หรอืไมท่ า” นักเลงเหลา่นัน้เขา้ไปหาพระอทุายถีงึทีอ่ยูแ่ลว้กราบเรยีนทา่นวา่ “พระ 

คณุเจา้ พวกกระผมเขา้ไปเทีย่วรืน่เรงิในอทุยาน สง่ชายสือ่ไปหาหญงิแพศยาชือ่โนน้ 

วา่ ‘ขอใหน้างมา พวกเราจะเทีย่วรืน่เรงิในอทุยาน’ นางตอบวา่ ‘นายจา๋ ดฉัินไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๒ } 
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พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ทราบวา่พวกทา่นเป็นใครหรอืเป็นพวกพอ้งของใคร อกีประการหนึง่ ดฉัินมเีครือ่ง 

ประดับมาก ถา้จะตอ้งออกไปนอกเมอืง ดฉัินไมไ่ป’ ขอพระคณุเจา้โปรดสง่หญงิ 

แพศยาคนนัน้มาใหพ้วกกระผมดว้ยเถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระอทุายเีขา้ไปหาหญงิแพศยาถงึทีอ่ยูถ่ามวา่ “ท าไมเธอไมไ่ปหา 

คนพวกนัน้เลา่” 

  นางตอบวา่ “ดฉัินไมท่ราบวา่ คนพวกนีเ้ป็นใครหรอืเป็นพวกพอ้งของใคร 

อกีประการหนึง่ดฉัินมทีรัพยส์มบัตมิาก มเีครือ่งประดับมาก ถา้จะตอ้งออกไปนอก 

เมอืง ดฉัินไมไ่ป เจา้คะ่” 

  “เธอไปหาคนพวกนีเ้ถดิ อาตมารูจั้กพวกเขาด”ี 

  “ถา้พระคณุเจา้รูจั้ก ดฉัินก็จะไป เจา้คะ่” 

  ล าดับนัน้ พวกนักเลงพาหญงิแพศยาคนนัน้ไปเทีย่วในอทุยาน ตอ่มา อบุาสก 

ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระอทุายจีงึชกัสือ่ใหอ้ยูร่ว่มกันชัว่คราวเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิอบุาสกต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึชกัสือ่ใหอ้ยู ่

รว่มกับชัว่คราวเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

  ล าดับนัน้พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอชกัสือ่ใหอ้ยูร่ว่มกันชัว่คราว 

จรงิหรอื” พระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรง 

ต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้ไมส่มควร ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึชกัสือ่ 

ใหอ้ยูร่ว่มกันชัว่คราวเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

ใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

พระอนบุญัญตั ิ

[๓๐๑] อนึง่ ภกิษุใดท าหนา้ทีช่กัส ือ่ คอื บอกความประสงคข์องชายแก ่

หญงิก็ด ีบอกความประสงคข์องหญงิแกช่ายก็ด ีเพือ่ใหเ้ป็นภรรยาหรอืเป็นชูร้กั 

โดยทีส่ดุแมเ้พือ่ใหอ้ยูร่ว่มกนัช ัว่คราว เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งนกัเลงหญงิ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๓๐๒] ค าวา่ อนึง่... ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ท าหนา้ทีช่กัส ือ่ ความวา่ ไปหาฝ่ายชายตามทีห่ญงิขอรอ้ง หรอืไปหา 

ฝ่ายหญงิตามทีช่ายขอรอ้ง 

  ค าวา่ บอกความประสงคข์องชายแกห่ญงิก็ด ีคอื แจง้ความปรารถนาของ 

ชายแกห่ญงิ 

  ค าวา่ บอกความประสงคข์องหญงิแกช่ายก็ด ีคอื แจง้ความปรารถนาของ 

หญงิแกช่าย 

  ค าวา่ เพือ่ใหเ้ป็นภรรยา คอื บอกวา่ เธอจักเป็นภรรยา 

  ค าวา่ เพือ่ใหเ้ป็นชูร้กั คอื บอกวา่ เธอจักเป็นชูรั้ก 

  ค าวา่ โดยทีส่ดุแมเ้พือ่ใหอ้ยูร่ว่มกนัช ัว่คราว คอื บอกวา่ เธอจักเป็นภรรยา 

ชัว่คราว 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

บทภาชนยี ์

มาตกิา 

หญงิ ๑๐ จ าพวก 

[๓๐๓] หญงิ ๑๐ จ าพวก คอื 

   ๑. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดา 

   ๒. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา 

   ๓. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา 

   ๔. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

   ๕. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว 

   ๖. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิ

   ๗. หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู 

   ๘. หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครอง 

   ๙. หญงิทีม่คีูห่มัน้ 

   ๑๐. หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครอง 

ภรรยา ๑๐ จ าพวก 

  ภรรยา ๑๐ จ าพวก คอื 

     ๑. ภรรยาสนิไถ่ 

     ๒. ภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ 

     ๓. ภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิ

     ๔. ภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ 

     ๕. ภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส 

     ๖. ภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ 

     ๗. ภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา 

     ๘. ภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา 

     ๙. ภรรยาทีเ่ป็นเชลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

      พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

๑๐. ภรรยาชัว่คราว 

[๓๐๔] ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของมารดา ไดแ้ก ่หญงิทีม่ ี

มารดาคอยระวงั ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของบดิา ไดแ้ก ่หญงิทีม่บีดิาคอยระวงั 

ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ไดแ้ก ่หญงิทีม่ ี

มารดาบดิาคอยระวงั ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ไดแ้ก ่หญงิทีม่พีี ่

ชายนอ้งชายคอยระวงั ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ไดแ้ก ่หญงิทีม่ ี

พีส่าวนอ้งสาวคอยระวงั ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของญาต ิไดแ้ก ่หญงิทีม่ญีาตคิอยระวงั 

ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีย่งัอยูใ่นความปกครองของตระกลู ไดแ้ก ่หญงิทีม่บีคุคล 

รว่มตระกลูคอยระวงั ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครอง ไดแ้ก ่หญงิทีม่ผีูป้ระพฤตธิรรมรว่มกันคอย 

ระวงั ควบคมุ หา้มปราม ใหอ้ยูใ่นอ านาจ 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีม่คีูห่ม ัน้ ไดแ้ก ่หญงิทีถ่กูหมัน้หมายไวต้ัง้แตอ่ยูใ่นครรภโ์ดย 

ทีส่ดุกระท่ังหญงิทีช่ายสวมพวงดอกไมใ้หด้ว้ยกลา่ววา่ “หญงินีเ้ป็นของเรา” 

  ทีช่ ือ่วา่ หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครอง ไดแ้ก ่หญงิทีม่พีระราชาบางองคท์รง 

ก าหนดโทษไวว้า่ “ชายทีล่ว่งเกนิหญงิคนนี ้ตอ้งไดรั้บโทษเทา่นี้” 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาสนิไถ ่ไดแ้ก ่หญงิทีช่ายเอาทรัพยซ์ือ้มาอยูร่ว่มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ไดแ้ก ่หญงิอันเป็นทีรั่กซึง่ชายคูรั่กรับ 

ใหอ้ยูร่ว่มกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบตั ิไดแ้กห่ญงิทีช่ายยกสมบัตใิหแ้ลว้อยูร่ว่มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ไดแ้กห่ญงิทีช่ายมอบผา้ใหแ้ลว้อยูร่ว่มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ไดแ้ก ่หญงิทีช่ายจับมอืจุม่ลงในภาชนะน ้า 

ดว้ยกันแลว้อยูร่ว่มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ไดแ้ก ่หญงิทีช่ายถอดเทรดิลงแลว้อยูร่ว่มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีเ่ป็นท ัง้คนรบัใชเ้ป็นท ัง้ภรรยา ไดแ้ก ่หญงิทีเ่ป็นทัง้ทาส 

เป็นทัง้ภรรยา 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีเ่ป็นท ัง้ลกูจา้งเป็นท ัง้ภรรยา ไดแ้ก ่หญงิทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้ง 

เป็นทัง้ภรรยา 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาทีเ่ป็นเชลย ไดแ้ก ่หญงิทีถ่กูน ามาเป็นเชลย 

  ทีช่ ือ่วา่ ภรรยาช ัว่คราว ไดแ้ก ่หญงิทีอ่ยูร่ว่มกันเป็นครัง้คราว 

ธนกักตีาจกัร 

นกิเขปบท 

[๓๐๕] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาวา่ ทราบวา่ ขอใหเ้ธอจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี ้

เถดิ” ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก๑ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

   ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิา ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ 

บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ “ปฏคฺิคณฺหาต”ิ รับค า คอื ภกิษุรับค าทีช่ายขอรอ้งใหบ้อกกับหญงิ วมี สต ิไปบอก คอื ครัน้ภกิษุรับ 

    ค าแลว้ก็ไปบอกใหห้ญงิทราบ ปจฺจาหรต ิกลับมาบอก คอื เมือ่ภกิษุบอกแลว้ หญงินัน้จะรับค าก็ตาม จะ 

    ปฏเิสธก็ตาม หรอืจะนิง่เพราะเหนยีมอายก็ตาม ภกิษุกลับมาแจง้ข่าวแกช่ายนัน้ (ว.ิอ. ๒/๓๐๕/๔๗-๔๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ของญาต ิฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ บอกหญงิ 

ชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นีเ้ถดิ” ภกิษุรับค า 

ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ 

 

ขณัฑจกัร 

มหีญงิคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๐๖] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาวา่ “ทราบวา่ 

เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นี ้

ทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่ 

นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่ 

นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอ 

ทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้ง 

อาบัต ิสงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัร จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัร 

มหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๐๗] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาวา่ 

“ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับ 

มาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่งัอยูใ่นความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา 

และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปก 

ครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

บดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิ 

ไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาวา่ “ทราบ 

วา่ ทา่นจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ จบ 

 

พทัธจกัร มหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๒ 

[๓๐๘] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่าย 

นอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

มารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นคุม้ครองของตระกลู ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครอง 

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา 

และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาวา่ ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็น 

ภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลบัมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๒ จบ 

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๓ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว 

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีย่งัอยูใ่น 

ความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครอง ฯลฯ หญงิ 

ชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชายและ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของพีช่ายนอ้งชายและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาวา่ 

ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมา 

บอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

     พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๓ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๔ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของพีส่าวนอ้งสาวและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาวและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาวและ 

หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้ง 

สาวและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้ง 

สาวและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

พีส่าวนอ้งสาวและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาวและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา 

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาวและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าว 

นอ้งสาวและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชายวา่ ทราบวา่ เธอ 

ทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๔ จบ 

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๕ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นี ้

ทีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดา ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีย่งัอยูใ่น 

ความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิ

และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของญาตแิละหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาววา่ 

ทราบวา่ ทา่นจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๕ จบ 

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๖ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปก 

ครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีย่งัอยูใ่นความปกครองของบดิา ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของมารดาบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นี ้

ทีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลูและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาตวิา่ 

ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมา 

บอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๗ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง 

และหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของมารดาบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปก 

ครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของตระกลูวา่ ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่อง 

ชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๗ จบ 

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๘ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และ 

หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของมารดาบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

พีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

พีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

ญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู 

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้และหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอทัง้หลาย 

จงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบตั ิ

สงัฆาทเิสส 

    พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๘ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่งัอยูใ่นความปกครองของมารดา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ี ่

มกีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

พีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีม่ ี

ธรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้วา่ ทราบ 

วา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ จบ 

ขณัฑจกัรและพทัธจกัรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลู จบ 

ขณัฑจักรและพัทธจักรทีม่หีญงิ ๒ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๓ คนเป็นมลูก็ด ีม ี

หญงิ ๔ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๕ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๖ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๗ 

คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๘ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๙ คนเป็นมลูก็ด ีก็พงึขยายตาม 

แบบนีเ้หมอืนกัน 

  ตอ่ไปนี ้คอืขณัฑจักรและพัทธจักรทีม่หีญงิ ๑๐ คนเป็นมลู 

ธนกักตีาจกัร 

พทัธจกัรมหีญงิ ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๐๙] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา หญงิชือ่นีท้ี ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ยังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่าย 

นอ้งชาย หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของญาต ิหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู หญงิชือ่นีท้ีม่ ี

ธรรมคุม้ครอง หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอ 

ทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

ธนกักตีาจกัร จบ 

 

ฉนัทวาสนิจีกัร - มหุตุตกิาจกัร 

นกิเขปบท 

  [๓๑๐] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาวา่ ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจของ 

ชายชือ่นี ้ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ 

เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ 

คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับ 

มาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิ

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง 

ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอทัง้ 

หลายจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มหุตุตกิาจกัร 

ขณัฑจกัรทีม่หีญงิคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๑๑] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาวา่ ทราบ 

วา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี้” ภกิษุรับค า ไปบอก กลบัมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นี ้

ทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่ 

นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ 

เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรทีม่หีญงิคนหนึง่เป็นมลู จบ 

 

มหุตุตกิาจกัร 

พทัธจกัรทีม่หีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๑๒] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาวา่ 

ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับ 

มาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา 

และหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปก 

ครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของ 

บดิาและหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยา 

ชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาวา่ ทราบวา่ เธอ 

ทัง้หลายจงเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  พัทธจักรมหีญงิคนหนึง่เป็นมลูหมวดที ่๒ - ๘ ยอ่ไวแ้ลว้ 

พทัธจกัรทีม่หีญงิคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

[๓๑๓] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาวา่ ทราบวา่ เธอ 

ทัง้หลายจงเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่งัอยูใ่นความปกครองของบดิา ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ หญงิ 

ชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่าย ฯลฯ หญงิ 

ชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าว ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาต ิฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ 

หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ หญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองและหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้วา่ ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยา 

ชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรและพทัธจกัรแหง่มหุตุตกิาจกัรทีม่หีญงิคนหนึง่เป็นมลู จบ 

ขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่มหุตุตกิาจักรทีม่หีญงิ ๒ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๓ 

คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๔ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๕ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๖ คนเป็นมลูก็ด ี

มหีญงิ ๗ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๘ คนเป็นมลูก็ด ีมหีญงิ ๙ คนเป็นมลูก็ด ีก็พงึ 

ขยายตามแบบนีเ้หมอืนกัน 

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่หีญงิ ๑๐ คนเป็นมลู 

มหุตุตกิาจกัร 

พทัธจกัรทีม่หีญงิ ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๑๔] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา หญงิชือ่นีท้ี ่

ยังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่าย 

นอ้งชาย หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของญาต ิหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู หญงิชือ่นีท้ีม่ ี

ธรรมคุม้ครอง หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ 

เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มหุตุตกิาจกัร จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มาตรุกัขติาจกัร 

นกิเขปบท 

[๓๑๕] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจของชายชือ่นี ้

ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คน 

รับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับ 

มาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ 

 

มาตรุกัขติาจกัร 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๑๖] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของมารดาวา่ “ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยู ่

เพราะแผน่ผา้ของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิ

ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยา 

ชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ขณัฑจกัร 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๑๗] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและ 

ภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาชัว่คราว 

ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก 

กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ จบ 

พัทธจักร มภีรรยาคนหนึง่เป็นมลูหมวดที ่๒ - ๘ ยอ่ไวแ้ลว้ 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

[๓๑๘] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาชัว่คราวและเป็นภรรยา 

สนิไถ ่ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวและเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ เป็น 

ภรรยาชัว่คราวและเป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลยของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมา 

บอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ขณัฑจกัรและพทัธจกัรแหง่มาตรุกัขติาจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

  ขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่มาตรัุกขติาจักรทีม่ภีรรยา ๒ คนเป็นมลูก็ด ี

มภีรรยา ๓ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๔ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๕ คนเป็นมลูก็ด ี

มภีรรยา ๖ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๗ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๘ คนเป็นมลูก็ด ี

มภีรรยา ๙ คนเป็นมลูก็ด ีก็พงึขยายตามแบบนีเ้หมอืนกัน 

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๑๙] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็นภรรยาทีอ่ยู่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ดว้ยความพอใจ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ เป็น 

ภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใช ้

เป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย เป็น 

ภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มาตรุกัขติาจกัร จบ 

 

ปิตรุกัขติาจกัร 

นกิเขปบท 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของบดิา ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิา ฯลฯ 

บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว ฯลฯ บอกหญงิชือ่ทีย่ังอยูใ่นความปกครอง 

ของญาต ิฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู ฯลฯ บอกหญงิ 

ชือ่นีท้ีม่ธีรรมคุม้ครอง ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ ฯลฯ บอกหญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไป 

บอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยู ่

เพราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส 

ฯลฯ เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ 

ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย 

ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

สปรทิณัฑาจกัร 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๒๐] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองวา่ “ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถแ่ละเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ย 

ความพอใจของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ 

เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาที ่

เขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาสนิ 

ไถแ่ละภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาที ่

เป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถ่และภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็น 

ภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจักร มภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

 

สปรทิณัฑาจกัร 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาทีอ่ยูเ่พราะ 

สมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ 

เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาชัว่คราว ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความ 

พอใจและภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ จบ 

พัทธจักรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลูหมวดที ่๒-๘ ยอ่ไวแ้ลว้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมาย 

คุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่เธอจงเป็นภรรยาชัว่คราวและภรรยาสนิไถ ่ฯลฯ เป็นภรรยา 

ชัว่คราวและภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวและภรรยาทีเ่ป็น 

เชลยของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ขณัฑจกัรและพทัธจกัรแหง่สปรทิณัฑาจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

  ขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่สปรทัิณฑาจักรทีม่ภีรรยา ๒ คนเป็นมลูก็ด ี

มภีรรยา ๓ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๔ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๕ คนเป็นมลูก็ด ี

มภีรรยา ๖ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๗ คนเป็นมลูก็ด ีมภีรรยา ๘ คนเป็นมลูก็ด ี

มภีรรยา ๙ คนเป็นมลูก็ด ีก็พงึขยายตามแบบนี้ 

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๒๑] ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีม่ ี

กฎหมายคุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ 

เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิ ี

สมรส เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา เป็น 

ภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย และภรรยาชัว่คราวของ 

ชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สปรฑิณัฑาจกัร จบ 

 

อภุโตพทัธกจกัร 

มหีญงิและภรรยารวมกนัขา้งละ ๑ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาวา่ ‘ทราบวา่ เธอจงเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มหีญงิและภรรยารวมกนัขา้งละ ๒ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาวา่ ‘ทราบวา่ เธอ 

ทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับ 

ค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มหีญงิและภรรยารวมกนัขา้งละ ๓ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาและหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยู ่

ในความปกครองของมารดาบดิาวา่ ‘ทราบวา่ เธอทัง้หลายจงเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็น 

ภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ และภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัตขิองชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  อภุโตพัทธกจักร พงึขยายตามแบบนี้ 

  ตอ่ไปนีเ้ป็นสพัพมลูกนัย 

อภุโตพทัธกจกัร 

มหีญงิและภรรยารวมกนัขา้งละ ๑๐ 

ชายขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความ 

ปกครองของมารดา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของมารดาบดิา หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชาย 

หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาว หญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปก 

ครองของญาต ิหญงิชือ่นีท้ีย่ังอยูใ่นความปกครองของตระกลู หญงิชือ่นีท้ีม่ธีรรม 

คุม้ครอง หญงิชือ่นีท้ีม่คีูห่มัน้ หญงิชือ่นีท้ีม่กีฎหมายคุม้ครองวา่ ‘ทราบวา่ เธอทัง้ 

หลายจงเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะ 

สมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส เป็นภรรยาทีถ่กู 

ปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

เป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย เป็นภรรยาชัว่คราว ของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

อภุโตพทัธกจกัร จบ 

 

ปรุสิเปยยาล 

มารดาของชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ บดิาของชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ มารดาบดิา 

ของชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ พีช่ายนอ้งชายของชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ พีส่าวนอ้งสาว 

ของชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ พวกญาตขิองชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ ตระกลูของชายขอ 

รอ้งภกิษุ ฯลฯ ผูร้ว่มประพฤตธิรรมของชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ 

  ปรุสิเปยยาลพงึขยายใหพ้สิดาร 

  อภุโตพัทธกจักรพงึขยายใหพ้สิดารดจุนัยทีม่มีาขา้งตน้น่ันแล 

ปรุสิเปยยาล จบ 

 

อติถเีปยยาล 

นกิเขปบท 

[๓๒๒] มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุ 

เจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ 

เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยา 

ทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใช ้

เป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาที ่

เป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

      นกิเขปบท จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

มาตรุกัขติาจกัร 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๒๓] มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาที ่

อยูด่ว้ยความพอใจของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุ 

เจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยู ่

เพราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยา 

สนิไถแ่ละภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ 

ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยา 

สนิไถแ่ละภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาที ่

เป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก 

กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๒๔] มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความ 

พอใจและภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยา 

ชัว่คราว ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุ 

รับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ จบ 

  พัทธจักรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลูหมวดที ่๒-๘ ยอ่ไวแ้ลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

[๓๒๕] มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาชัว่คราวและเป็น 

ภรรยาสนิไถ ่ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวและภรรยาทีเ่ป็นเชลยของชายชือ่นี”้ ภกิษุ 

รับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่มาตรัุกขติาจักรมภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

  แมข้ณัฑจักรและพัทธจักรแหง่มาตรัุกขติาจักรทีม่ภีรรยา ๒ คนเป็นมลู 

ตลอดถงึขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่มาตรัุกขติาจักรทีม่ภีรรยา ๙ คนเป็นมลูก็พงึ 

ขยายตามแบบนี้ 

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๒๖] มารดาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็นภรรยาที ่

อยูด่ว้ยความพอใจ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ 

เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใช ้

เป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย และ 

เป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

มาตรุกัขติาจกัร จบ 

 

ปิตรุกัขติาจกัร - สปรทิณัฑาจกัร 

นเิขปบท 

บดิาของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ มารดาบดิา 

ของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาบดิาขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ พีช่ายนอ้งชาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีช่ายนอ้งชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ พีส่าวนอ้ง 

สาวของหญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาวขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ ญาตขิอง 

หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาตขิอรอ้งภกิษุ ฯลฯ ตระกลูของหญงิทีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของตระกลูขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ ผูร้ว่มประพฤตธิรรมของหญงิทีม่ธีรรม 

คุม้ครองขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ คูห่มัน้ของหญงิทีม่คีูห่มัน้ขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ พระราชา 

ผูต้รากฎหมายส าหรับหญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ 

ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ 

 

สปรทิณัฑาจกัร 

นกิเขปบท 

พระราชาผูต้รากฎหมายส าหรับหญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ 

ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คน 

รับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับ 

มาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ 

 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๒๗] พระราชาผูต้รากฎหมายส าหรับหญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้ง 

ภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถ่และ 

ภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ เป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๒๘] พระราชาผูต้รากฎหมายส าหรับหญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้ง 

ภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ย 

ความพอใจและภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและ 

ภรรยาชัว่คราว ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลูหมวดที ่๑ จบ 

  พัทธจักรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลูหมวดที ่๒-๘ ยอ่ไวแ้ลว้ 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

[๓๒๙] พระราชาผูต้รากฎหมายส าหรับหญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้ง 

ภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาชั่วคราว 

และเป็นภรรยาสนิไถ ่ฯลฯ เป็นภรรยาชัว่คราวและภรรยาทีเ่ป็นเชลยของชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

        พทัธจกัรทีม่ภีรรยาหนึง่คนเป็นมลู จบ 

  แมข้ณัฑจักรและพัทธจักรแหง่สปรทัิณฑาจักรทีม่ภีรรยา ๒ คนเป็นมลู 

ตลอดถงึขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่สปรทัิณฑาจักรทีม่ภีรรยา ๙ คนเป็นมลูก็พงึ 

ขยายตามแบบนี้ 

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๓๐] พระราชาผูต้รากฎหมายส าหรับหญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้ง 

ภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ หญงินัน้ขอเป็นภรรยาสนิไถ่ เป็น 

ภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะ 

แผน่ผา้ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย 

และเป็นภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

ทณัฑฐปิตจกัร จบ 

 

มาตรุกัขติาจกัร 

นกิเขปบท 

หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่น 

ชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก 

กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่น 

ชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ เป็นภรรยาที ่

อยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส 

ฯลฯ เป็นภรรยาถกูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ 

เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็น 

ภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

นกิเขปบท จบ 

 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๓๑] หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุ 

เจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความ 

พอใจของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่น 

ชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ขอเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมา 

บอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๓๒] หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุ 

เจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยา 

ทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาชัว่คราว ฯลฯ 

เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก 

กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ จบ 

  พัทธจักรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๒-๘ ยอ่ไวแ้ลว้ 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่น 

ชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาชัว่คราวและเป็นภรรยาสนิไถ ่ฯลฯ เป็น 

ภรรยาชัว่คราวและภรรยาทีเ่ป็นเชลยของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ขณัฑจกัรและพทัธจกัรแหง่มาตรุกัขติาจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

  ขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่มาตรัุกขติาจักรทีม่ภีรรยา ๒ คนเป็นมลูเป็นตน้ 

ก็พงึขยายตามแบบนี ้

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยา ๑๐ คน เป็นมลู 

[๓๓๓] หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของมารดาขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุ 

เจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ความพอใจ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ เป็น 

ภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ 

ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย และภรรยา 

ชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

มาตรัุกขติาจักรอกีนัยหนึง่ จบ 

 

นกิเขปบท 

หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของบดิาขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีย่ังอยูใ่น 

ความปกครองของมารดาบดิาขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพี ่

ชายนอ้งชายขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของพีส่าวนอ้งสาวขอ 

รอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีย่ังอยูใ่นความปกครองของญาตขิอรอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีย่ัง 

อยูใ่นความปกครองของตระกลูขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีม่ธีรรมคุม้ครองขอรอ้งภกิษุ 

ฯลฯ หญงิทีม่คีูห่มัน้ขอรอ้งภกิษุ ฯลฯ หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ 

“พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกชาย 

ชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิ

ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็น 

ภรรยาทีเ่ป็นทัง้ลกูจา้ง เป็นทัง้ภรรยา ฯลฯ เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย ฯลฯ เป็นภรรยา 

ชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สปรทิณัฑาจกัร 

ขณัฑจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู 

[๓๓๔] หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไป 

บอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ ฯลฯ เป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภรรยาสนิไถแ่ละภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ 

[๓๓๕] หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไป 

บอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิ

ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจและภรรยาชัว่คราว ฯลฯ เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ย 

ความพอใจและภรรยาสนิไถข่องชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๑ จบ 

  พัทธจักรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๒-๘ ยอ่ไวแ้ลว้ 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู หมวดที ่๙ 

  [๓๓๖] หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไป 

บอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาชัว่คราวและภรรยาสนิไถ ่ฯลฯ เป็นภรรยา 

ชัว่คราวและภรรยาทีเ่ป็นเชลยของชายชือ่นี”้ ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

        ขณัฑจกัรและพทัธจกัรแหง่สปรทิณัฑาจกัรทีม่ภีรรยาคนหนึง่เป็นมลู จบ 

  ขณัฑจักรและพัทธจักรแหง่สปรทัิณฑาจักรทีม่ภีรรยา ๒ คนเป็นมลูเป็นตน้ 

ก็พงึขยายตามแบบนี ้

  ตอ่ไปนีค้อืพัทธจักรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

พทัธจกัรทีม่ภีรรยา ๑๐ คนเป็นมลู 

[๓๓๗] หญงิทีม่กีฎหมายคุม้ครองขอรอ้งภกิษุวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไป 

บอกชายชือ่นีว้า่ ดฉัินขอเป็นภรรยาสนิไถ ่เป็นภรรยาทีอ่ยูด่ว้ยความพอใจ เป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภรรยาทีอ่ยูเ่พราะสมบัต ิเป็นภรรยาทีอ่ยูเ่พราะแผน่ผา้ เป็นภรรยาทีเ่ขา้พธิสีมรส 

เป็นภรรยาทีถ่กูปลงเทรดิ เป็นภรรยาทีเ่ป็นทัง้คนรับใชเ้ป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาที ่

เป็นทัง้ลกูจา้งเป็นทัง้ภรรยา เป็นภรรยาทีเ่ป็นเชลย และภรรยาชัว่คราวของชายชือ่นี”้ 

ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สปรทิณัฑาจกัรอกีนยัหนึง่ จบ 

จกัรเปยยาลท ัง้มวล จบ 

 

ภกิษุรบัค า 

  [๓๓๘] ภกิษุรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

    ภกิษุรับค า ไปบอก ไมก่ลบัมาบอก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

    ภกิษุรับค า ไมไ่ปบอก กลบัมาบอก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

    ภกิษุรับค า ไมไ่ปบอก ไมก่ลับมาบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

    ภกิษุไมรั่บค า ไปบอก กลบัมาบอก ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

    ภกิษุไมรั่บค า ไปบอก ไมก่ลับมาบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

    ภกิษุไมรั่บค า ไมไ่ปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

    ภกิษุไมรั่บค า ไมไ่ปบอก ไมก่ลับมาบอก ไมต่อ้งอาบัต ิ

ชายส ัง่ภกิษุหลายรปู 

ชายสัง่ภกิษุหลายรปูวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุทกุ 

รปูรับค า ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุรปู 

  ชายสัง่ภกิษุหลายรปูวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุทกุ 

รปูรับค า ไปบอก ใหร้ปูหนึง่กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุรปู 

  ชายสัง่ภกิษุหลายรปูวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุทกุ 

รปูรับค า ใหร้ปูหนึง่ไปบอก แลว้ทกุรปูกลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุรปู 

  ชายสัง่ภกิษุหลายรปูวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุทกุ 

รปูรับค า ใหร้ปูหนึง่ไปบอก แลว้ใหร้ปูหนึง่กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุรปู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

 

ชายส ัง่ภกิษุรปูเดยีว 

ชายสัง่ภกิษุรปูเดยีววา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ไปบอก กลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายสัง่ภกิษุรปูเดยีววา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ไปบอก แตใ่หภ้กิษุอันเตวาสกิกลับมาบอก ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายสัง่ภกิษุรปูเดยีววา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ใหภ้กิษุอันเตวาสกิไปบอก แตก่ลับมาบอกดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ชายสัง่ภกิษุรปูเดยีววา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุรับค า 

ใหภ้กิษุอันเตวาสกิไปบอก ภกิษุอันเตวาสกิไปบอกแลว้กลับมาบอกนอกเรือ่ง ตอ้ง 

อาบัตถิลุลัจจัยทัง้สองรปู 

ภกิษุจดัการส าเร็จและบอกคลาดเคลือ่น 

[๓๓๙] ภกิษุไปจัดการส าเร็จ กลับมาบอกคลาดเคลือ่น ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  ภกิษุไปบอกคลาดเคลือ่น กลับมาบอก จัดการส าเร็จ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

  ภกิษุไปจัดการส าเร็จ กลบัมาบอก จัดการส าเร็จ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุไปบอกคลาดเคลือ่น กลับมาบอกคลาดเคลือ่น ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๔๐] ๑. ภกิษุผูไ้ปดว้ยกจิของสงฆ ์ของเจดยี ์หรอืของภกิษุอาพาธ 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

คาถารวมวนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งทีท่รงวนิจิฉยัแลว้ 

เรือ่งหญงิหลับ ๑ เรือ่ง  เรือ่งหญงิตาย ๑ เรือ่ง 

เรือ่งหญงิยา้ยบา้น ๑ เรือ่ง  เรือ่งไมใ่ชห่ญงิ ๑ เรือ่ง 

เรือ่งหญงิบัณเฑาะก ์๑ เรือ่ง  เรือ่งชกัจงูสามภีรรยาผูท้ะเลาะใหค้นืดกีัน ๑ เรือ่ง 

เรือ่งการชกัสือ่บัณเฑาะก ์๑ เรือ่ง 

วนิตีวตัถ ุ

เร ือ่งหญงิหลบั ๑ เร ือ่ง 

[๓๔๑] สมัยนัน้ ชายคนหนึง่สัง่ภกิษุรปูหนึง่วา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไป 

บอกหญงิชือ่นี”้ ภกิษุไปถามพวกชาวบา้นวา่ “หญงิคนชือ่นี ้อยูไ่หน” “หลับอยู ่

เจา้ขา้” ท่านเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๑) 

เร ือ่งหญงิตาย ๑ เร ือ่ง 

  สมัยนัน้ ชายคนหนึง่สัง่ภกิษุรปูหนึง่วา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิ 

ชือ่นี”้ ภกิษุนัน้ไปถามพวกชาวบา้นวา่ “หญงิคนชือ่นีอ้ยูไ่หน” พวกเขาตอบวา่ 

“นางตายแลว้ เจา้ขา้” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๒) 

เร ือ่งหญงิยา้ยบา้น ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ชายคนหนึง่สัง่ภกิษุรปูหนึง่วา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิ 

ชือ่นี”้ ภกิษุนัน้ไปถามพวกชาวบา้นวา่ “หญงิคนชือ่นี ้อยูไ่หน” พวกเขาตอบวา่ 

“นางยา้ยไปแลว้ เจา้ขา้” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ 

เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๕. สญัจรติตสกิขาบท วนิตีวตัถ ุ

 

เร ือ่งไมใ่ชห่ญงิ ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ชายคนหนึง่สัง่ภกิษุรปูหนึง่วา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิ 

ชือ่นี”้ ภกิษุนัน้ไปถามพวกชาวบา้นวา่ “หญงิคนชือ่นี ้อยูไ่หน” พวกเขาตอบวา่ “ไม ่

ใชผู่ห้ญงิ เจา้ขา้” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไม ่

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๔) 

เร ือ่งหญงิบณัเฑาะก ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ชายคนหนึง่สัง่ภกิษุรปูหนึง่วา่ “พระคณุเจา้ ทา่นชว่ยไปบอกหญงิ 

ชือ่นี”้ ภกิษุนัน้ไปถามพวกชาวบา้นวา่ “หญงิคนชือ่นี ้อยูไ่หน” พวกเขาตอบวา่ 

“เป็นหญงิบัณเฑาะก ์เจา้ขา้” ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสวา่ 

“ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัตทิกุกฏ” (เรือ่งที ่๕ ) 

เร ือ่งชกัจงูสามภีรรยาผูท้ะเลาะใหค้นืดกีนั ๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ หญงิคนหนึง่ทะเลาะกับสามเีดนิไปบา้นมารดา ภกิษุทีใ่กลช้ดิตระกลู 

พดูชกัจงูใหก้ลับคนืดกีัน แลว้ทา่นเกดิความกังวลใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอื 

หนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองคต์รัสถามวา่ 

“ภกิษุ เขาหยา่กันหรอื” “ยังไมห่ยา่กัน พระพทุธเจา้ขา้” “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัต ิ

เพราะเขายังไมห่ยา่กัน” (เรือ่งที ่๖) 

เร ือ่งการชกัสือ่บณัเฑาะก ์๑ เร ือ่ง 

สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ท าหนา้ทีช่กัสือ่ใหพ้วกบัณเฑาะก ์ทา่นเกดิความกังวล 

ใจวา่ เราตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสหรอืหนอ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ พระองคต์รัสวา่ “ภกิษุ เธอไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตต่อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย” (เรือ่งที ่๗) 

สญัจรติตสกิขาบทที ่๕ จบ
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๖. กฏุกิารสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกอ่สรา้งกฎุ ี

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ี

[๓๔๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถาน 

ทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวสีรา้งกฎุดีว้ย 

เครือ่งอปุกรณ์ทีข่อมาเอง ไมม่เีจา้ของสรา้งให ้สรา้งเป็นของสว่นตัว ไมจ่ ากัดขนาด 

กฎุสีรา้งไมเ่สร็จ พวกทา่นก็เป็นผูม้ากไปดว้ยการขอ มากไปดว้ยการออกปากขอ 

ดว้ยกลา่ววา่ “ท่านทัง้หลายจงใหค้นงาน อปุกรณ์กอ่สรา้งส าเร็จรปู โค เกวยีน มดี 

ขวาน ผึง่ จอบ สิว่ เถาวลัย ์ไมไ้ผ ่หญา้มงุกระตา่ย หญา้แฝก หญา้สามัญ ดนิเหนยีว” 

  พวกชาวบา้นถกูรบกวนดว้ยการขอ ดว้ยการออกปากขอ พบเห็นภกิษุทัง้ 

หลายตา่งพากันหวาดสะดุง้บา้ง หลบหนไีปทีอ่ืน่บา้ง เดนิเลีย่งไปทางอืน่บา้ง เมนิ 

หนา้หนบีา้ง ปิดประตบูา้นบา้ง พบเห็นแมโ่คเขา้ก็ว ิง่หนเีพราะเขา้ใจวา่เป็นภกิษุบา้ง 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะจ าพรรษาในเขตกรงุราชคฤห ์ออกเดนิทางไป 

ทางเมอืงอาฬว ีจารกิไปโดยล าดับ จนถงึเมอืงอาฬว ีขา่ววา่ทา่นพระมหากัสสปะพัก 

อยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขตเมอืงอาฬวนัีน้ ครัน้เวลาเชา้ ทา่นครองอันตรวาสก ถอื 

บาตรและจวีรไปบณิฑบาตในเมอืงอาฬว ีพวกชาวบา้นพอเห็นทา่นตา่งหวาดสะดุง้บา้ง 

หลบหนไีปทีอ่ืน่บา้ง เดนิเลีย่งไปทางอืน่บา้ง เมนิหนา้หนบีา้ง ปิดประตบูา้นบา้ง 

ครัน้ทา่นพระมหากัสสปะบณิฑบาตในเมอืงอาฬว ีกลับจากบณิฑบาตหลังจากฉันอาหาร 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาถามวา่ “ทา่นทัง้หลาย เมือ่กอ่นเมอืงอาฬวมีอีาหารบรบิรูณ์ 

หาอาหารไดง้า่ย ภกิษุสงฆบ์ณิฑบาตหาเลีย้งชพีไดง้า่ย แตบ่ัดนี ้เมอืงอาฬวกีลับม ี

ขา้วยากหมากแพง อาหารหาไดย้าก ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้อะไรเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยใหเ้มอืงอาฬวนีี้มขีา้วยากหมากแพง หาอาหารไดย้าก ยากทีพ่ระอรยิะ 

จะบณิฑบาตยังชพีได”้ ภกิษุเหลา่นัน้จงึกราบเรยีนเรือ่งนัน้ใหท้า่นทราบ 

  [๓๔๓] ครัง้นัน้ ครัน้พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กรงุราชคฤห ์ตามพระ 

พทุธาภริมยแ์ลว้ไดเ้สด็จไปทางเมอืงอาฬว ีเสด็จจารกิไปโดยล าดับ จนถงึเมอืงอาฬว  ี

ขา่ววา่พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขตเมอืงอาฬวนัีน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๗๘ } 
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ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคจนถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึ 

แลว้ไดถ้วายบังคมพระผูม้พีระภาคแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูเรือ่งนัน้ให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุ

ทรงสอบถามพวกภกิษุชาวเมอืงอาฬววีา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอสรา้งกฎุ ี

ดว้ยเครือ่งอปุกรณ์ทีข่อมาเอง ไมม่เีจา้ของสรา้งให ้สรา้งเป็นของสว่นตัว ไมจ่ ากัด 

ขนาด กฎุสีรา้งไมเ่สร็จ พวกเธอเป็นผูม้ากไปดว้ยการขอ มากไปดว้ยการออกปากขอ 

ดว้ยกลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงใหค้นงาน อปุกรณ์กอ่สรา้งส าเร็จรปู โค เกวยีน มดี 

ขวาน ผึง่ จอบ สิว่ เถาวลัย ์ไมไ้ผ ่หญา้มงุกระตา่ย หญา้แฝก หญา้สามัญ ดนิเหนยีว’ 

พวกชาวบา้นถกูรบกวนดว้ยการขอ ดว้ยการออกปากขอ พบเห็นเธอทัง้หลายตา่ง 

พากันหวาดสะดุง้บา้ง หลบหนไีปทีอ่ืน่บา้ง เดนิเลีย่งไปทางอืน่บา้ง เมนิหนา้หนบีา้ง 

ปิดประตบูา้นบา้ง พบเห็นแมโ่คเขา้ก็ว ิง่หนเีพราะเขา้ใจวา่เป็นภกิษุบา้ง จรงิหรอื” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าของพวกเธอไมส่มควร ฯลฯ ไมค่วรท า โมฆบรุุษทัง้ 

หลาย ไฉนพวกเธอจงึสรา้งกฎุดีว้ยเครือ่งอปุกรณ์ทีข่อมาเอง ไมม่เีจา้ของสรา้งให  ้

สรา้งเป็นของสว่นตัว ไมจ่ ากัดขนาด กฎุสีรา้งไมเ่สร็จ พวกเธอเป็นผูม้ากไปดว้ย 

การขอ มากไปดว้ยการออกปากขอ ดว้ยกลา่ววา่ ‘ท่านทัง้หลาย จงใหค้นงาน 

อปุกรณ์กอ่สรา้งส าเร็จรปู โค เกวยีน มดี ขวาน ผึง่ จอบ สิว่ เถาวลัย ์ไมไ้ผ ่หญา้ 

มงุกระตา่ย หญา้แฝก หญา้สามัญ ดนิเหนยีว’ ดังนี ้โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาค ครัน้ทรงต าหนพิวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวโีดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้ ฯลฯ ทรงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายใหเ้หมาะสมให ้

คลอ้ยตามกับเรือ่งนัน้แลว้จงึตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ 

เร ือ่งฤๅษ ี๒ พีน่อ้ง 

[๓๔๔] “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ มฤีๅษีพีน่อ้ง ๒ คน อาศัยอยู ่

ใกลแ้มน่ ้าคงคา ครัง้นัน้ มณีกัณฐนาคราชขึน้จากแมน่ ้าคงคาเขา้ไปหาฤๅษีผูน้อ้งถงึที ่
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อยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดพั้กวงขนดหางลอ้มรอบฤๅษี ๗ รอบ แผพั่งพานใหญป่กเหนอืศรีษะ 

ฤๅษีผูน้อ้งกลับซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง เพราะความหวาด 

กลัวนาคราช 

  ฤๅษีผูพ้ีเ่ห็นฤๅษีผูน้อ้งซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง จงึ 

ถามวา่ “เพราะเหตไุร เธอจงึซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง” 

  ฤๅษีผูน้อ้งตอบวา่ “ทีน่ีม้มีณีกัณฐนาคราชขึน้จากแมน่ ้าคงคามาหากระผม 

แลว้พักวงขนดหางลอ้มรอบกระผม ๗ รอบ แผพั่งพานใหญป่กเหนอืศรีษะ เพราะ 

ความกลัวนาคราชนัน้ กระผมจงึซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง’ 

  ฤๅษีผูพ้ีถ่ามวา่ “เธอตอ้งการไมใ่หน้าคราชมาหาใชไ่หม” 

   ฤๅษีผูน้อ้งตอบวา่ “กระผมตอ้งการไมใ่หน้าคราชนัน้มาหา” 

  ฤๅษีผูพ้ีถ่ามวา่ “เธอเห็นนาคราชมอีะไรบา้ง” 

  ฤๅษีผูน้อ้งตอบวา่ “กระผมเห็นแกว้มณีประดับทีค่อ” 

  ฤๅษีผูพ้ีก่ลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ เธอจงกลา่วขอแกว้มณีนาคราชวา่ ทา่นจงให ้

แกว้มณีแกอ่าตมาเถดิ อาตมาอยากได”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัน้มณีกัณฐนาคราชขึน้จากแมน่ ้าคงคาเขา้ไปหาฤๅษีผูน้อ้ง 

ถงึทีอ่ยู ่พักอยู ่ณ ทีส่มควร ฤๅษีผูน้อ้งกลา่ววา่ “ทา่นจงใหแ้กว้มณีแกอ่าตมา 

อาตมาอยากได”้ นาคราชคดิวา่ “ภกิษุขอแกว้มณี ภกิษุอยากไดแ้กว้มณี” แลว้รบี 

หลกีไปทันท ี

  แมค้รัง้ที ่๒ มณีกัณฐกนาคราชขึน้จากแมน่ ้าคงคา เขา้ไปหาฤๅษีผูน้อ้ง ฯลฯ 

 แมค้รัง้ที ่๓ ฤๅษีผูน้อ้งกลา่ววา่ “ทา่นจงใหแ้กว้มณีแกอ่าตมา อาตมาอยากได”้ 

  ล าดับนัน้ มณีกัณฐนาคราชกลา่วกับฤๅษีผูน้อ้งเป็นคาถาวา่ 

   “เพราะแกว้มณีดวงนี้เป็นเหต ุท าใหข้า้วน ้าเกดิขึน้แก ่

   ขา้พเจา้มากมาย ขา้พเจา้ใหแ้กว้มณีทา่นไมไ่ด ้ทา่น 

   เป็นคนขอเกนิไป ขา้พเจา้จะไมม่าอาศรมทา่นอกีแลว้ 
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   ทา่นขอแกว้มณีจนท าใหข้า้พเจา้หวาดกลัว เหมอืน 

   ชายหนุ่มถอืดาบคมทีล่ับดว้ยหนิท าใหผู้อ้ ืน่สะดุง้กลัว 

   ขา้พเจา้ใหแ้กว้มณีทา่นไมไ่ด ้ทา่นเป็นคนขอเกนิไป 

   ขา้พเจา้จะไมม่าอาศรมทา่นอกีแลว้”๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ครัน้แลว้ มณีกัณฐนาคราชจากไปพรอ้มกับร าพงึวา่ “ภกิษุขอ 

แกว้มณี ภกิษุอยากไดแ้กว้มณี” ไปแลว้ไมห่วนกลับมาอกีเลย ตอ่มาฤๅษีผูน้อ้ง 

กลับซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ังยิง่กวา่แตก่อ่นเพราะไมไ่ดพ้บ 

นาคราชรปูงามน่าด ูฤๅษีผูพ้ีเ่ห็นฤๅษีผูน้อ้งซบูผอม ฯลฯ ถามวา่ “เพราะเหตไุรเธอ 

จงึซบูผอม หมองคล ้า ซดีเหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ังยิง่กวา่แตก่อ่น” ฤๅษีผูน้อ้งตอบวา่ 

“กระผมซบูผอม ฯลฯ เพราะกระผมไมเ่ห็นนาคราชรปูงาม น่าดนัูน้” 

  ฤๅษีผูพ้ีก่ลา่วเป็นคาถาวา่ 

   “บคุคลไมค่วรขอสิง่ทีรู่ว้า่เป็นทีรั่กของเขา อนึง่เพราะ 

   ขอเกนิไปยอ่มเป็นทีเ่กลยีดชงั นาคราชถกูฤๅษีขอ 

   แกว้มณี จงึไมห่วนกลับมาใหฤ้ๅษีเห็นอกีเลย”๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย การขอ การออกปากขอ ยอ่มไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องพวกสตัว ์

ดรัิจฉานเหลา่นัน้ ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึพวกมนุษยเ์ลย 

เร ือ่งนกฝูงใหญ ่

[๓๔๕] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภกิษุรปูหนึง่อยูใ่นราวป่าแหง่หนึง่ 

เชงิภเูขาหมิพานต ์ไมไ่กลจากทีนั่น้มหีนองน ้าใหญ ่นกฝงูใหญเ่ทีย่วหาอาหารที ่

หนองน ้าตลอดทัง้วนั พอตกเย็นก็เขา้ไปอาศัยราวป่า ภกิษุนัน้ร าคาญเสยีงนกจงึ 

เขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่กราบไหวเ้ราแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร เราถามเธอวา่ “ภกิษุ 

เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื เธอเดนิทางมาโดยไมล่ าบากหรอื เธอมา 

จากไหน” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ข.ุชา. ๒๗/๗-๘/๗๕ 

๒
 ข.ุชา. ๒๗/๙/๗๕ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “สบายด ีพระพทุธเจา้ขา้ พอเป็นอยูไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้ 

ขา้พระพทุธเจา้เดนิทางมาโดยไมล่ าบาก พระพทุธเจา้ขา้ แถบภเูขาหมิพานตม์รีาว 

ป่าใหญ ่ไมไ่กลจากทีนั่น้ มหีนองน ้าใหญ ่นกฝงูใหญเ่ทีย่วหาอาหารทีห่นองน ้า 

ตลอดทัง้วนั พอตกเย็นก็เขา้ไปอาศัยราวป่า ขา้พระพทุธเจา้ร าคาญเสยีงนกจงึหน ี

มาจากทีนั่น้” 

  “เธอตอ้งการไมใ่หฝ้งูนกมาใชไ่หม” 

  “ขา้พระองค ์ตอ้งการไมใ่หฝ้งูนกมา พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้อยา่งนัน้ เธอจงกลับไปยังราวป่า แลว้เวลาปฐมยามแหง่ราตร ีประกาศขึน้ 

๓ ครัง้วา่ ‘นกทีอ่าศัยราวป่านีม้เีทา่ใด จงฟังเรา เราตอ้งการขน จงใหข้นแกเ่ราตัวละ ๑ 

อัน’ เวลามัชฌมิยามประกาศขึน้ ๓ ครัง้วา่ ‘นกทีอ่าศัยราวป่านีม้เีทา่ใด จงฟังเรา 

เราตอ้งการขน จงใหข้นแกเ่ราตัวละ ๑ อัน’ เวลาปัจฉมิยามก็ประกาศขึน้ ๓ ครัง้วา่ 

‘นกทีอ่าศัยราวป่านีม้เีทา่ใด จงฟังเรา เราตอ้งการขน จงใหข้นแกเ่ราตัวละ ๑ อัน’ 

  ตอ่มา ภกิษุนัน้กลับไปยังราวป่า เวลาปฐมยามแหง่ราตร ีประกาศขึน้ ๓ ครัง้วา่ 

“นกทีอ่าศัยราวป่านีม้เีทา่ใด จงฟังเรา เราตอ้งการขน จงใหข้นแกเ่ราตัวละ ๑ อัน” 

เวลามัชฌมิยาม ฯลฯ ปัจฉมิยาม ก็ประกาศเชน่นัน้ ๓ ครัง้วา่ “นกทีอ่าศัยราวป่านี้ 

มเีทา่ใด จงฟังขา้พเจา้ ฯลฯ จงใหข้นแกเ่ราตัวละ ๑ อัน” ครัน้ฝงูนกรูว้า่ “ภกิษุขอขน 

ภกิษุตอ้งการขน” ก็พากันบนิหนจีากไปแลว้ไมห่วนกลับมาอกีเลย 

  ภกิษุทัง้หลาย การขอ การออกปากขอ ยอ่มไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องพวกสตัว ์

ดรัิจฉานเหลา่นัน้ ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึพวกมนุษยเ์ลย 

เร ือ่งรฐับาลกลุบตุร 

[๓๔๖] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ บดิาของรัฐบาลกลุบตุร กลา่วเป็น 

คาถาวา่ 

   “ลกูรัฐบาล คนจ านวนมากพากันมาขอพอ่ทัง้ทีพ่อ่ก็ 

   ไมรู่จั้ก ไฉนลกูจงึไมข่อพอ่บา้งเลา่” 

  รัฐบาลกลุบตุรกลา่วตอบบดิาวา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท พระบญัญัต ิ

   “คนขอยอ่มไมเ่ป็นทีช่อบใจของผูถ้กูขอ คนถกูขอ เมือ่ 

   ไมใ่ห ้ก็ไมเ่ป็นทีช่อบใจของผูข้อ เพราะฉะนัน้ ลกูจงึ 

   ไมข่อพอ่ อยา่ใหล้กูเป็นคนน่าชงัของพอ่เลย” ๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย รัฐบาลกลุบตุรยังกลา่วกับบดิาของตนอยา่งนี ้ไมจ่ าตอ้งกลา่ว 

ถงึคนอืน่ทีก่ลา่วกับคนอืน่เลย 

  [๓๔๗] ภกิษุทัง้หลาย ทรัพยส์มบัตขิองคฤหัสถร์วบรวมไวไ้ดย้าก เมือ่ไดม้า 

ก็เก็บรกษาไวไ้ดย้าก โมฆบรุษุทัง้หลาย เมือ่ทรัพยส์มบัตทิีพ่วกคฤหัสถร์วบรวมไว  ้

ไดย้าก ทัง้เมือ่ไดม้าแลว้ก็เก็บรักษาไวไ้ดย้ากเชน่นี ้เธอทัง้หลายกลับเป็นผูม้ากไป 

ดว้ยการขอ เป็นผูม้ากไปดว้ยการออกปากขอดว้ยการกลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงให ้

คนงาน อปุกรณ์กอ่สรา้งส าเร็จรปู โค เกวยีน มดี ขวาน ผึง่ จอบ สิว่ เถาวลัย ์ไมไ้ผ ่

หญา้มงุกระตา่ย หญา้แฝก หญา้สามัญ ดนิเหนยีว’ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนที ่

ยังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๔๘] ก็ ภกิษุผูจ้ะสรา้งกฎุที ีไ่มม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่น 

ตวั ดว้ยการขอเอาเอง พงึสรา้งใหไ้ดข้นาด ขนาดในการสรา้งน ัน้ ดงันี:้ ยาว ๑๒ 

คบื กวา้ง ๗ คบื โดยคบืพระสคุต๒ ตอ้งพาภกิษุท ัง้หลายไปแสดงพืน้ทีใ่ห ้ภกิษุ 

เหลา่น ัน้พงึแสดงพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย๓ เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้ภกิษุสรา้ง 

กฎุดีว้ยการขอเอาเอง ในทีท่ ีม่อีนัตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ไมพ่า 

ภกิษุท ัง้หลายไปเพือ่แสดงพืน้ทีใ่ห ้หรอืสรา้งใหเ้กนิขนาด เป็นสงัฆาทเิสส๔ 

     เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีจบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ข.ุชา. ๒๗/๕๕/๑๖๙ 

๒
 มาตราวัดขนาดสิง่ของทีใ่ชใ้นครัง้พทุธกาล ๑ คบืพระสคุต เทา่กับ ๓ คบืของคนสัณฐานปานกลาง 

๓
 สารมฺภ  อนารมฺภนฺต ิสอปุทฺทว  อนุปทฺทว  ค าว่า สารมฺภ  หมายถงึมอีันตราย ค าว่า อนารมฺภ  หมายถงึ 

   ไมม่อีันตราย (ว.ิอ. ๒/๓๔๙/๖๓) 

๔
 เป็นสังฆาทเิสส ๒ กรณี คอื (๑) ไมพ่าสงฆไ์ปแสดงพืน้ที ่(๒) สรา้งเกนิขนาด เป็นทกุกฏ ๒ กรณี คอื 

   (๑) ทีม่อีันตราย (๒) ไมม่บีรเิวณโดยรอบ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๔๙] ทีช่ ือ่วา่ การขอเอาเอง คอื ขอคนงานบา้ง อปุกรณ์กอ่สรา้งส าเร็จ 

รปูบา้ง โคบา้ง เกวยีนบา้ง มดีบา้ง ขวานบา้ง ผึง่บา้ง จอบบา้ง สิว่บา้ง เถาวลัยบ์า้ง 

ไมไ้ผบ่า้ง หญา้มงุกระตา่ยบา้ง หญา้แฝกบา้ง หญา้สามัญบา้ง ดนิเหนยีวบา้ง ดว้ย 

ตนเอง 

  ทีช่ ือ่วา่ กฎุ ีไดแ้ก ่ทีอ่ยูซ่ ึง่โบกฉาบภายในหรอืภายนอกหรอืโบกฉาบทัง้ 

ภายในภายนอก 

  ค าวา่ สรา้ง คอื สรา้งเองหรอืใชค้นอืน่สรา้ง 

  ค าวา่ ทีไ่มม่เีจา้ของสรา้งถวาย คอื ไมม่ใีครอืน่ ไมว่า่จะเป็นหญงิหรอืชาย 

คฤหัสถห์รอืบรรพชติเป็นเจา้ของสรา้งถวาย 

  ค าวา่ สรา้งเป็นของสว่นตวั คอื เพือ่ประโยชนต์น 

  ค าวา่ พงึสรา้งใหไ้ดข้นาด ขนาดในการสรา้งนัน้ ดังนี ้: ยาว ๑๒ คบื โดย 

คบืพระสคุต คอื วดัดา้นนอกกฎุ ี

  ค าวา่ กวา้ง ๗ คบื คอื วัดดา้นในฝาผนัง 

  ค าวา่ ตอ้งพาภกิษุท ัง้หลายไปแสดงพืน้ทีใ่ห ้อธบิายวา่ ภกิษุผูจ้ะสรา้งกฎุ ี

นัน้ พงึใหแ้ผว้ถางพืน้ทีส่รา้งกฎุ ีแลว้เขา้ไปหาสงฆ ์หม่ผา้เฉวยีงบา่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษากวา่ น่ังกระโหยง่ ประนมมอืกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผม 

ตอ้งการสรา้งกฎุทีีไ่มม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ดว้ยการขอเอาเอง 

กระผมขอใหส้งฆต์รวจดพูืน้ทีส่รา้งกฎุ ีขอรับ” พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นครัง้ที ่

๒ พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๓ ถา้สงฆทั์ง้ปวงสามารถไปตรวจดพูืน้ที ่

สรา้งกฎุไีด ้ก็ตอ้งไปตรวจดดูว้ยกันทกุรปู ถา้สงฆไ์มส่ามารถจะไปตรวจดพูืน้ทีส่รา้ง 

กฎุไีดห้มดทกุรปู ก็ตอ้งขอพวกภกิษุทีฉ่ลาดสามารถรูจั้กพืน้ทีว่า่ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

แลว้แตง่ตัง้ 

วธิแีตง่ต ัง้ และกรรมวาจาแตง่ต ัง้ 

ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึแตง่ตัง้อยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถ พงึประกาศ 

ใหส้งฆท์ราบวา่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

[๓๕๐] “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งกฎุทีี ่

ไมม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ดว้ยการขอเอาเอง ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆ ์

ตรวจดพูืน้ทีส่รา้งกฎุ ีถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นีใ้หต้รวจด ู

พืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งกฎุทีีไ่มม่เีจา้ของ 

สรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ดว้ยการขอเอาเอง ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆต์รวจดพูืน้ที ่

สรา้งกฎุ ีสงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นีใ้หต้รวจดพูืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้ทา่น 

รปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นีใ้หต้รวจดพูืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้

ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นี ้สงฆแ์ตง่ตัง้ใหต้รวจดพูืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้สงฆ ์

เห็นดว้ย เพราะฉะนัน้ จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” 

วธิแีสดงพืน้ที ่

[๓๕๑] ภกิษุทัง้หลายทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เหลา่นัน้ ตอ้งไปทีนั่น้แลว้พงึตรวจด ู

พืน้ทีส่รา้งกฎุ ีใหรู้ว้า่ เป็นพืน้ทีม่อีันตรายเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เป็นพืน้ทีม่อีันตรายทัง้ไมม่บีรเิวณโดยรอบ 

พงึบอกภกิษุรปูนัน้วา่ “อยา่สรา้งในทีน่ี”้ ถา้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายทัง้มบีรเิวณโดย 

รอบพงึบอกสงฆว์า่ “เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย ทัง้มบีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุผูจ้ะสรา้งกฎุ ี

นัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่ผา้เฉวยีงบา่ กราบเทา้ภกิษุผูม้พีรรษาแกก่วา่ น่ังกระโหยง่ 

ประนมมอืกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมตอ้งการสรา้งกฎุทีีไ่มม่เีจา้ของสรา้ง 

ถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัวดว้ยการขอเอาเอง กระผมขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งกฎุ”ี 

พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๒ พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๓ 

กรรมวาจาขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งกฎุ ี

ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบ ดังนี้ 

  [๓๕๒] “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งกฎุทีี ่

ไมม่เีจา้ของสรา้งถวายสรา้งเป็นของสว่นตัว ดว้ยการขอเอาเอง ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆ ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

แสดงพืน้ทีส่รา้งกฎุ ีถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ พงึไปแสดงพืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้

นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งกฎุทีีไ่มม่เีจา้ของ 

สรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ดว้ยการขอเอาเอง ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ที ่

สรา้งกฎุ ีสงฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการแสดง 

พืน้ทีส่รา้งกฎุใีหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึ 

ทักทว้ง 

  พืน้ทีส่รา้งกฎุ ีสงฆแ์สดงใหแ้กภ่กิษุชือ่นีแ้ลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” 

  [๓๕๓] ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีม่อีนัตราย คอื เป็นทีอ่ยูข่องมด เป็นทีอ่ยูข่องปลวก 

เป็นทีอ่ยูข่องหนู เป็นทีอ่ยูข่องง ูเป็นทีอ่ยูข่องแมลงป่อง เป็นทีอ่ยูข่องตะขาบ เป็น 

ทีอ่ยูข่องชา้ง เป็นทีอ่ยูข่องมา้ เป็นทีอ่ยูข่องราชสหี ์เป็นทีอ่ยูข่องเสอืโครง่ เป็นทีอ่ยู ่

ของเสอืเหลอืง เป็นทีอ่ยูข่องหม ีเป็นทีอ่ยูข่องสนัุขป่า หรอืเป็นทีอ่ยูข่องสตัว ์

ดรัิจฉานบางเหลา่ อยูใ่กลน้า อยูใ่กลส้วน อยูใ่กลต้ะแลงแกง อยูใ่กลท้ีท่รมานนักโทษ 

อยูใ่กลส้สุาน อยูใ่กลอ้ทุยาน อยูใ่กลท้ีห่ลวง อยูใ่กลโ้รงชา้ง อยูใ่กลโ้รงมา้ อยูใ่กล ้

เรอืนจ า อยูใ่กลโ้รงสรุา อยูใ่กลร้า้นขายเนือ้ อยูใ่กลถ้นน อยูใ่กลท้างสีแ่ยก อยูใ่กล ้

ทีป่ระชมุ หรอือยูใ่กลท้างเดนิ นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีม่อีันตราย 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ คอื เกวยีนทีเ่ขาเทยีมววัตามปกตไิม ่

สามารถวนไปได ้บันไดไมส่ามารถจะทอดเวยีนไปไดโ้ดยรอบ นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย คอื ไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องมด ไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องปลวก 

ไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องหนู ไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องง ูไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องแมลงป่อง ไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องตะขาบ ฯลฯ 

ไมใ่กลท้างเดนิ นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ คอื เกวยีนทีเ่ขาเทยีมววัตามปกต ิ

สามารถวนไปได ้บันไดสามารถทอดเวยีนไปไดโ้ดยรอบ นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ การขอเอาเอง อธบิายวา่ ขอคนงาน อปุกรณ์กอ่สรา้งส าเร็จรปู 

ฯลฯ ดนิเหนยีว 

  ทีช่ ือ่วา่ กฎุ ีไดแ้ก ่ทีอ่ยูซ่ ึง่โบกฉาบเฉพาะภายในหรอืภายนอก หรอืโบกฉาบ 

ทัง้ภายในภายนอก 

  ค าวา่ สรา้ง คอื สรา้งเองหรอืใชค้นอืน่สรา้ง 

  ค าวา่ ไมพ่าภกิษุท ัง้หลายไปแสดงพืน้ทีใ่ห ้หรอืสรา้งใหเ้กนิขนาด ความ 

วา่ ไมข่อใหส้งฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งกฎุดีว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจากอ่น สรา้งเองหรอืใช ้

คนอืน่สรา้งเกนิก าหนดแมเ้พยีงเสน้ผมเดยีว จะยาวหรอืกวา้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เพราะความพยายามแตล่ะครัง้ ยังเหลอือฐิอกีกอ้นหนึง่จงึจะเสร็จ ตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย 

อฐิกอ้นสดุทา้ยเสร็จแลว้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ จงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๕๔] ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กบัอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่ม่ 

มบีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๕๕] ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ที ่

ไมม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสรา้งกฎุเีกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กบัอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุเีกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ กับอาบตัสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุสรา้งกฎุเีกนิขนาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุสรา้งกฎุเีกนิขนาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสรา้งกฎุไีดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุไีดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุสรา้งกฎุไีดข้นาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งกฎุไีดข้นาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ไมต่อ้งอาบัต ิ

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวักับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตวั 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ส ัง่สรา้งกฎุที ีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๕๖] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดง 

พืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ 

ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ส ัง่สรา้งกฎุที ีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็น 

พืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

ส ัง่สรา้งกฎุ ีเขาสรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุเีกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

๑ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับ 

อาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับสงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ส ัง่สรา้งกฎุ ีเขาสรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุไีดข้นาด เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

ส ัง่สรา้งกฎุที ีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เขาสรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

สรา้งเกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดย 

รอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

ส ัง่สรา้งกฎุที ีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เขาสรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้ง 

ไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็น 

พืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ที ่

ไมม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

หลกีไปไมไ่ดส้ ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๕๗] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ 

สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งเป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” 

ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็น 

พืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกบั 

อาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หลกีไปไมไ่ดส้ ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งเป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บ 

ค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

หลกีไปไมไ่ดส้ ัง่ เขาสรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ตอ้งได ้

ขนาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งเป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่ 

สรา้งกฎุใีหเ้กนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัต  ิ

ทกุกฏ ๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ที ่

ไมม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

หลกีไปไมไ่ดส้ ัง่ เขาสรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ตอ้งสรา้ง 

ไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุ ี

ไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็น 

พืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ที่ 

ไมม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

หลกีไปไมไ่ดส้ ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เขาสรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งสรา้งใหไ้ดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดย

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

รอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ 

ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

หลกีไปไมไ่ดส้ ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เขาสรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งสรา้งใหไ้ดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดย 

รอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวั ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ที่ 

มบีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๕๘] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ 

สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บ 

ค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ 

“กฎุนัีน้สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีนัตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” 

ถา้เธอไมไ่ปเอง หรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

กฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุ 

นัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “สงฆต์อ้งแสดงพืน้ที ่

ใหแ้ละตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย” ถา้เธอไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ ‘เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ’ ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่หแ้ละตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ถา้เธอไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “สงฆต์อ้งแสดง 

พืน้ทีใ่ห”้ ถา้เธอไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุ 

นัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

อันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ถา้เธอไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุนัน้ 

ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย” 

ถา้เธอไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่ 

สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “ตอ้งมบีรเิวณ 

โดยรอบ”ถา้เธอไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

ส ัง่ไดข้นาด เขาสรา้งเกนิขนาด 

[๓๕๙] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ 

ตอ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุใีหเ้กนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุนัน้ทราบ 

ขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุใีหเ้ราเกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดย 

รอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “ตอ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ “ตอ้งไดข้นาดและตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

ฯลฯ “ตอ้งไดข้นาดและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ “ตอ้งไดข้นาด” ถา้เธอไมไ่ป 

เองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ส ัง่ไดข้นาด เขาสรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป และไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ตอ้งไดข้นาด 

ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุใีหไ้ดข้นาด 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้ง 

กฎุใีหเ้ราไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึ 

ไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” 

ฯลฯ “ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย” ฯลฯ “ตอ้งเป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ 

ไมต่อ้งอาบัต ิ

ส ัง่สรา้งกฎุ ีสงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้ไดข้นาด เขาไมส่รา้งตามส ัง่ 

[๓๖๐] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ 

สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดย 

รอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดง 

พืน้ทีใ่หเ้รา เกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” เธอ 

พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ “สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ที ่

ไมม่อีันตราย และตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ “สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งได ้

ขนาดและตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย” ฯลฯ “สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งไดข้นาด 

และตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ “สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่หแ้ละตอ้งไดข้นาด” ถา้เธอ 

ไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ส ัง่สรา้งกฎุ ีสงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้ไดข้นาด เขาสรา้งตามส ัง่ 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป และไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผู ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

รับค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หไ้ดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หเ้ราไดข้นาด 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” เธอพงึไปเองหรอืสง่ทตูไปบอกวา่ 

“ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ “ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย” ฯลฯ “ตอ้งเป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้ง 

กฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิุกกฏ ๓ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่ 

สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่  ี

บรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ที ่

มบีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สรา้งผดิค าส ัง่ สรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎใีหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่ดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ตอ้งไดข้นาด 

ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุใีหเ้กนิขนาด 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๓ 

ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัต  ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผู ้

สรา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สรา้งผดิค าส ัง่ สรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้ตอ้งไดข้นาด 

ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุใีหไ้ดข้นาด 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัต  ิ

ทกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่หต้อ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผู ้

รับค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่หเ้กนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ที ่

ไมม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๔ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๓ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๓ ตัว ฯลฯ 

เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายเป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไปและไดส้ัง่วา่ “กฎุนัีน้สงฆต์อ้ง 

แสดงพืน้ทีใ่หต้อ้งไดข้นาด ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผู ้

รับค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หไ้ดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งคา้ง 

[๓๖๑] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีี ่

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขา 

สรา้งคา้งไว ้ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่ หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หแ้ก่ 

ภกิษุอืน่หรอืไมร่ือ้สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตวั 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ด ้

แสดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขาสรา้งคา้งไว ้

ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หแ้กภ่กิษุอืน่ หรอื 

ไมร่ือ้สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ฯลฯ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็น 

พืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ฯลฯ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งคา้ง 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดง 

พืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขาสรา้งคา้งไว ้ภกิษุ 

นัน้กลับมา พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หภ้กิษุอืน่หรอืไมร่ือ้สรา้ง 

ใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต  ิ

สรา้งเกนิขนาด สรา้งคา้ง 

[๓๖๒] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุใีห ้

เกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขาสรา้งคา้งไว ้

ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หภ้กิษุอืน่หรอืไมร่ือ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฎกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ 

เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สรา้งไดข้นาด สรา้งคา้ง 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุใีหไ้ดข้นาด 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขาสรา้งคา้งไว ้ภกิษุนัน้กลับมา 

พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หภ้กิษุอืน่หรอืไมร่ือ้สรา้งใหม่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งเกนิขนาด สรา้งคา้ง 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆไ์มไ่ด ้

แสดงพืน้ทีใ่ห ้เกนิขนาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้ 

เขาคา้งไว ้ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หภ้กิษุ 

อืน่หรอืไมร่ือ้สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ๑ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็น 

พืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ๒ ตัว 

สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งไดข้นาด สรา้งคา้ง 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดง 

พืน้ทีใ่ห ้ไดข้นาด เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขาสรา้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๖. กฎุกิารสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

คา้งไว ้ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหก้ฎุนัีน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หภ้กิษุอืน่ 

หรอืไมร่ือ้สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งกฎุใีหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งกฎุทีีส่งฆแ์สดง 

พืน้ทีใ่ห ้ไดข้นาด เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต  ิ

สรา้งคา้ง สรา้งตอ่ 

  [๓๖๓] กฎุตีนสรา้งคา้งไว ้ภกิษุสรา้งตอ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  กฎุตีนสรา้งคา้งไว ้ภกิษุใชผู้อ้ ืน่สรา้งตอ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  กฎุผีูอ้ ืน่สรา้งคา้งไว ้ภกิษุสรา้งตอ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  กฎุผีูอ้ ืน่สรา้งคา้งไว ้ภกิษุใชผู้อ้ ืน่สรา้งตอ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๖๔] ๑. ภกิษุสรา้งเงือ้มผามปีระต ู

   ๒. ภกิษุตบแตง่ถ ้า 

   ๓. ภกิษุสรา้งกฎุหีญา้ 

   ๔. ภกิษุสรา้งกฎุเีพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๕. ภกิษุสรา้งอาคารนอกจากนัน้ ยกเวน้อาคารทีพั่กของตน 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

กฏุกิารสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๗. วหิารการสกิขาบท 

วา่ดว้ยการสรา้งวหิาร 

เร ือ่งพระฉนันะ 

[๓๖๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขต 

กรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ เศรษฐผีูอ้ปัุฏฐากทา่นพระฉันนะ บอกทา่นพระฉันนะวา่ “ทา่นผู ้

เจรญิ ทา่นโปรดตรวจดสูถานทีส่รา้งวหิาร ขา้พเจา้จักใหส้รา้งวหิารถวาย” 

  ตอ่มา ทา่นพระฉันนะใหแ้ผว้ถางสถานทีส่รา้งวหิาร ใชค้นตัดตน้ไมร้กุขเจดยี ์

ตน้หนึง่ทีช่าวบา้นชาวนคิม ชาวเมอืง ชาวชนบท ชาวแวน่แควน้เคารพบชูา พวกชาว 

บา้นจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึใชค้นตดั 

ตน้ไมร้กุขเจดยีท์ีช่าวบา้น ชาวนคิม ชาวเมอืง ชาวชนบท ชาวแวน่แควน้เคารพบชูาเลา่ 

พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร เบยีดเบยีนตน้ไมซ้ ึง่มอีนิทรยีเ์ดยีว” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ัก 

นอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน ทา่นพระฉันนะจงึใชค้นตัดตน้ 

ไมร้กุขเจดยีท์ีช่าวบา้น ฯลฯ ชาวแวน่แควน้เคารพบชูาเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหน ิ

ทา่นพระฉันนะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุภกิษุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุ

ทรงสอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ เธอใชค้นตดัตน้ไมร้กุขเจดยีท์ี ่

ชาวบา้น ชาวนคิม ชาวเมอืง ชาวชนบท ชาวแวน่แควน้เคารพบชูาจรงิหรอื” 

ทา่นพระฉันนะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหน ิ

วา่ “โมฆบรุษุไฉนเธอจงึใชค้นตดัตน้ไมร้กุขเจดยีท์ีช่าวบา้น ชาวนคิม ชาวเมอืง 

ชาวชนบท ชาวแวน่แควน้เคารพบชูาเลา่ โมฆบรุษุ เพราะพวกชาวบา้นมคีวาม 

ส าคัญวา่ ‘ตน้ไมม้ชีวีะ’ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

พระบญัญตั ิ

[๓๖๖] ก็ ภกิษุจะสรา้งวหิารใหญ ่ทีม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของ 

สว่นตวั ตอ้งพาภกิษุท ัง้หลายไปแสดงพืน้ทีใ่ห ้ภกิษุเหลา่น ัน้พงึแสดงพืน้ทีใ่ห ้

เป็นพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้ภกิษุใหส้รา้งวหิารใหญ ่

เป็นพืน้ทีม่อีนัตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ หรอืไมพ่าภกิษุท ัง้หลายไป 

แสดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระฉนันะ จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๖๗] วหิารทีช่ ือ่วา่ ใหญ ่ไดแ้ก ่วหิารมเีจา้ของสรา้งถวาย 

  ชือ่วา่ วหิาร ไดแ้ก ่ทีอ่ยูซ่ ึง่โบกฉาบภายในหรอืภายนอกหรอืโบกฉาบทัง้ 

ภายในภายนอก 

  ค าวา่ สรา้ง คอื สรา้งเองหรอืใชค้นอืน่สรา้ง 

  ค าวา่ ทีม่เีจา้ของสรา้งถวาย คอื ทีม่หีญงิหรอืชาย คฤหัสถห์รอืบรรพชติ 

เป็นเจา้ของสรา้งถวาย 

  ค าวา่ สรา้งเป็นของสว่นตวั คอื เพือ่ประโยชนต์น 

  ค าวา่ ตอ้งพาภกิษุท ัง้หลายไปแสดงพืน้ทีใ่ห ้อธบิายวา่ ภกิษุผูจ้ะสรา้ง 

วหิารนัน้ พงึใหแ้ผว้ถางพืน้ทีส่รา้งวหิารแลว้เขา้ไปหาสงฆ ์หม่ผา้เฉวยีงบา่ กราบเทา้ 

ภกิษุผูแ้กพ่รรษากวา่ น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผม 

ตอ้งการจะสรา้งวหิารใหญ ่มเีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว กระผมขอ 

ใหส้งฆต์รวจดพูืน้ทีส่รา้งวหิาร ขอรับ” พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๒ 

พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นที ่๓ ถา้สงฆทั์ง้ปวงสามารถไปตรวจดพูืน้ทีส่รา้ง 

วหิารได ้ก็ตอ้งไปตรวจดดูว้ยกันทกุรปู ถา้สงฆทั์ง้ปวงไมส่ามารถจะไปตรวจดพูืน้ที ่

สรา้งวหิารไดห้มดทกุรปู ก็ตอ้งขอพวกภกิษุทีฉ่ลาดสามารถรูจั้กพืน้ที ่วา่เป็นพืน้ทีม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

แลว้แตง่ตัง้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

วธิแีตง่ต ัง้ และกรรมวาจาแตง่ต ัง้ 

ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึแตง่ตัง้อยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศให ้

สงฆท์ราบวา่ 

  [๓๖๘] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งวหิาร 

ใหญท่ีม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆต์รวจดพูืน้ที ่

สรา้งวหิาร ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ พงึแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นี ้ใหต้รวจดทูีส่รา้ง 

วหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งวหิารใหญ ่ทีม่ ี

เจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆต์รวจดพูืน้ทีส่รา้งวหิาร 

สงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นี ้ใหต้รวจดพูืน้ทีส่รา้งวหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูใด 

เห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นี ้ใหต้รวจดพูืน้ทีส่รา้งวหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้

ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีแ้ละชือ่นีส้งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูต้รวจดพูืน้ทีส่รา้งวหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้

สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

วธิขีอสงฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งวหิาร 

[๓๖๙] ภกิษุทัง้หลายทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เหลา่นัน้ ตอ้งไปทีนั่น้แลว้พงึตรวจด ู

พืน้ทีส่รา้งวหิาร ใหรู้ว้า่ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เป็นพืน้ทีม่อีันตรายทัง้ไมม่บีรเิวณ 

โดยรอบ พงึบอกภกิษุรปูนัน้วา่ “อยา่สรา้งในทีน่ี”้ ถา้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายทัง้ม ี

บรเิวณโดยรอบ พงึบอกสงฆว์า่ “เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายทัง้มบีรเิวณโดยรอบ” 

ภกิษุผูจ้ะสรา้งวหิารนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่ผา้เฉวยีงบา่ กราบเทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา 

กวา่ น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมตอ้งการสรา้ง 

วหิารใหญ ่ทีม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว กระผมขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ที ่

สรา้งวหิาร” พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลายดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๒ พงึกลา่วขอภกิษุทัง้หลาย 

ดังนีเ้ป็นครัง้ที ่๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

กรรมวาจาขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งวหิาร 

ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบ ดังนี้ 

  [๓๗๐] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งวหิาร 

ใหญท่ีม่เีจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้ง 

วหิาร ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ พงึไปแสดงพืน้ทีส่รา้งวหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีต้อ้งการจะสรา้งวหิารใหญท่ีม่ ี

เจา้ของสรา้งถวาย สรา้งเป็นของสว่นตัว ภกิษุนัน้ขอใหส้งฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งวหิาร 

สงฆแ์สดงพืน้ทีส่รา้งวหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการแสดงพืน้ที ่

สรา้งวหิารใหแ้กภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ท่านรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  พืน้ทีส่รา้งวหิารสงฆแ์สดงใหแ้กภ่กิษุชือ่นีแ้ลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  [๓๗๑] ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีม่อีนัตราย คอื เป็นทีอ่ยูข่องมด เป็นทีอ่ยูข่อง 

ปลวก เป็นทีอ่ยูข่องหนู เป็นทีอ่ยูข่องง ูเป็นทีอ่ยูข่องแมลงป่อง เป็นทีอ่ยูข่องตะขาบ 

เป็นทีอ่ยูข่องชา้ง เป็นทีอ่ยูข่องมา้ เป็นทีอ่ยูข่องราชสหี ์เป็นทีอ่ยูข่องเสอืโครง่ เป็นที ่

อยูข่องเสอืเหลอืง เป็นทีอ่ยูข่องหม ีเป็นทีอ่ยูข่องสนัุขป่า หรอืเป็นทีอ่ยูข่องสตัว ์

ดรัิจฉานบางเหลา่ อยูใ่กลน้า อยูใ่กลส้วน อยูใ่กลต้ะแลงแกง อยูใ่กลท้ีท่รมาน 

นักโทษ อยูใ่กลส้สุาน อยูใ่กลอ้ทุยาน อยูใ่กลท้ีห่ลวง อยูใ่กลโ้รงชา้ง อยูใ่กลโ้รงมา้ 

อยูใ่กลเ้รอืนจ า อยูใ่กลโ้รงสรุา อยูใ่กลร้า้นขายเนือ้ อยูใ่กลถ้นน อยูใ่กลท้างสีแ่ยก 

อยูใ่กลท้ีป่ระชมุ หรอือยูใ่กลท้างเดนิ นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีม่อีันตราย 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ คอื เกวยีนทีเ่ขาเทยีมววัตามปกตไิม ่

สามารถวนไปได ้บันไดไมส่ามารถจะทอดเวยีนไปไดโ้ดยรอบ นีช้ ือ่วา่ พืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีนัตราย คอื ไมใ่ชท่ีอ่ยูข่องมด ฯลฯ ไมใ่กลท้างเดนิ 

นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ คอื เกวยีนทีเ่ขาเทยีมววัตามปกต ิ

สามารถวนไปได ้บันไดสามารถทอดเวยีนไปไดโ้ดยรอบ นีช่ ือ่วา่ พืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

วหิารทีช่ ือ่วา่ ใหญ ่คอื วหิารทีม่เีจา้ของ 

  ทีช่ ือ่วา่ วหิาร ไดแ้ก ่ทีอ่ยูซ่ ึง่โบกฉาบเฉพาะภายในหรอืภายนอก หรอืโบก 

ฉาบทัง้ภายในภายนอก 

  ค าวา่ สรา้ง คอื สรา้งเองหรอืใชค้นอืน่สรา้ง 

  ค าวา่ ไมพ่าภกิษุท ัง้หลายไปแสดงพืน้ทีใ่ห ้คอื ไมข่อใหส้งฆแ์สดงพืน้ที ่

สรา้งวหิารดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจากอ่น สรา้งเองหรอืใชค้นอืน่สรา้ง ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ เพราะความพยายามแตล่ะครัง้ ยังเหลอือฐิอกีกอ้นหนึง่จงึจะเสร็จ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย อฐิกอ้นสดุทา้ยเสร็จแลว้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ จงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

  [๓๗๒] ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวักับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว 

  ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ที ่

ไมม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

   ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่  ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

  ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

ส ัง่สรา้งวหิาร สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๗๓] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ด ้

แสดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ 

ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ส ัง่สรา้งวหิาร สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” ผูรั้บค าสัง่สรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่ม ่

มอีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกณัฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

หลกีไป ไมไ่ดส้ ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๗๔] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่มไ่ดส้ัง่วา่ 

“วหิารนัน้ สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดย 

รอบ” ผูรั้บค าสัง่สรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ที ่

ไมม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัวกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว ฯลฯ เป็น 

พืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกบั 

อาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

หลกีไป ไมไ่ดส้ ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไปแตไ่มไ่ดส้ัง่ไวว้า่ “วหิารนัน้สงฆ ์

ตอ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่ 

สรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๗๕] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่ดส้ัง่วา่ “วหิาร 

นัน้สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” 

ผูรั้บค าสัง่สรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่หเ้รา 

เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืสง่ทตูไป 

บอกวา่ “วหิารนัน้สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งม ี

บรเิวณโดยรอบ” ถา้ไมไ่ปเองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ วหิารนัน้ 

สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่หแ้ละตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย ฯลฯ วหิารนัน้สงฆต์อ้งแสดง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท บทภาชนยี ์

พืน้ทีใ่หแ้ละตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ ฯลฯ วหิารนัน้สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้หากไม่ไป 

เองหรอืไมส่ง่ทตูไปบอก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป และไดส้ัง่วา่ “วหิารนัน้สงฆ ์

ตอ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบดว้ย ผูรั้บค า 

สัง่สรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “เขาสรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่หเ้รา เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ” ภกิษุนัน้พงึไปเองหรอืพงึสง่ทตูไปบอกวา่ “วหิารนัน้ 

ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ “ตอ้งเป็นทีไ่มม่อีนัตราย” 

ฯลฯ “ตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ฯลฯ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้

[๓๗๖] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่ดส้ัง่วา่ “วหิาร 

นัน้สงฆต์อ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผู ้

รับค าสัง่สรา้งวหิารทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๓ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย 

เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่ ี

อันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

สรา้งผดิค าส ัง่ สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป แตไ่ดส้ัง่วา่ “วหิารนัน้สงฆ ์

ตอ้งแสดงพืน้ทีใ่ห ้ตอ้งเป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตรายและตอ้งมบีรเิวณโดยรอบ” ผูรั้บค าสัง่ 

สรา้งวหิารทีส่งฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่  ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท บทภาชนยี ์

บรเิวณโดยรอบ ภกิษุผูส้รา้งตอ้งอาบัตทิกุกฏ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่ ี

บรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

สงฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งคา้ง 

[๓๗๗] ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งวหิาร 

ทีส่งฆไ์มไ่ดแ้สดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้ 

เขาสรา้งคา้งไว ้ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหว้หิารนัน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม่ ถา้ 

ไมใ่หภ้กิษุอืน่หรอืไมร่ือ้สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตสิงัฆาทเิสส ๑ ตัว 

ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบตั ิ

สงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

สงฆแ์สดงพืน้ทีใ่ห ้สรา้งคา้ง 

ภกิษุสัง่วา่ “จงสรา้งวหิารใหเ้รา” แลว้หลกีไป ผูรั้บค าสัง่สรา้งวหิารทีส่งฆ ์

แสดงพืน้ทีใ่ห ้เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ ถา้เขาสรา้งคา้งไว  ้

ภกิษุนัน้กลับมา พงึใหว้หิารนัน้แกภ่กิษุอืน่หรอืรือ้สรา้งใหม ่ถา้ไมใ่หภ้กิษุอืน่หรอืไม่ 

รือ้สรา้งใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว ฯลฯ เป็นพืน้ทีม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณ 

โดยรอบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีไ่มม่บีรเิวณโดยรอบ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ เป็นพืน้ทีไ่มม่อีันตราย เป็นพืน้ทีม่บีรเิวณโดยรอบ ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

สรา้งคา้ง สรา้งตอ่ 

[๓๗๘] วหิารตนสรา้งคา้งไว ้ภกิษุสรา้งตอ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  วหิารตนสรา้งคา้งไว ้ภกิษุใชผู้อ้ ืน่สรา้งตอ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๗. วหิารการสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

วหิารผูอ้ ืน่สรา้งคา้งไว ้ภกิษุสรา้งตอ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  วหิารผูอ้ ืน่สรา้งคา้งไว ้ภกิษุใชผู้อ้ ืน่สรา้งตอ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๗๙] ๑. ภกิษุสรา้งเงือ้มผามปีระต ู

   ๒. ภกิษุตบแตง่ถ ้า 

   ๓. ภกิษุสรา้งกฎุหีญา้ 

   ๔. ภกิษุสรา้งวหิารเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๕. ภกิษุสรา้งอาคารนอกจากนัน้ ยกเวน้อาคารทีพั่กของตน 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

วหิารการสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๘. ปฐมทฏุฐโทสสกิขาบท 

วา่ดว้ยภกิษุขดัเคอืงมโีทสะ สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระทพัพมลัลบตุร 

[๓๘๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถาน 

ทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระทัพพมัลลบตุร บรรลอุรหตัตผล 

เมือ่อาย ุ๗ ขวบ คณุวเิศษอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีพ่ระสาวกพงึบรรล ุทา่นก็ไดบ้รรลแุลว้ 

ทัง้หมด ไมม่กีจิอะไร ๆ ทีจ่ะพงึท ายิง่กวา่นี ้หรอืกจิทีท่ าเสร็จแลว้ซึง่จะท าเพิม่เตมิ 

อกีก็ไมม่ ี

  ตอ่มา ทา่นพระทัพพมลัลบตุรหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด เกดิความคดิค านงึ 

อยา่งนีว้า่ เราไดบ้รรลอุรหัตผลเมือ่อาย ุ๗ ขวบ คณุวเิศษอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีพ่ระ 

สาวกพงึบรรล ุเราก็ไดบ้รรลแุลว้ทัง้หมด ไมม่กีจิอะไร ๆ ทีจ่ะพงึท ายิง่กวา่นี้ หรอืกจิ 

ทีท่ าเสร็จแลว้ซึง่จะท าเพิม่เตมิอกีก็ไมม่ ีเราควรชว่ยอะไรสงฆไ์ดบ้า้ง 

  ล าดับนัน้ ทา่นตกลงใจวา่ “ถา้กระไร เราควรจัดแจงเสนาสนะและแจก 

ภัตตาหารแกส่งฆ”์ ครัน้ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายบังคมพระผูม้พีระภาคแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควรแลว้ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระพทุธเจา้หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไดบ้รรลอุรหัตตผลเมือ่อาย ุ๗ ขวบ ฯลฯ หรอืกจิทีท่ า 

เสร็จแลว้ซึง่จะท าเพิม่เตมิอกีก็ไมม่ ีเราควรชว่ยอะไรสงฆไ์ดบ้า้ง’ พระพทุธเจา้ขา้ 

ถา้กระไร ขา้พระพทุธเจา้ พงึจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตตาหารแกส่งฆ ์ขา้พระ 

พทุธเจา้ปรารถนาจะจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตตาหารแกส่งฆ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดแีลว้ ดแีลว้ ทัพพะ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงจัดแจง 

เสนาสนะและแจกภัตตาหารแกส่งฆ”์ พระทัพพมัลลบตุรกราบทลูรับสนองพระพุทธ 

ด ารัสแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

แตง่ต ัง้เสนาสนปญัญาปกะและภตัตทุเทสกะ๑ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ สงฆจ์งแตง่ตัง้ทัพพมัลลบตุรให ้

เป็นเสนาสนปัญญาปกะและภัตตทุเทสกะ 

วธิแีตง่ต ัง้ และกรรมวาจาแตง่ต ัง้ 

ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึแตง่ตัง้อยา่งนี ้คอื เบือ้งตน้พงึขอใหทั้พพมัลลบตุรรับ 

ครัน้แลว้ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถ พงึประกาศใหส้งฆท์ราบวา่ 

  [๓๘๑] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ พงึแตง่ตัง้ 

ทา่นพระทัพพมัลลบตุรใหเ้ป็นเสนาสนปัญญาปกะและภัตตทุเทสกะ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สงฆแ์ตง่ตัง้พระทัพพมัลลบตุรใหเ้ป็น 

เสนาสนปัญญาปกะและภัตตทุเทสกะ ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้พระทัพพมัลล 

บตุรใหเ้ป็นเสนาสนปัญญาปกะและภัตตทุเทสกะ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็น 

ดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

   พระทัพพมัลลบตุร สงฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นเสนาสนปัญญาปกะและภัตตทุเทสกะแลว้ 

สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” 

  [๓๘๒] ก็แล ทา่นพระทัพพมัลลบตุร ไดรั้บแตง่ตัง้แลว้ยอ่มจัดแจงเสนาสนะ 

ส าหรับหมูภ่กิษุผูม้คีณุสมบัตเิสมอกันรวมไวท้ีเ่ดยีวกัน ดังนี ้คอื จัดแจงเสนาสนะ 

ส าหรับภกิษุผูท้รงพระสตูรรวมกันไวแ้หง่หนึง่ ดว้ยประสงคว์า่ ภกิษุเหลา่นัน้จักซกั 

ซอ้มพระสตูรกัน 

  จัดแจงเสนาสนะส าหรับภกิษุผูท้รงพระวนัิยรวมกันไวแ้หง่หนึง่ ดว้ยประสงคว์า่ 

ภกิษุเหลา่นัน้จักวนิจิฉัยพระวนัิยกัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เสนาสนปัญญาปกะ คอืภกิษุผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากสงฆใ์หม้หีนา้ทีจั่ดเสนาสนะ ภัตตทุเทสกะ คอืภกิษุผูไ้ด ้

   รับการแตง่ตัง้จากสงฆใ์หม้หีนา้ทีจั่ดภัตตาหารถวายสงฆ ์

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๓ } 
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จัดแจงเสนาสนะส าหรับภกิษุผูท้รงพระอภธิรรมรวมกันไวแ้หง่หนึง่ ดว้ย 

ประสงคว์า่ ภกิษุเหลา่นัน้จักสนทนาพระอภธิรรมกัน 

  จัดแจงเสนาสนะส าหรับภกิษุผูไ้ดฌ้านรวมกันไวแ้หง่หนึง่ ดว้ยประสงคว์า่ 

ภกิษุเหลา่นัน้จักไมร่บกวนกัน 

  จัดแจงเสนาสนะส าหรับภกิษุผูช้อบกลา่วตรัิจฉานกถา ผูม้ากไปดว้ยการ 

บ ารงุรา่งกายรวมกันไวแ้หง่หนึง่ ดว้ยประสงคว์า่ ภกิษุเหลา่นีจ้ะอยูต่ามความพอใจ 

  ทา่นพระทัพพมัลลบตุรนัน้เขา้เตโชกสณิ แลว้จัดแจงเสนาสนะดว้ยแสงสวา่งนัน้ 

ส าหรับภกิษุทีม่าในเวลาค ่าคนื 

  ภกิษุทัง้หลายจงใจมาในเวลาค า่คนื ดว้ยประสงคว์า่ “พวกเราจะชมอทิธ ิ

ปาฏหิารยิข์องทา่นพระทัพพมัลลบตุร” ก็ม ีพวกเธอพากันเขา้ไปหาทา่นพระ 

ทัพพมัลลบตุร กลา่ววา่ “ทา่นจงจัดแจงเสนาสนะใหพ้วกกระผม” 

  ทา่นพระทัพพมัลลบตุรกลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลายตอ้งการพักทีไ่หนเลา่ 

ขา้พเจา้จะจัดแจงในทีไ่หน” 

  ภกิษุเหลา่นัน้จงใจอา้งทีไ่กลๆ วา่ “ทา่นจงจัดแจงเสนาสนะใหพ้วกกระผมที ่

ภเูขาคชิฌกฏู...ทีเ่หวส าหรับทิง้โจร...ทีก่าฬสลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ.ิ..ทีถ่ ้าสตัตบรรณ 

คหูาขา้งภเูขาเวภาระ...ทีเ่งือ้มเขาสปัปโสณฑกิะใกลส้ตีวนั...ทีซ่อกเขาโคตมกะ...ที ่

ซอกเขาตนิทกุะ...ทีซ่อกเขาตโปทกะ...ทีต่โปทาราม...ทีช่วีกัมพวนั...ทา่นจงจัดแจง 

เสนาสนะ ใหพ้วกกระผมทีม่ัททกจุฉมิฤคทายวนั” 

  ทา่นพระทัพพมัลลบตุรเขา้เตโชกสณิ ใชอ้งคลุสีอ่งแสงสวา่งเดนิน าหนา้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ ทา่นเหลา่นัน้เดนิตามพระทัพพมลัลบตุรไปดว้ยแสงสวา่งนัน้ ทา่นไดจั้ด 

แจงเสนาสนะส าหรับภกิษุเหลา่นัน้ ชีแ้จงวา่ “นีเ่ตยีง นีต่ั่ง นีฟ่กู นี่หมอน นีท่ีถ่า่ย 

อจุจาระ นีท่ีถ่า่ยปัสสาวะ นีน่ ้าฉัน นีน่ ้าใช ้นีไ่มเ้ทา้ นีร่ะเบยีบกตกิาสงฆ ์ควรเขา้ 

เวลานี ้ควรออกเวลานี”้ ครัน้จัดแจงเสร็จแลว้จงึกลบัมาพระเวฬวุนัวหิารตามเดมิ 

เร ือ่งพระทพัพมลัลบตุร จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๔ } 
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เร ือ่งพระเมตตยิะและพระภมุมชกะ 

[๓๘๓] ก็สมัยนัน้ พระเมตตยิะและพระภมุมชกะ เป็นพระบวชใหมแ่ละม ี

บญุนอ้ย เสนาสนะของสงฆช์ัน้เลว อาหารก็ชัน้เลว ตกถงึทา่นทัง้สอง ชาวกรงุ 

ราชคฤหต์อ้งการจะถวายบณิฑบาตแกพ่ระเถระทัง้หลายก็ถวายเนยใสบา้ง น ้ามันบา้ง 

แกงออ่มบา้ง จัดปรงุพเิศษ แตพ่วกเขาถวายอาหารธรรมดาแกพ่ระเมตตยิะและ 

พระภมุมชกะ ตามแตจ่ะหาได ้คอืปลายขา้วกับน ้าผักดอง 

  วนัหนึง่ ทา่นทัง้สองกลับจากบณิฑบาตหลังจากฉันเสร็จแลว้ เทีย่วถามภกิษุ 

เถระวา่ “มอีาหารอะไรบา้ง ในโรงฉันส าหรับพวกทา่น” 

  พระเถระบางพวกตอบวา่ “คณุทัง้สอง พวกเรามเีนยใส น ้ามัน แกงออ่ม” 

  พระเมตตยิะและพระภมุมชกะ กลา่ววา่ “พวกกระผมไมม่อีะไรเลย ขอรับ ม ี

แตอ่าหารธรรมดา ตามแตจ่ะหาได ้คอืปลายขา้วกับน ้าผักดอง” 

  สมัยตอ่มา คหบดผีูช้อบถวายอาหารอยา่งด ีถวายอาหารแกส่งฆว์ันละ ๔ ที ่

เป็นนติยภัต คหบดพีรอ้มบตุรภรรยาอังคาส๑ อยูใ่กล ้ๆ  ในโรงฉัน คนอืน่ๆ ถาม 

ถงึความตอ้งการขา้วสกุ ถามถงึความตอ้งการกับขา้ว ถามถงึความตอ้งการน ้ามัน 

ถามถงึความตอ้งการแกงออ่ม 

  วนัตอ่มา ทา่นพระทัพพมลัลบตุรผูเ้ป็นภัตตทุเทสกน์มินตพ์ระเมตตยิะและ 

พระภมุมชกะไปฉันภัตตาหารของคหบดใีนวนัรุง่ข ึน้ วนัเดยีวกันนัน้ คหบดเีดนิทางไป 

อารามดว้ยธรุะบางอยา่ง ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระทัพพมัลลบตุรถงึส านัก ครัน้ถงึแลว้ได ้

ไหวท้า่นพระทัพพมัลลบตุรแลว้ น่ังลง ณ ทีส่มควร ทา่นทัพพมัลลบตุร ชีแ้จงคหบด ี

ผูช้อบถวายอาหารอยา่งดใีหเ้ห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ครัน้แลว้ คหบดผีูช้อบถวายอาหารอยา่งด ี

ถามวา่ “ภัตตาหารทีจ่ะถวายในวนัพรุง่นีท้ีเ่รอืนของขา้พเจา้ ทา่นนมินตภ์กิษุรปูไหน 

ไปฉันขอรับ” 

  ทา่นพระทัพพมัลลบตุรตอบวา่ “อาตมาจัดใหพ้ระเมตตยิะและพระภมุมชกะ 

ไปฉัน” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 “อังคาส” หมายถงึประเคน หรอืถวายอาหารแกพ่ระภกิษุสามเณร 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๕ } 
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เขาไมพ่อใจวา่ “ท าไมจงึนมินตภ์กิษุชัว่ไปฉันภัตตาหารในบา้นเราเลา่” กลับ 

ไปบา้นแลว้สัง่หญงิรับใชว้า่ “แมส่าวใช ้พรุง่นี ้เจา้จงจัดอาสนะไวท้ีซุ่ม้ประตแูลว้เอา 

ปลายขา้วกับน ้าผักดองถวายภกิษุผูม้าฉันภัตตาหารนะ” 

  หญงิรับใชรั้บค าวา่ “ไดเ้จา้คะ่” 

  วนัเดยีวกันนัน้ พระเมตตยิะและพระภมุมชกะกลา่วกันวา่ “คณุ เมือ่วานนี้ 

เราไดรั้บนมินตไ์ปฉันภัตตาหารในเรอืนคหบด ีพรุง่นี้ คหบดพีรอ้มดว้ยบตุรภรรยา 

ก็จักมายนือังคาสเราอยูใ่กล ้ๆ คนอืน่ถามถงึความตอ้งการขา้วสกุ ถามถงึความ 

ตอ้งการกับขา้ว ถามถงึความตอ้งการน ้ามัน ถามถงึความตอ้งการแกงออ่ม” เพราะ 

ความดใีจนัน้ พอตกกลางคนื ทา่นทัง้สองจงึจ าวดัหลับไมเ่ต็มที ่ครัน้เวลาเชา้ ครอง 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเดนิไปถงึนเิวศนข์องคหบด ี

  หญงิรับใชม้องเห็นพระเมตตยิะและพระภมุมชกะเดนิมาแตไ่กล จงึจัดอาสนะ 

ไวท้ีซุ่ม้ประตนูมินตว์า่ “พระคณุเจา้ นมินตน่ั์งเถดิ เจา้คะ่” 

  พระเมตตยิะและพระภมุมชกะคดิวา่ “เขาคงนมินตใ์หพ้วกเราน่ังรอทีซุ่ม้ 

ประตจูนกวา่ภัตตาหารจะเสร็จ” ขณะนัน้หญงิรับใชน้ าปลายขา้วกับน ้าผักดองไปถวาย 

กลา่ววา่ “พระคณุเจา้ นมินตฉั์นเถดิ เจา้คะ่” 

  ทา่นทัง้สองกลา่ววา่ “นอ้งหญงิ พวกอาตมารับนมินตม์าฉันนติยภัต” 

  หญงิรับใชต้อบวา่ “ทราบเจา้คะ่วา่ทา่นเป็นพระรับนมินตม์าฉันนติยภัต แต ่

เมือ่วานนี ้คหบดสีัง่ไวว้า่ ‘แมส่าวใช ้พรุง่นี ้เจา้จงจัดอาสนะไวท้ีซุ่ม้ประต ูแลว้เอา 

ปลายขา้วกับน ้าผักดองถวายภกิษุผูม้าฉันภัตตาหารนะ’ นมินตฉั์นเถดิ เจา้คะ่” 

  พระเมตตยิะและพระภมุมชกะ ปรกึษากันวา่ “เมือ่วานนีเ้อง คหบดไีปหา 

พระทัพพมลัลบตุรถงึอาราม สงสยัพวกเราคงถกูพระทัพพมัลลบตุรท าลายตอ่หนา้ 

คหบดเีป็นแน่” เพราะความเสยีใจ ทา่นทัง้สองจงึฉันภัตตาหารไมไ่ดส้มใจ ครัน้กลับ 

จากบณิฑบาตหลังจากฉันเสร็จแลว้ ถงึอาราม เก็บบาตรและจวีรแลว้ใชผ้า้สงัฆาฏ ิ

รัดเขา่ น่ังภายนอกซุม้ประตอูาราม นิง่อัน้ เกอ้เขนิ คอตก กม้หนา้ ซบเซา ไมพ่ดูจา 
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ภกิษุณีเมตตยิาใสค่วามพระทพัพมลัลบตุร 

ครัง้นัน้ ภกิษุณีเมตตยิาเขา้ไปหาพระเมตตยิะและพระภมุมชกะถงึทีพั่ก ครัน้ 

ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับพระเมตตยิะและพระภมุมชกะ ดงันีว้า่ “พระคณุเจา้ ดฉัินไหว ้

เจา้คะ่” 

  เมือ่เธอกลา่วอยา่งนัน้ พระเมตตยิะและภมุมชกะก็ไมพ่ดูดว้ย เธอจงึกลา่ววา่ 

“ดฉัินไหว ้เจา้คะ่” แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ พระเมตตยิะและพระภมุมชกะก็ไม ่

ยอมพดูดว้ย 

  ภกิษุณีเมตตยิากลา่วตอ่ไปวา่ “ดฉัินท าผดิอยา่งไรตอ่พระคณุเจา้ ท าไม 

พระคณุเจา้จงึไมย่อมพดูกับดฉัิน” 

  ภกิษุทัง้สองตอบวา่ “จรงิอยา่งนัน้แหละ นอ้งหญงิ พวกเราถกูพระทัพพมัลล 

บตุรเบยีดเบยีน เธอยังเพกิเฉยอยูไ่ด”้ 

  ภกิษุณีเมตตยิาถามวา่ “ดฉัินจะชว่ยไดอ้ยา่งไร เจา้คะ่” 

  ภกิษุทัง้สองตอบวา่ “ถา้เธอเต็มใจชว่ย วนันีแ้หละพระผูม้พีระภาคตอ้งให ้

พระทัพพมลัลบตุรสกึ” 

  ภกิษุณีเมตตยิาถามวา่ “พระคณุเจา้ ดฉัินจะท าอยา่งไร จะชว่ยไดด้ว้ยวธิไีหน” 

  ภกิษุทัง้สองตอบวา่ “มาเถดิ นอ้งหญงิ เธอจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ครัน้ถงึแลว้ จงกราบทลูพระผูม้พีระภาค อยา่งนีว้า่ “พระพทุธเจา้ขา้ 

เรือ่งนีไ้มส่มควร ไมเ่หมาะสม ทศิทีเ่คยปลอดภัยก็กลับมภีัย ทีท่ีไ่มเ่คยมเีสนยีดจัญ 

ไรก็กลับมเีสนยีดจัญไร ทศิทีไ่มเ่คยมอีปัุททวะก็กลบัมอีปัุททวะ ในทีท่ีไ่มเ่คยมลีม ก็ 

กลับมลีมแรง น ้าก็ดเูป็นเหมอืนน ้ารอ้นขึน้มา หมอ่มฉันถกูพระทัพพมลัลบตุรขม่ขนื” 

  ภกิษุณีเมตตยิารับค าของพระเมตตยิะและพระภมุมชกะแลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ ไดถ้วายบังคมพระผูม้พีระภาคแลว้ยนือยู ่ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค ดังนีว้า่ “เรือ่งนี้ไมส่มควร ฯลฯ หมอ่มฉันถกู 

พระทัพพมลัลบตุรขม่ขนื” 

ทรงประชุมสงฆส์อบถาม 

[๓๘๔] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุ

ทรงสอบถามทา่นพระทัพพมัลลบตุรวา่ “ทัพพะ เธอจ าไดไ้หมวา่ไดท้ าตามทีภ่กิษุณี 

นีก่ลา่วหา”

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ทา่นพระทัพพมัลลบตุรกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคยอ่ม 

ทรงทราบวา่ ขา้พระพทุธเจา้เป็นอยา่งไร” แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถาม 

ทา่นพระทัพพมัลลบตุร ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ ตรัสถามทา่นพระทัพพมัลลบตุรวา่ 

“ทัพพะ เธอจ าไดไ้หมวา่ไดท้ าตามทีภ่กิษุณีนีก่ลา่วหา” พระทัพพมัลลบตุรก็กราบทลูวา่ 

“พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงทราบวา่ ขา้พระพทุธเจา้เป็นอยา่งไร” 

  “ทัพพะ บัณฑติยอ่มไมแ่กค้ ากลา่วหาอยา่งนี ้ถา้เธอท าก็จงบอกวา่ท า ถา้ 

เธอไมไ่ดท้ า ก็จงบอกวา่ไมไ่ดท้ า” 

  “พระพทุธเจา้ขา้ ตัง้แตเ่กดิมา ขา้พระพุทธเจา้ไมรู่จั้กการเสพเมถนุธรรมแม ้

ในความฝัน ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึเมือ่ตอนตืน่อยู”่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายมารับสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงใหน้างภกิษุณีเมตตยิาสกึ จงสอบถามภกิษุเหลา่นี”้ แลว้ 

เสด็จจากทีป่ระทับเขา้พระวหิาร 

  หลังจากนัน้ ภกิษุทัง้หลายจงึใหน้างภกิษุณีเมตตยิาสกึ แตพ่ระเมตตยิะและ 

พระภมุมชกะไดแ้จง้ภกิษุทัง้หลายวา่ “ทา่นทัง้หลายอยา่ใหน้างภกิษุณีเมตตยิาสกึ 

เลย นางไมม่คีวามผดิ พวกกระผมโกรธ ไมพ่อใจ ตอ้งการใหพ้ระทัพพมลัลบตุรพน้ 

จากพรหมจรรย ์จงึชกัจงูนาง” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “ท่านทัง้หลาย พวกทา่นใสค่วามพระทัพพมัลลบตุร 

ดว้ยอาบัตปิาราชกิ ทีไ่มม่มีลูหรอื” 

พระเมตตยิะและพระภมุมชกะยอมรบัสารภาพ 

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระ 

เมตตยิะและพระภมุมชกะจงึใสค่วามทา่นพระทัพพมัลลบตุรดว้ยอาบัตปิาราชกิทีไ่ม ่

มมีลูเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิระเมตตยิะและพระภมุมชกะโดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูแดพ่ระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเมตตยิะและพระภมุมชกะวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ เธอทัง้สองใส ่

ความทัพพมัลลบตุร ดว้ยอาบัตปิาราชกิทีไ่มม่มีลูจรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย 

ไฉนพวกเธอ จงึใสค่วามทัพพมัลลบตุรดว้ยอาบัตปิาราชกิทีไ่มม่มีลูเลา่ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับ 

สัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี้ 

พระบญัญตั ิ

  [๓๘๕] ก็ ภกิษุใด ขดัเคอืง มโีทสะ ไมแ่ชม่ชืน่ ใสค่วามภกิษุดว้ย 

อาบตัปิาราชกิทีไ่มม่มีลู โดยมุง่หมายวา่ “ท าอยา่งไรจงึจะใหภ้กิษุน ัน้พน้จาก 

พรหมจรรยน์ีไ้ด”้ คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ อนัผูใ้ดผูห้น ึง่โจทก็ตามไมโ่จทก็ตาม 

อธกิรณ์น ัน้เป็นเร ือ่งไมม่มีลู และภกิษุยอมรบัผดิ เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระเมตตยิะและพระภมุมชกะ จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๘๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ หมายถงึ ภกิษุอืน่ 

  ค าวา่ ขดัเคอืง มโีทสะ คอื โกรธ ไมพ่อใจ ไมช่อบใจ แคน้ใจ เจ็บใจ 

  ค าวา่ ไมแ่ชม่ชืน่ คอื ไมแ่ชม่ชืน่เพราะความโกรธนัน้ เพราะมโีทสะนัน้ 

เพราะไมพ่อใจนัน้ และเพราะไมช่อบใจนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

ชือ่วา่ ทีไ่มม่มีลู คอืไมไ่ดเ้ห็น ไมไ่ดย้นิ ไมไ่ดน้กึสงสยั 

  ค าวา่ ดว้ยอาบตัปิาราชกิ คอื ดว้ยอาบัตปิาราชกิ ๔ ขอ้ใดขอ้หนึง่ 

  ค าวา่ ใสค่วาม ไดแ้ก ่โจทเอง หรอืสัง่ใหผู้อ้ ืน่โจท 

  ค าวา่ ท าอยา่งไรจงึจะใหภ้กิษุน ัน้พน้จากพรหมจรรยน์ีไ้ด ้ความวา่ ใหพ้น้ 

 จากความเป็นภกิษุ ใหพ้น้จากสมณธรรม ใหพ้น้จากศลีขนัธ ์ใหพ้น้จากคณุคอืตบะ 

   ค าวา่ คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ ความวา่ ลว่งขณะ ลยะ ครูท่ีภ่กิษุถกูใสค่วามไป 

แลว้ 

  ค าวา่ อนัผูใ้ดผูห้น ึง่โจทก็ตาม คอื จะมผีูเ้ชือ่ถอืตามเรือ่งทีท่ าใหภ้กิษุนัน้ถกู 

ใสค่วามก็ตาม 

  ค าวา่ ไมโ่จทก็ตาม คอื ไมม่ใีครๆ กลา่วถงึภกิษุนัน้ 

  ชือ่วา่ อธกิรณ์ ไดแ้ก ่อธกิรณ์ ๔ อยา่ง คอื ววิาทาธกิรณ์ อนุวาทาธกิรณ์ 

อาปัตตาธกิรณ์ และกจิจาธกิรณ์ 

  ค าวา่ และภกิษุยอมรบัผดิ ความวา่ ภกิษุนัน้ยอมรับวา่ “ขา้พเจา้พดูค าไร ้

ประโยชน ์พดูเท็จ พดูไมจ่รงิ ไมรู่จ้งึพดู” 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

ไมเ่ห็น โจทวา่ไดเ้ห็น 

[๓๘๗] ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้เห็นทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร 

ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไมไ่ดย้นิ โจทวา่ไดย้นิ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดย้นิวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

ศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ทกุๆ ค าพดู 

ไมน่กึสงสยั โจทวา่นกึสงสยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดน้กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้ 

วา่ “ขา้พเจา้นกึสงสยัวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้ 

สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมเ่ห็น โจทวา่ไดเ้ห็นและไดย้นิ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ 

เห็นและไดย้นิวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สาย 

ศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ทกุๆ ค าพดู 

ไมเ่ห็น โจทวา่ไดเ้ห็นและนกึสงสยั 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ได ้

เห็นและนกึสงสยัวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมเ่ห็น โจทวา่ไดเ้ห็น ไดย้นิ และนกึสงสยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ได ้

เห็น ไดย้นิและนกึสงสยัวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมไ่ดย้นิ โจทวา่ไดย้นิและนกึสงสยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดย้นิวา่ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดย้นิ และนกึสงสยัวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ไมไ่ดย้นิ โจทวา่ไดย้นิและไดเ้ห็น 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดย้นิวา่ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ 

ไดย้นิและไดเ้ห็น ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมไ่ดย้นิ โจทวา่ไดย้นิ นกึสงสยั และไดเ้ห็น 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดย้นิวา่ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดย้นิ นกึสงสยัและไดเ้ห็น ทา่นตอ้งอาบตัปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ 

ฯลฯ” ตอ้งอาบัต ิสงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมน่กึสงสยั โจทวา่นกึสงสยัและไดเ้ห็น 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดน้กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้นกึสงสยัและไดเ้ห็น ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมน่กึสงสยั โจทวา่นกึสงสยัและไดย้นิ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดน้กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้นกึสงสยัและไดย้นิวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไมน่กึสงสยั โจทวา่นกึสงสยั ไดเ้ห็นและไดย้นิ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดน้กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้นกึสงสยั ไดเ้ห็นและไดย้นิวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ 

ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุๆ ค าพดู 

ไดเ้ห็น โจทวา่ไดย้นิ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดย้นิ 

วา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ไดเ้ห็น โจทวา่นกึสงสยั...ไดย้นิและนกึสงสยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ 

นกึสงสยัวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ” ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดย้นิและนกึ 

สงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไดย้นิ โจทวา่นกึสงสยั...ไดเ้ห็น...นกึสงสยัและไดเ้ห็น 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดย้นิวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ 

นกึสงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็น 

ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้นกึสงสยัและไดเ้ห็น 

ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

นกึสงสยั โจทวา่ไดเ้ห็น...ไดย้นิ...ไดเ้ห็นและไดย้นิ 

  ภกิษุผูโ้จทกน์กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ 

ไดเ้ห็นทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ 

ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นและไดย้นิวา่ 

ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่ม 

อโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไดเ้ห็น ไมแ่นใจ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ไมแ่น่ใจในเรือ่งทีไ่ดเ้ห็น คอื 

ก าหนดสิง่ทีไ่ดเ้ห็นไมไ่ด ้จ าสิง่ทีไ่ดเ้ห็นไมไ่ด ้ลมืสิง่ทีไ่ดเ้ห็น ถา้โจทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นและไดย้นิ ฯลฯ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นและนกึสงสยั ฯลฯ ขา้พเจา้ไดเ้ห็น 

ไดย้นิและนกึสงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ” 

ไดย้นิ ไมแ่นใ่จ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดย้นิวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ไมแ่น่ใจในเรือ่งทีไ่ดย้นิ คอื 

ก าหนดเรือ่งทีไ่ดย้นิไมไ่ด ้จ าเรือ่งทีไ่ดย้นิไมไ่ด ้ลมืเรือ่งทีไ่ดย้นิ ถา้โจทภกิษุนัน้วา่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

“ขา้พเจา้ไดย้นิและนกึสงสยั ฯลฯ ขา้พเจา้ไดย้นิและไดเ้ห็น ฯลฯ ขา้พเจา้ไดย้นิ 

นกึสงสยัและไดเ้ห็น ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” 

นกึสงสยั ไมแ่นใ่จ 

ภกิษุผูโ้จทกน์กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ไมแ่น่ใจในเรือ่งทีน่กึสงสยั 

คอืก าหนดเรือ่งทีน่กึสงสยัไมไ่ด ้จ าเรือ่งทีน่กึสงสยัไมไ่ด ้ลมืเรือ่งทีน่กึสงสยั ถา้ 

โจทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้นกึสงสยัและเห็น ฯลฯ ขา้พเจา้นกึสงสยัและไดย้นิ ฯลฯ 

ขา้พเจา้นกึสงสยั ไดเ้ห็นและไดย้นิวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ 

ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไมเ่ห็น ส ัง่ใหโ้จทวา่เห็น 

[๓๘๘] ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากย 

บตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ 

ค าพดู 

ไมไ่ดย้นิ ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดย้นิ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดย้นิวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดย้นิวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไมไ่ดน้กึสงสยั ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดส้งสยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดน้กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุ 

นัน้วา่ “ขา้พเจา้นกึสงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ทกุๆ ค าพดู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

ไมไ่ดเ้ห็น ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดเ้ห็น... 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ ไดเ้ห็น ไดย้นิ ฯลฯ ขา้พเจา้ไดเ้ห็น ไดน้กึสงสยั ฯลฯ ขา้พเจา้ไดเ้ห็น 

ไดย้นิ ไดน้กึสงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ 

ค าพดู 

ไมไ่ดย้นิ ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดย้นิ... 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดย้นิวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดย้นิ ไดน้กึสงสยั ฯลฯ ขา้พเจา้ไดย้นิ ไดเ้ห็น ฯลฯ ขา้พเจา้ไดย้นิ ไดน้กึสงสยั 

ไดเ้ห็นวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไมน่กึสงสยั ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดน้กึสงสยั... 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มไ่ดน้กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุ 

นัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั ไดเ้ห็น ฯลฯ ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั ไดย้นิ ฯลฯ ขา้พเจา้ 

ไดน้กึสงสยั ไดเ้ห็นไดย้นิวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ทกุๆ ค าพดู 

ไดเ้ห็น ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดย้นิ... 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ 

ไดย้นิวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัต ิ

ปาราชกิแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้ไดย้นิ ไดน้กึสงสยัวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุ ๆ ค าพดู 

ไดย้นิ ส ัง่ใหโ้จทวา่นกึสงสยั... 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดย้นิวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั ฯลฯ” ถา้สัง่ใหโ้จทวา่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็น ฯลฯ” ถา้สัง่ใหโ้จทวา่ 

“ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั ไดเ้ห็น ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ทกุๆ ค าพดู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

 

นกึสงสยั ส ัง่ใหโ้จทวา่ไดเ้ห็น... 

ภกิษุผูโ้จทกน์กึสงสยัวา่ ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดเ้ห็น ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ 

“ขา้พเจา้ไดย้นิ ฯลฯ” ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็น ไดย้นิวา่ ทา่นตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิแลว้ ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ไดเ้ห็น ไมแ่นใ่จ ส ัง่ใหโ้จท 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิ ไมแ่น่ใจในเรือ่งทีไ่ดเ้ห็น คอื 

ก าหนดสิง่ทีไ่ดเ้ห็นไมไ่ด ้จ าสิง่ทีไ่ดเ้ห็นไมไ่ด ้ลมืสิง่ทีไ่ดเ้ห็น ฯลฯ 

ไดย้นิ ไมแ่นใ่จ ส ัง่ใหโ้จท 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มแ่น่ใจในเรือ่งทีไ่ดย้นิ คอื ก าหนดเรือ่งทีไ่ดย้นิไมไ่ด ้จ าเรือ่งที ่

ไดย้นิไมไ่ด ้ลมืเรือ่งทีไ่ดย้นิ ฯลฯ 

ไมแ่นใ่จ นกึสงสยั ส ัง่ใหโ้จท 

ภกิษุผูโ้จทกไ์มแ่น่ใจในเรือ่งทีน่กึสงสยั คอื ก าหนดเรือ่งทีน่กึสงสยัไมไ่ด ้จ า 

เรือ่งทีน่กึสงสยัไมไ่ด ้ลมืเรือ่งทีน่กึสงสยั ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั 

ไดเ้ห็น ฯลฯ” ลมืเรือ่งทีน่กึสงสยั ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั ไดย้นิ 

ฯลฯ” ลมืเรือ่งทีน่กึสงสยั ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้วา่ “ขา้พเจา้ไดน้กึสงสยั ไดเ้ห็น ได ้

ยนิวา่ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่น 

รว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

ความเห็น ๔ อยา่ง 

[๓๘๙] จ าเลยไมบ่รสิทุธิ ์โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์๑ จ าเลย 

บรสิทุธิ ์โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์๑ จ าเลยไมบ่รสิทุธิ ์โจทกม์คีวามเห็น 

วา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์๑ จ าเลยบรสิทุธิ ์โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์๑ 

  ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จาก 

พรหมจรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จาก 

พรหมจรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจท 

 ภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจทภกิษุ 

นัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทกม์ ี

ความเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จากพรหม 

จรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทกม์ ี

ความเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จากพรหม 

จรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทกม์ ี

ความเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจทภกิษุนัน้ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทกม์ ี

ความเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจทภกิษุนัน้ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จาก 

พรหมจรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จาก 

พรหมจรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึ 

โจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุตอ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ ยอ่มเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผู ้

โจทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจท 

ภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทก ์

มคีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จากพรหม 

จรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทก ์

มคีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะใหพ้น้จากพรหม 

จรรยจ์งึโจทภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทก ์

มคีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ไมข่อโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจทภกิษุนัน้ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

  ภกิษุไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิขอ้ใดขอ้หนึง่ ยอ่มเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ภกิษุผูโ้จทก ์

มคีวามเห็นวา่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ขอโอกาสกอ่น มคีวามประสงคจ์ะดา่จงึโจทภกิษุนัน้ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๘. ปฐมทฎุฐโทสสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

[๓๙๐] ๑. ภกิษุจ าเลยเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ภกิษุผูโ้จทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้ม่ 

         บรสิทุธิ ์

   ๒. ภกิษุจ าเลยเป็นผูไ้มบ่รสิทุธิ ์ภกิษุผูโ้จทกม์คีวามเห็นวา่เป็นผูไ้ม่ 

         บรสิทุธิ ์

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปฐมทฏุฐโทสสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๙. ทตุยิทฏุฐโทสสกิขาบท 

วา่ดว้ยภกิษุขดัเคอืงมโีทสะ สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระเมตตยิะและพระภมุมชกะ 

[๓๙๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถาน 

ทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พระเมตตยิะและพระภมุมชกะ ก าลังลง 

จากภเูขาคชิฌกฏู มองเห็นแพะตัวผูก้ับตัวเมยีก าลังสบืพันธุก์ัน จงึกลา่ววา่ “เอาเถดิ 

พวกเราจะสมมตแิพะตัวผูเ้ป็นพระทัพพมัลลบตุร สมมตแิพะตัวเมยีเป็นภกิษุณีเมตตยิา 

จักกลา่ววา่ “ครัง้กอ่นพวกเรากลา่วหาพระทัพพมัลลบตุร ดว้ยไดย้นิมา แตบ่ัดนี้ 

พวกเราไดเ้ห็นพระทัพพมลุลบตุรเสพเมถนุกับภกิษุณีเมตตยิา ดว้ยตนเอง” ทา่น 

ทัง้สองไดส้มมตพิระทัพพมัลลบตุรเป็นแพะตัวผู ้สมมตภิกิษุณีเมตตยิาเป็นแพะตัว 

เมยี แลว้แจง้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบวา่ “ครัง้กอ่น ฯลฯ แตบ่ัดนี ้พวกเราไดเ้ห็นพระ 

ทัพพมัลลบตุรเสพเมถนุกบัภกิษุณีเมตตยิา ดว้ยตนเอง” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนี้ 

ทา่นพระทัพพมัลลบตุรจะไมท่ ากรรมเชน่นัน้” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆส์อบถาม 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระทัพพมลัลบตุรวา่ “ทัพพะ เธอจ าไดไ้หมวา่เคยท าตามทีภ่กิษุ 

เหลา่นีก้ลา่วหา” 

  ทา่นพระทัพพมัลลบตุรกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคยอ่ม 

ทรงทราบวา่ ขา้พระพทุธเจา้เป็นอยา่งไร” แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคตรัสถามทา่น 

พระทัพพมลัลบตุร ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ ตรัสถามทา่นพระทัพพมลัลบตุรวา่ “ทัพพะ 

เธอจ าไดไ้หมวา่ไดท้ าตามทีภ่กิษุเหลา่นีก้ลา่วหา” พระทัพพมลัลบตุรกราบทลูวา่ 

“พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงทราบวา่ ขา้พระพทุธเจา้เป็นอยา่งไร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ทัพพะ บัณฑติยอ่มไมแ่กค้ ากลา่วหาอยา่งนี้ ถา้เธอ 

ท าก็จงบอกวา่ท า ถา้เธอไมไ่ดท้ า ก็จงบอกวา่ไมไ่ดท้ า” 

  ทา่นพระทัพพมัลลบตุรกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ ตัง้แตเ่กดิมา ขา้ 

พระพทุธเจา้ ไมรู่จั้กการเสพเมถนุแมใ้นความฝัน ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึเมือ่ตอนตืน่อยู”่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้ 

อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงสอบถามภกิษุเหลา่นี้” แลว้เสด็จจากทีป่ระทับเขา้พระวหิาร 

  หลังจากนัน้ ภกิษุทัง้หลายสอบถามพระเมตตยิะและพระภมุมชกะ เมือ่ถกู 

สอบถามจงึไดรั้บสารภาพเรือ่งนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลายถามวา่ “พวกทา่นอา้งเอาบางสว่นแหง่อธกิรณ์เรือ่งอืน่เป็นเลศ๑ 

ใสค่วามพระทัพพมัลลบตุรดว้ยอาบัตปิาราชกิหรอื” 

  ทา่นทัง้สองยอมรับ บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระเมตตยิะและพระกมุมชกะจงึอา้งเอาบางสว่นแหง่อธกิรณ์เรือ่ง 

อืน่เป็นเลศใสค่วามพระทัพพมัลลบตุรดว้ยอาบัตปิาราชกิเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนทิา่นทัง้สองโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเมตตยิะและพระภมุมชกะวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่พวกเธออา้งเอา 

บางสว่นแหง่อธกิรณ์เรือ่งอืน่เป็นเลศใสค่วามทัพพมัลลบตุรดว้ยอาบัตปิาราชกิจรงิหรอื” 

พวกเธอทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึอา้งเอาบางสว่นแหง่อธกิรณ์เรือ่งอืน่เป็นเลศใสค่วามทัพพ 

มัลลบตุรดว้ยอาบัตปิาราชกิเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนที ่

ยังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 “เลศ” คอื ขอ้อา้ง, เรือ่งเล็กๆ นอ้ยๆ, เลศนัย กริยิาอาการทีจ่ะยกขึน้เป็นขอ้อา้งใสค่วามได ้

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

พระบญัญตั ิ

[๓๙๒] ก็ ภกิษุใด ขดัเคอืง มโีทสะ ไมแ่ชม่ชืน่ อา้งเอาบางสว่นแหง่ 

อธกิรณ์๑ เร ือ่งอืน่เป็นเลศใสค่วามภกิษุดว้ยอาบตัปิาราชกิ โดยมุง่หมายวา่ “ท า 

อยา่งไรจงึจะใหภ้กิษุน ัน้พน้จากพรหมจรรยน์ีไ้ด”้ คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ อนัผูใ้ด 

ผูห้น ึง่โจทก็ตามไมโ่จทก็ตาม อธกิรณ์น ัน้เป็นอธกิรณ์เร ือ่งอืน่ อา้งเอาบางสว่น 

เป็นเลศ และภกิษุยอมรบัผดิ เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระเมตตยิะและพระภมุมชกะ จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๙๓] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ หมายถงึ ภกิษุอืน่ 

  ค าวา่ ขดัเคอืง มโีทสะ คอื โกรธ ไมพ่อใจ ไมช่อบใจ แคน้ใจ เจ็บใจ 

  ค าวา่ ไมแ่ชม่ชืน่ คอื ไมแ่ชม่ชืน่เพราะความโกรธนัน้ เพราะมโีทสะนัน้ 

เพราะไมพ่อใจนัน้ และเพราะไมช่อบใจนัน้ 

  ค าวา่ แหง่อธกิรณ์เร ือ่งอืน่ คอื เป็นอาบัตสิว่นอืน่ หรอืเป็นอธกิรณ์สว่นอืน่ 

อธกิรณ์ทีช่ ือ่วา่เป็นเร ือ่งอืน่จากอธกิรณ์ 

อธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งอืน่จากอธกิรณ์อยา่งไร 

  ๑. ววิาทาธกิรณ์ เป็นเรือ่งอืน่จากอนุวาทาธกิรณ์ อาปัตตาธกิรณ์และ 

กจิจาธกิรณ ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรือ่งทีส่งฆจ์ะตอ้งจัดตอ้งท าใหเ้รยีบรอ้ย, คดคีวาม ปัญหา หรอืกจิธุระของสงฆ ์

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

๒. อนุวาทาธกิรณ์ เป็นเรือ่งอืน่จากอาปัตตาธกิรณ์ กจิจาธกิรณ์ และ 

ววิาทาธกิรณ์ 

  ๓. อาปัตตาธกิรณ์ เป็นเรือ่งอืน่จากกจิจาธกิรณ์ ววิาทาธกิรณ์ และ 

อนุวาทาธกิรณ์ 

  ๔. กจิจาธกิรณ์ เป็นเรือ่งอืน่จากววิาทาธกิรณ์ อนุวาทาธกิรณ์ และ 

อาปัตตาธกิรณ ์

  อธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งอืน่จากอธกิรณ์ อยา่งนี ้

อธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเร ือ่งเดยีวกบัอธกิรณ์ 

อธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งเดยีวกับอธกิรณ์อยา่งไร 

  ๑. ววิาทาธกิรณ์ เป็นเรือ่งเดยีวกับววิาทาธกิรณ์ 

  ๒. อนุวาทาธกิรณ์ เป็นเรือ่งเดยีวกับอนุวาทาธกิรณ์ 

  ๓. อาปัตตาธกิรณ์ เป็นเรือ่งเดยีวกับอาปัตตาธกิรณ์ก็ม ีเป็นเรือ่งอืน่จาก 

อาปัตตาธกิรณ์ก็ม ี

อาปตัตาธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเร ือ่งอืน่จากอาปตัตาธกิรณ์ 

อาปัตตาธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งอืน่จากอาปัตตาธกิรณ์อยา่งไร 

  ๑. เมถนุธรรมปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งอืน่จากอทนินาทานปาราชกิาบัต ิ

มนุสสวคิคหปาราชกิาบัต ิและอตุตรมินุสสธรรมปาราชกิาบัต ิ

  ๒. อทนินาทานปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งอืน่จากมนุสสวคิคหปาราชกิาบัต ิ

อตุตรมินุสสธรรมปาราชกิาบัต ิและเมถนุธรรมปาราชกิาบัต ิ

  ๓. มนุสสวคิคหปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งอืน่จากอตุตรมินุสสธรรมปาราชกิาบัต ิ

เมถนุธรรมปาราชกิาบัต ิและอทนินาทานปาราชกิาบัต ิ

  ๔. อตุตรมินุสสธรรมปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งอืน่จากเมถนุธรรมปาราชกิาบัต ิ

อทนินาทานปาราชกิาบัต ิและมนุสสวคิคหปาราชกิาบัต ิ

  อาปัตตาธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งอืน่จากอาปัตตาธกิรณ์ อยา่งนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

อาปตัตาธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเร ือ่งเดยีวกบัอาปตัตาธกิรณ์ 

อาปัตตาธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งเดยีวกับอาปัตตาธกิรณ์อยา่งไร 

  ๑. เมถนุธรรมปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งเดยีวกับเมถนุธรรมปาราชกิาบัต ิ

  ๒. อทนินาทานปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งเดยีวกับอทนินาทานปาราชกิาบัต ิ

  ๓. มนุสสวคิคหปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งเดยีวกันกับมนุสสวคิคหปาราชกิาบัต ิ

  ๔. อตุตรมินุสสธรรมปาราชกิาบัต ิเป็นเรือ่งเดยีวกับอตุตรมินุสสธรรม 

ปาราชกิาบัต ิ

  อาบัตตาธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งเดยีวกับอาปัตตาธกิรณ์ อยา่งนี้ 

  กจิจาธกิรณ์เป็นเรือ่งเดยีวกับกจิจาธกิรณ์ 

  อธกิรณ์ชือ่วา่เป็นเรือ่งเดยีวกับอธกิรณ์ อยา่งนี ้

เลศ ๑๐ อยา่ง 

[๓๙๔] ชือ่วา่ เลศ ในค าวา่ อา้งเอาบางสว่น...เป็นเลศ อธบิายวา่ 

เลศม ี๑๐ อยา่งไดแ้ก ่เลศคอืชาตกิ าเนดิ ๑ เลศคอืชือ่ ๑ เลศคอืตระกลู ๑ เลศคอื 

รปูลักษณ์ ๑ เลศคอือาบัต ิ๑ เลศคอืบาตร ๑ เลศคอืจวีร ๑ เลศคอืพระอปัุชฌาย ์๑ 

เลศคอืพระอาจารย ์๑ เลศคอืเสนาสนะ ๑ 

อธบิายเลศ ๑๐ อยา่ง 

[๓๙๕] ชือ่วา่ เลศคอืชาตกิ าเนดิ อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุผูเ้ป็น 

วรรณะกษัตรยิ ์ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ผูเ้ป็นวรรณะกษัตรยิจ์งึ 

โจทวา่ “ขา้พเจา้เห็นภกิษุผูเ้ป็นวรรณะกษัตรยิต์อ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็น 

สมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุผูเ้ป็นวรรณะพราหมณ์ ฯลฯ เห็นภกิษุผูเ้ป็นวรรณะ 

แพศย ์ฯลฯ เห็นภกิษุผูเ้ป็นวรรณะศทูรตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกณัฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ผูเ้ป็นวรรณะศทูรจงึโจทวา่ “ขา้พเจา้เห็นภกิษุผูเ้ป็นวรรณะศทูรตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

 ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสทกุ ๆ 

ค าพดู 

  [๓๙๖] ชือ่วา่ เลศคอืชือ่ อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นพระพทุธรักขติ ฯลฯ 

ไดเ้ห็นพระธัมมรักขติ ฯลฯ ไดเ้ห็นพระสงัฆรักขติตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุ 

อกีรปูหนึง่ผูช้ ือ่วา่สงัฆรักขติจงึโจทวา่ “ขา้พเจา้เห็นพระสงัฆรักขติตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

แลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ 

ค าพดู 

  [๓๙๗] ชือ่วา่ เลศคอืตระกลู อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทก ์ไดเ้ห็นภกิษุในตระกลู 

โคตมะ ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุในตระกลูโมคคลัลานะ ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุในตระกลูกจัจายนะ 

ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุในตระกลูวาสฏิฐะตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ใน 

ตระกลูวาสฏิฐะจงึโจทวา่ ขา้พเจา้เห็นภกิษุในตระกลูวาสฏิฐะตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ 

ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  [๓๙๘] ชือ่วา่ เลศคอืรปูลกัษณ์ อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทก ์ไดเ้ห็นภกิษุสงู ฯลฯ 

ไดเ้ห็นภกิษุต า่ ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุผวิด า ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุผวิขาวตอ้งปาราชกิ ครัน้ 

เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ผูม้ผีวิขาวจงึโจทวา่ “ขา้พเจา้เห็นภกิษุผวิขาวตอ้งอาบัตปิาราชกิ 

แลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ” ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ 

ค าพดู 

  [๓๙๙] ชือ่วา่ เลศคอือาบตั ิอธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทก ์เห็นภกิษุตอ้งอาบัตเิบา 

ถา้โจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ ขา้พเจา้เห็นทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่น 

ไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  [๔๐๐] ชือ่วา่ เลศคอืบาตร อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุใชบ้าตรโลหะ 

ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุใชบ้าตรดนิเหนยีว ฯลฯ ไดเ้ห็นภกิษุใชบ้าตรเคลอืบ ฯลฯ ไดเ้ห็น 

ภกิษุใชบ้าตรดนิธรรมดา ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ใชบ้าตรดนิธรรมดา 

จงึโจทวา่ ขา้พเจา้เห็นภกิษุใชบ้าตรดนิธรรมดาตอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็น 

สมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

[๔๐๑] ชือ่วา่ เลศคอืจวีร อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทก ์ไดเ้ห็นภกิษุผูใ้ชผ้า้ 

บังสกุลุ ฯลฯ เห็นภกิษุผูใ้ชผ้า้คหบด ีตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้ไดเ้ห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ 

ผูใ้ชผ้า้คหบดจีงึโจทวา่ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นภกิษุผูใ้ชผ้า้ของคหบดตีอ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ 

ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ฯลฯ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  [๔๐๒] ชือ่วา่ เลศคอืพระอปุชัฌาย ์อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุผู ้

เป็นสทัธวิหิารกิของพระอปัุชฌายช์ือ่นี ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ 

ผูเ้ป็นสทัธวิหิารกิของพระอปัุชฌายช์ือ่นีจ้งึโจทวา่ ขา้พเจา้เห็นภกิษุผูเ้ป็นสัทธวิหิารกิ 

ของพระอปัุชฌายช์ือ่นีต้อ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สาย 

ศากยบตุร ฯลฯ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  [๔๐๓] ชือ่วา่ เลศคอือาจารย ์อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุผูเ้ป็น 

อันเตวาสกิของพระอาจารยช์ือ่นีต้อ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่ผูเ้ป็น 

อันเตวาสกิของพระอาจารยช์ือ่นี ้จงึโจทวา่ ขา้พเจา้เห็นภกิษุผูเ้ป็นอันเตวาสกิของ 

พระอาจารยช์ือ่นีต้อ้งอาบตัปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร 

ฯลฯ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  [๔๐๔] ชือ่วา่ เลศคอืเสนาสนะ อธบิายวา่ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุอยูใ่น 

เสนาสนะชือ่นี ้ตอ้งอาบัตปิาราชกิ ครัน้เห็นภกิษุอกีรปูหนึง่อยูใ่นเสนาสนะชือ่นีจ้งึ 

โจทวา่ “ขา้พเจา้เห็นภกิษุผูอ้ยูใ่นเสนาสนะชือ่นีต้อ้งอาบัตปิาราชกิแลว้ ทา่นไมเ่ป็น 

สมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรมไมไ่ด”้ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๐๕] ค าวา่ ดว้ยอาบตัปิาราชกิ คอื ดว้ยอาบัตปิาราชกิ ๔ ขอ้ใดขอ้หนึง่ 

  ค าวา่ ใสค่วาม ไดแ้ก ่โจทเอง หรอืสัง่ใหผู้อ้ ืน่โจท 

  ค าวา่ ท าอยา่งไรจงึจะใหภ้กิษุน ัน้พน้จากพรหมจรรยน์ีไ้ด ้ความวา่ ใหพ้น้ 

จากความเป็นภกิษุ ใหพ้น้จากสมณธรรม ใหพ้น้จากศลีขนัธ ์ใหพ้น้จากคณุคอืตบะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ค าวา่ คร ัน้สมยัตอ่จากน ัน้ ความวา่ ลว่งขณะ ลยะ ครูท่ีภ่กิษุถกูใสค่วามไป 

แลว้ 

  ค าวา่ อนัผูใ้ดผูห้น ึง่โจทก็ตาม คอื จะมผีูเ้ชือ่ถอืตามเรือ่งทีท่ าใหภ้กิษุนัน้ถกู 

ใสค่วามก็ตาม 

  ค าวา่ ไมโ่จทก็ตาม คอื ไมม่ใีครๆ กลา่วถงึภกิษุนัน้ 

  ชือ่วา่ อธกิรณ์ ไดแ้ก ่อธกิรณ์ ๔ อยา่งคอื ววิาทาธกิรณ์ อนุวาทาธกิรณ์ 

อาปัตตาธกิรณ์ และกจิจาธกิรณ์ 

  ค าวา่ อา้งเอาบางสว่น...เป็นเลศ คอื ถอืเอาเลศ ๑๐ อยา่งนัน้ อยา่งใด 

อยา่งหนึง่ 

  ค าวา่ และภกิษุยอมรบัผดิ ความวา่ ภกิษุนัน้ยอมรับวา่ “ขา้พเจา้พดูค าไร ้

ประโยชน ์พดูเท็จ พดูไมจ่รงิ ไมรู่จ้งึพดู” 

  ค าวา่ สงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

เอเกกมลูจกัร 

โจทภกิษุผูต้อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

[๔๐๖] ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส มคีวามเห็นอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตสิงัฆาทเิสส ถา้เธอโจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ “ทา่น 

ไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆกรรม 

ไมไ่ด”้ แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นขอ้อืน่ และเธออา้งเอาเป็นเลศ ตอ้งอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสส ทกุ ๆ ค าพดู 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตม่คีวามเห็นอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตถิลุลัจจัย ถา้เธอโจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ “ทา่นไม ่

เป็นสมณะ ฯลฯ” แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้งเอาเป็นเลศ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุ ๆ ค าพดู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตม่คีวามเห็นอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตปิาจติตยี ์ถา้เธอโจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ “ทา่นไม ่

เป็นสมณะ” ฯลฯ แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้งเอาเป็นเลศ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตม่คีวามเห็นอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตสิงัฆาทเิสสวา่เป็น 

อาบัตทิกุกฏ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตสิงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตทิพุภาสติ ถา้เธอ 

โจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ “ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ 

ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้งเอาเป็นเลศ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

โจทภกิษุผูต้อ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย มคีวามเห็นอาบัตถิลุลจัจัยวา่ 

เป็นอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ ม ี

ความเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตถิลุลัจจัย 

วา่เป็นอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตทิพุภาสติ ฯลฯ ม ี

ความเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตสิงฆาทเิสส ถา้โจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิ 

วา่ “ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธอ 

อา้งเอาเป็นเลศ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

โจทภกิษุผูต้อ้งปาจติตยี.์..ปาฏเิทสนยีะ...ทกุกฏ...ทพุภาสติ 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุ 

ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ ภกิษุผู ้

โจทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตทิพุภาสติ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตทิพุภาสติ 

ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัต ิ

ทพุภาสติวา่เป็นอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัต ิ

ปาจติตยี ์ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ มคีวาม 

เห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตทิกุกฏ ถา้โจทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท บทภาชนยี ์

“ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอืสงัฆ 

กรรมไมไ่ด”้ แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้งเอาเป็นเลศ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  พงึรวมอาบัตแิตล่ะอยา่ง ๆ ใหเ้ป็นมลูแลว้ผกูเป็นจักร 

ส ัง่ใหโ้จทภกิษุผูต้อ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

[๔๐๗] ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส มคีวามเห็นอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตสิงัฆาทเิสส ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ 

“ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้ง 

เอาเป็นเลศ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

  ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส แตม่คีวามเห็นอาบัต ิ

สงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตสิงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัต ิ

ปาจติตยี ์ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตสิงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ ม ี

ความเห็นอาบัตสิงัฆาทเิสสวา่เป็นอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตสิงัฆาทเิสส 

วา่เป็นอาบัตทิพุภาสติ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ “ทา่นไมเ่ป็นสมณะ 

ฯลฯ” แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้งเอาเป็นเลศ ตอ้งอาบัต  ิ

สงัฆาทเิสส ทกุ ๆ ค าพดู 

ส ัง่ใหโ้จทภกิษุผูต้อ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตถิลุลจัจัย มคีวามเห็นอาบัตถิลุลจัจัยวา่ 

เป็นอาบัตถิลุลจัจัย ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ ม ี

ความเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตถิลุลัจจัย 

วา่เป็นอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตทิพุภาสติ ฯลฯ ม ี

ความเห็นอาบัตถิลุลัจจัยวา่เป็นอาบัตสิงัฆาทเิสส ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัต ิ

ปาราชกิวา่ “ท่านไมเ่ป็นสมณะ ฯลฯ” แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่ 

และเธออา้งเอาเป็นเลศ ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทกุ ๆ ค าพดู 

สัง่ใหโ้จทภกิษุผูต้อ้งอาบตัปิาจติตยี.์..ปาฏเิทสนยีะ...ทกุกฏ ...ทพุภาสติ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๙. ทตุยิทฎุฐโทสสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุ 

ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ ภกิษุผูโ้จทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฯลฯ ภกิษุผู ้

โจทกไ์ดเ้ห็นภกิษุตอ้งอาบัตทิพุภาสติ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัต ิทพุภาสติ 

ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตสิงัฆาทเิสส ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัต ิ

ทพุภาสติวา่เป็นอาบัตถิลุลัจจัย ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัต ิ

ปาจติตยี ์ฯลฯ มคีวามเห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ฯลฯ มคีวาม 

เห็นอาบัตทิพุภาสติวา่เป็นอาบัตทิกุกฏ ถา้สัง่ใหโ้จทภกิษุนัน้ดว้ยอาบัตปิาราชกิวา่ 

“ทา่นไมเ่ป็นสมณะ ไมเ่ป็นเชือ้สายศากยบตุร ทา่นรว่มอโุบสถ ปวารณาหรอื 

สงัฆกรรมไมไ่ด”้ แมอ้ยา่งนี ้อธกิรณ์นัน้ยอ่มเป็นอาบัตขิอ้อืน่และเธออา้งเอาเป็นเลศ 

ตอ้งอาบัต ิสงัฆาทเิสส ทกุๆ ค าพดู 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๔๐๘] ๑. ภกิษุผูส้ าคัญวา่เป็นอยา่งนัน้ โจทเองหรอืสัง่ใหผู้อ้ ืน่โจท 

  ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทตุยิทฏุฐโทสสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าสงฆใ์หแ้ตกกนั 

เร ือ่งพระเทวทตั 

[๔๐๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั 

สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พระเทวทัตเขา้ไปหาพระโกกาลกิะ 

พระกฏโมรกตสิสกะ พระขณัฑเทวบีตุร และพระสมทุททัตถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ 

ไดก้ลา่วกับทา่นเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “มาเถดิ ทา่นทัง้หลาย พวกเราจะท าลายสงฆ ์

ท าลายจักร๑ ของพระสมณโคดม” 

  เมือ่พระเทวทัตกลา่วอยา่งนี ้พระโกกาลกิะไดก้ลา่วกับพระเทวทัตดังนีว้า่ 

“พระสมณโคดม มฤีทธานุภาพมาก ท าอยา่งไร พวกเราจงึจะท าลายสงฆ ์ท าลาย 

จักรของพระสมณโคดมไดเ้ลา่” 

วตัถ ุ๕ ประการ 

พระเทวทัตกลา่ววา่ “มาเถดิทา่นทัง้กลาย พวกเราจะเขา้ไปเฝ้าพระ 

สมณโคดมแลว้ทลูขอวตัถ ุ๕ ประการ วา่ ‘พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรัส 

สรรเสรญิความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด อาการน่า 

เลือ่มใส การไมส่ะสม การปรารภความเพยีร โดยประการตา่ง ๆ วตัถ ุ๕ ประการ 

เหลา่นีก็้เป็นไปเพือ่ความมักนอ้ยความสนัโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด อาการ 

น่าเลือ่มใส การไมส่ะสม การปรารภความเพยีร โดยประการตา่ง ๆ ขา้พระพทุธเจา้ 

ขอประทานวโรกาส ดังนี ้

  ๑. ภกิษุทัง้หลายควรอยูป่่าตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดเขา้บา้น ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๒. ภกิษุทัง้หลายควรเทีย่วบณิฑบาตตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดยนิดกีจินมินต ์

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท าลายสงฆ ์คอื ท าสงฆใ์หแ้ตกจากกัน ท าลายจักร คอื ท าลายหลักค าสอน (จกฺกเภทายาต  ิอาณา- 

   เภทาย, ว.ิอ. ๒/๔๑๐/๑๐๘, จกฺกเภทนฺต ิสาสนเภท  วชริ. ฏกีา ๓๔๓/๖๘๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ภกิษุทัง้หลายควรถอืผา้บังสกุลุตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดยนิดผีา้คหบด ี

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๔. ภกิษุทัง้หลายควรอยูโ่คนไมต้ลอดชวีติ ภกิษุรปูใดอาศัยทีม่งุทีบ่ัง ภกิษุ 

รปูนัน้มโีทษ 

  ๕. ภกิษุทัง้หลายไมค่วรฉันปลาและเนือ้ตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดฉันปลาและเนือ้ 

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ’ 

  พระสมณโคดมจะไมท่รงอนุญาตวตัถ ุ๕ ประการนีแ้น่ พวกเราจักใชว้ตัถ ุ๕ 

ประการนีช้กัชวนใหป้ระชาชนเชือ่ถอื” ทา่นเหลา่นัน้ปรกึษากันวา่ “พวกเราสามารถ 

ทีจ่ะใชว้ตัถ ุ๕ ประการเหลา่นัน้ท าลายสงฆ ์ท าลายจักรของพระสมณโคดมได ้

เพราะยังมพีวกมนุษยท์ีเ่ลือ่มใสในการปฏบิัตปิอน ๆ” 

  ครัง้นัน้ พระเทวทัตพรอ้มดว้ยบรษัิทไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ครัน้ถงึแลว้จงึถวายบังคมแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร กราบทลูวา่ “พระองคผ์ูเ้จรญิ พระ 

ผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด 

อาการน่าเลือ่มใส การไมส่ะสม การปรารภความเพยีร โดยประการตา่ง ๆ วตัถ ุ๕ 

ประการเหลา่นีก็้เป็นไปเพือ่ความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด 

อาการน่าเลือ่มใส การไมส่ะสม การปรารภความเพยีร โดยประการตา่ง ๆ ขา้ 

พระพทุธเจา้ขอประทานวโรกาส ดังนี้ 

  ๑. ภกิษุทัง้หลายควรอยูป่่าตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดเขา้บา้น ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๒. ภกิษุทัง้หลายควรเทีย่วบณิฑบาตตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดยนิดกีจินมินต ์

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๓. ภกิษุทัง้หลายควรถอืผา้บังสกุลุตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดยนิดผีา้คหบด ี

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๔. ภกิษุทัง้หลายควรอยูโ่คนไมต้ลอดชวีติ ภกิษุรปูใดอาศัยทีม่งุทีบ่ัง ภกิษุ 

รปูนัน้มโีทษ 

  ๕. ภกิษุทัง้หลายไมค่วรฉันปลาและเนือ้ตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดฉันปลาและ 

เนือ้ ภกิษุรปูนัน้มโีทษ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระผูม้พีระภาคตรัสหา้มวา่ “อยา่เลยเทวทัต ภกิษุรปูใดปรารถนาก็จงอยูป่่า 

เถดิ ภกิษุรปูใดปรารถนาก็จงอยูใ่นละแวกบา้นเถดิ ภกิษุรปูใดปรารถนาก็จงเทีย่ว 

บณิฑบาตเถดิ ภกิษุรปูใดปรารถนาก็จงยนิดกีจินมินตเ์ถดิ ภกิษุรปูใดปรารถนาก็จง 

ถอืผา้บังสกุลุเถดิ ภกิษุรปูใดปรารถนาก็จงยนิดผีา้คหบดเีถดิ เราอนุญาตถอื 

เสนาสนะตามโคนไม ้๘ เดอืนเทา่นัน้ เราอนุญาตปลาและเนือ้ทีบ่รสิทุธิด์ว้ยอาการ 

๓ อยา่ง คอื (๑) ไมไ่ดเ้ห็น (๒) ไมไ่ดย้นิ (๓) ไมไ่ดน้กึสงสยั” 

  ครัง้นัน้ พระเทวทัตรา่เรงิดใีจวา่ พระผูม้พีระภาคไมท่รงอนุญาตวตัถ ุ๕ 

ประการเหลา่นี ้พรอ้มกับบรษัิท ลกุขึน้จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูม้พีระภาค ท า 

ประทักษิณแลว้จากไป 

  [๔๑๐] สมัยนัน้ พระเทวทัตพรอ้มกับบรษัิทเขา้ไปยังกรงุราชคฤห ์ใชว้ตัถ ุ๕ 

ประการชกัชวนใหป้ระชาชนเชือ่ถอืดว้ยกลา่ววา่ “พวกเราเขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดม 

ทลูขอวตัถ ุ๕ ประการวา่ ‘พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรัสสรรเสรญิความมัก 

นอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด อาการน่าเลือ่มใส การไมส่ะสม การ 

ปรารภความเพยีร โดยประการตา่ง ๆ วตัถ ุ๕ ประการเหลา่นีก็้เป็นไปเพือ่ความมัก 

นอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด อาการน่าเลือ่มใส การไมส่ะสม 

การปรารภความเพยีร โดยประการตา่ง ๆ ขา้พระพทุธเจา้ขอประทานวโรกาส ดังนี้ 

  ๑. ภกิษุทัง้หลายควรอยูป่่าตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดเขา้บา้น ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๒. ภกิษุทัง้หลายควรเทีย่วบณิฑบาตตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดยนิดกีจินมินต ์

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๓. ภกิษุทัง้หลายควรถอืผา้บังสกุลุตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดยนิดผีา้คหบด ี

ภกิษุรปูนัน้มโีทษ 

  ๔. ภกิษุทัง้หลายควรอยูโ่คนไมต้ลอดชวีติ ภกิษุรปูใดอาศัยทีม่งุทีบ่ัง ภกิษุ 

รปูนัน้มโีทษ 

  ๕. ภกิษุทัง้หลายไมค่วรฉันปลาและเนือ้ตลอดชวีติ ภกิษุรปูใดฉันปลาและ 

เนือ้ ภกิษุรปูนัน้มโีทษ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท พระบัญญัต ิ

แตพ่ระสมณโคดมไมท่รงอนุญาตวตัถ ุ๕ ประการเหลา่นัน้ พวกเราจง 

สมาทานประพฤตติามวตัถ ุ๕ ประการเหลา่นีเ้ถดิ” 

  บรรดาประชาชนเหลา่นัน้ พวกทีไ่มศ่รัทธา ไมเ่ลือ่มใส มคีวามรูไ้มด่ ีกลา่ววา่ 

“พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นี ้ประพฤตกิ าจัดกเิลส ประพฤตเิครง่ครัด สว่น 

พระสมณโคดมมกัมาก ด ารเิพือ่ความมักมาก” 

  สว่นพวกมศีรัทธา เลือ่มใส เป็นบัณฑติ เฉลยีวฉลาด มคีวามรูด้ ีก็ต าหน ิ

ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระเทวทัตจงึเพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์เพือ่ 

ท าลายจักรของพระผูม้พีระภาคเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิประชาชนต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ัก 

นอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระเทวทัตจงึเพยีร 

พยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์เพือ่ท าลายจักรเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิระเทวทัต 

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเทวทัตวา่ “เทวทัต ทราบวา่เธอเพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์เพือ่ 

ท าลายจักร จรงิหรอื” พระเทวทัตทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ การกระท าของเธอนัน้ไมส่มควร ฯลฯ โมฆบรุษุ 

ไฉนเธอจงึเพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์เพือ่ท าลายจักรเลา่ โมฆบรุษุ การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๑๑] ก็ ภกิษุใดเพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง หรอืถอื 

ยกยอ่งยนืยนัอธกิรณ์อนัเป็นเหตทุ าใหแ้ตกแยกกนั ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลาย 

พงึวา่กลา่วตกัเตอืนอยา่งนีว้า่ “ทา่นอยา่เพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆผ์ูพ้รอ้ม 

เพรยีง หรอืถอืยกยอ่งยนืยนัอธกิรณ์อนัเป็นเหตทุ าใหแ้ตกแยกกนั ทา่น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

จงพรอ้มเพรยีงกบัสงฆ ์เพราะสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ปรองดอง ไมว่วิาท มอีทุเทส 

เดยีวกนั ยอ่มอยูผ่าสกุ” และภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนอยา่งนี ้

ยงัยกยอ่งอยูอ่ยา่งน ัน้ ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึสวดสมนภุาสนจ์นครบ ๓ 

คร ัง้เพือ่ใหส้ละเรือ่งน ัน้ ถา้เธอก าลงัถกูสวดสมนภุาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ สละ 

เร ือ่งน ัน้ได ้น ัน่เป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระเทวทตั จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๑๒] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ชือ่วา่ ผูพ้รอ้มเพรยีง คอื สงฆผ์ูม้สีงัวาสเสมอกัน อยูใ่นสมีาเดยีวกัน 

  ค าวา่ เพยีรพยายามเพือ่ท าลาย คอื แสวงหาพวก รวมกันเป็นหมู ่โดยมุง่ 

หมายวา่ ท าอยา่งไร ภกิษุเหลา่นีจ้ะแตกกันแยกกัน แบง่เป็นพวก 

  ค าวา่ หรอื...อธกิรณ์อนัเป็นเหตทุ าใหแ้ตกแยกกนั ไดแ้ก ่เรือ่งท าใหแ้ตกกัน 

๑๘ อยา่ง๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรือ่งท าใหแ้ตกกัน ๑๘ อยา่ง คอื (๑) แสดงอธรรมวา่เป็นธรรม (๒) แสดงธรรมวา่เป็นอธรรม 

   (๓) แสดงอวนัิยวา่เป็นวนัิย (๔) แสดงวนัิยวา่เป็นอวนัิย (๕) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตไมไ่ดต้รัสไว ้

   (๖) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตไดต้รัสไวว้า่ไม่ไดต้รัสไว ้(๗) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตไมท่รงประพฤตมิา 

   (๘) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตทรงประพฤตมิาวา่ไมท่รงประพฤตมิา (๙) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตไมท่รงบัญญัตไิว ้

   วา่ทรงบัญญัตไิว ้(๑๐) แสดงสิง่ทีพ่ระตถาคตทรงบัญญัตไิวว้่าไมท่รงบัญญัตไิว ้(๑๑) แสดงอาบัตวิา่ไมใ่ชอ่าบัต ิ

   (๑๒) แสดงสิง่ทีไ่มใ่ชอ่าบัตวิา่เป็นอาบัต ิ(๑๓) แสดงอาบัตเิบาวา่เป็นอาบัตหินัก (๑๔) แสดงอาบัตหินักวา่ 

   เป็นอาบัตเิบา (๑๕) แสดงอาบัตมิสีว่นเหลอืวา่เป็นอาบัตไิมม่สีว่นเหลอื (๑๖) แสดงอาบัตไิมม่สีว่นเหลอืวา่ 

   เป็นอาบัตมิสีว่นเหลอื (๑๗) แสดงอาบัตชิัว่หยาบวา่เป็นอาบัตไิมช่ั่วหยาบ (๑๘) แสดงอาบัตไิมช่ัว่หยาบว่า 

   เป็นอาบัตชิัว่หยาบ (ว.ิป. ๘/๓๑๔/๒๔๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ค าวา่ ถอื คอื ยดึเอา 

  ค าวา่ ยกยอ่ง คอื แสดง 

  ค าวา่ ยนืยนั คอื ไมก่ลับค า 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูท้ าลายสงฆ ์

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  อธบิายวา่ ภกิษุผูไ้ดเ้ห็น ผูไ้ดย้นิพงึวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุผูเ้พยีรพยายาม 

เพือ่ท าลายสงฆนั์น้วา่ “ทา่นอยา่เพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง หรอื 

อยา่ถอืยกยอ่งยนืยันอธกิรณ์อันเป็นเหตทุ าใหแ้ตกแยกกัน ทา่นจงพรอ้มเพรยีง 

กับสงฆ ์เพราะสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ปรองดอง ไมว่วิาท มอีทุเทสเดยีวกัน ยอ่มอยู ่

ผาสกุ” พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้ 

เธอสละได ้น่ันเป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุทัง้หลายทราบแลว้ไม่ 

วา่กลา่วตักเตอืน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุนัน้อันภกิษุทัง้หลายพงึคมุตัวมาสูท่า่มกลาง 

สงฆ ์วา่กลา่วตักเตอืนวา่ “ทา่นอยา่เพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง 

หรอือยา่ถอืยกยอ่งยนืยันอธกิรณ์อันเป็นเหตทุ าใหแ้ตกแยกกัน ทา่นจงพรอ้มเพรยีง 

กับสงฆ ์เพราะสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ปรองดอง ไมว่วิาท มอีทุเทสเดยีวกัน ยอ่มอยู ่

ผาสกุ” พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้ 

เธอสละได ้น่ันเป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ สงฆพ์งึสวดสมนุภาสนเ์ธอ 

วธิสีวดสมนภุาสน ์และกรรมวาจาสวดสมนภุาสน์๑ 

  ภกิษุทัง้หลายพงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุนัน้อยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึ 

ประกาศใหส้งฆท์ราบวา่ 

  [๔๑๓] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้พยีรพยายามเพือ่ 

ท าลายสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ภกิษุนัน้ไมย่อมสละเรือ่งนัน้ ถา้สงฆพ์รอ้มแลว้ก็พงึสวด 

สมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ นีเ่ป็นญัตต ิ

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การสวดสมนุภาสน ์คอื สงฆต์ัง้แต ่๔ รปูขึน้ไปสวดประกาศหา้มภกิษุไมใ่หถ้อืรัน้การอันมชิอบ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้พยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆผ์ู ้

พรอ้มเพรยีง ภกิษุนัน้ไมส่ละเรือ่งนัน้ สงฆส์วดสมนุภาสนเ์ธอเพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ 

ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นี ้เพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้เสยี ทา่นรปู 

นัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ 

ขา้พเจา้ก็กลา่วความนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้พยีรพยายาม 

เพือ่ท าลายสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ภกิษุนัน้ไมส่ละเรือ่งนัน้ สงฆส์วดสมนุภาสน์เธอเพือ่ 

ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละ 

เรือ่งนัน้เสยี ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นี ้สงฆส์วดสมนุภาสนเ์พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้แลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะ 

ฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่เป็นมตอิยา่งนี้ 

  [๔๑๔] จบญัตต ิตอ้งอาบัตทิกุกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครัง้ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย จบกรรมวาจาครัง้สดุทา้ย ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส เมือ่เธอตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส อาบัตทิกุกฏ(ทีต่อ้ง) เพราะญัตต ิอาบัตถิลุลจัจัย(ทีต่อ้ง) เพราะกรรม 

วาจา ๒ ครัง้ ยอ่มระงับไป 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

[๔๑๕] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมส่ละ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๔๑๖] ๑. ภกิษุผูย้ังไมถ่กูสวดสมนุภาสน์ 

  ๒. ภกิษุผูย้อมสละ 

  ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๔. ภกิษุผูม้จีติฟุ้งซา่น 

  ๕. ภกิษุผูก้ระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

  ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สงัฆเภทสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๑. สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๑๑. สงัฆเภทานวุตัตกสกิขาบท 

วา่ดว้ยภกิษุผูป้ระพฤตติาม กลา่วสนบัสนนุภกิษุผูท้ าลายสงฆ ์

เร ือ่งพระโกกาลกิะและพวกประพฤตติาม กลา่วสนบัสนนุพระเทวทตั 

[๔๑๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถาน 

ทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พระเทวทัตเพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์

เพือ่ท าลายจักร 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่วกันอยา่งนีว้า่ “พระเทวทัตกลา่วสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม กลา่ว 

สิง่ทีไ่มเ่ป็นวนัิย ไฉนพระเทวทัตจงึเพยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์เพือ่ท าลายจักรเลา่” 

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนี ้พระโกกาลกิะ พระกฏโมรกตสิสกะ พระ 

ขณัฑเทวบีตุร และพระสมทุททัต ไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย 

พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนัน้ พระเทวทัตกลา่วสิง่ทีเ่ป็นธรรม กลา่วสิง่ทีเ่ป็นวนัิย 

ทา่นกลา่วตามความพอใจและความชอบใจของพวกเรา ทา่นทราบความพอใจและ 

ความชอบใจของพวกเราจงึกลา่ว พวกเราเห็นดว้ยกับค าของทา่น” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ภกิษุทัง้หลายจงึประพฤตติาม กลา่วสนับสนุนพระเทวทัตผูเ้พยีรพยายามเพือ่ 

ท าลายสงฆเ์ลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนภิกิษุพวกพระโกกาลกิะเหลา่นัน้โดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ มภีกิษุประพฤตติาม กลา่ว 

สนับสนุนเทวทัตผูเ้พยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ภกิษุทัง้หลาย การ 

กระท าของโมฆบรุษุเหลา่นัน้ไมส่มควร ฯลฯ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไม ่

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๑. สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

พระบญัญตั ิ

[๔๑๘] ก็ ภกิษุมจี านวน ๑ รปู ๒ รปู หรอื ๓ รปูประพฤตติาม กลา่ว 

สนบัสนนุภกิษุน ัน้ พวกเธอกลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกทา่นอยา่วา่กลา่วอะไรภกิษุน ัน้ 

ภกิษุน ัน้กลา่วส ิง่ทีเ่ป็นธรรม ภกิษุน ัน้กลา่วส ิง่ทีเ่ป็นวนิยั ภกิษุน ัน้กลา่วตามความ 

พอใจและความชอบใจของพวกเรา เธอทราบความพอใจและความชอบใจของ 

พวกเราจงึกลา่ว พวกเราเห็นดว้ยกบัค าน ัน้” ภกิษุเหลา่น ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึ 

วา่กลา่วตกัเตอืนอยา่งนีว้า่ “พวกทา่นอยา่พดูอยา่งน ัน้ ภกิษุน ัน้ไมใ่ชผู่ก้ลา่วส ิง่ 

ทีเ่ป็นธรรม ภกิษุน ัน้ไมใ่ชผู่ก้ลา่วส ิง่ทีเ่ป็นวนิยั พวกทา่นอยา่ชอบใจการท าลาย 

สงฆ ์พวกทา่นจงพรอ้มเพรยีงกบัสงฆ ์เพราะสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ปรองดอง ไม่ 

ววิาท มอีทุเทสเดยีวกนั ยอ่มอยูผ่าสกุ” ภกิษุเหลา่น ัน้อนัพวกภกิษุวา่กลา่ว 

ตกัเตอืนอยูอ่ยา่งนี ้ยงัยกยอ่งอยูอ่ยา่งน ัน้ ภกิษุเหลา่น ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึ 

สวดสมนภุาสนจ์นครบ ๓ คร ัง้เพือ่ใหส้ละเรือ่งน ัน้ ถา้พวกเธอก าลงัถกูสวด 

สมนภุาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ สละเรือ่งน ัน้ได ้น ัน่เป็นการด ีถา้พวกเธอไมส่ละ 

เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระโกกาลกิะและพวกประพฤตติาม กลา่วสนบัสนนุพระเทวทตั จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๑๙] ค าวา่ ก็...ภกิษุน ัน้ คอื ภกิษุผูท้ าลายสงฆนั์น้ 

  ค าวา่ ภกิษุ คอื มภีกิษุเหลา่อืน่ 

  ค าวา่ ประพฤตติาม ความวา่ ภกิษุผูท้ าลายสงฆเ์ห็นอยา่งไร พอใจอยา่งไร 

และชอบใจอยา่งไร แมภ้กิษุเหลา่นัน้ก็เห็นอยา่งนัน้ พอใจอยา่งนัน้และชอบใจ 

อยา่งนัน้ 

  ค าวา่ กลา่วสนบัสนนุ คอื ด ารงอยูใ่นพวก ในฝ่ายของภกิษุผูท้ าลายสงฆนั์น้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๑. สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ค าวา่ ๑ รปู ๒ รปู หรอื ๓ รปู ความวา่ มภีกิษุ ๑ รูป ๒ รปู หรอื ๓ รปู 

ภกิษุเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “พวกทา่นอยา่วา่กลา่วอะไรภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้กลา่ว 

สิง่ทีเ่ป็นธรรม ภกิษุนัน้กลา่วสิง่ทีเ่ป็นวนัิย ภกิษุนัน้กลา่วตามความพอใจและชอบใจ 

ของพวกเรา เธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจงึกลา่ว พวกเรา 

เห็นดว้ยกับค านัน้” 

  ค าวา่ ภกิษุเหลา่น ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูป้ระพฤตติามเหลา่นัน้ 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  อธบิายวา่ ภกิษุผูไ้ดเ้ห็น ผูไ้ดย้นิพงึวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุผูป้ระพฤตติาม 

เหลา่นัน้วา่ “พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่งนัน้ ภกิษุนัน้ไมใ่ชผู่ก้ลา่วสิง่ทีเ่ป็นธรรม ภกิษุ 

นัน้ไมใ่ชผู่ก้ลา่วสิง่ทีเ่ป็นวนัิย พวกทา่นอยา่ชอบใจการท าลายสงฆ ์พวกทา่นจง 

พรอ้มเพรยีงกับสงฆ ์เพราะสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีง ปรองดอง ไมว่วิาท มอีทุเทสเดยีวกัน 

ยอ่มอยูผ่าสกุ” พงึวา่กลา่วตักเตอืนพวกเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืนพวก 

เธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้ภกิษุเหลา่นัน้สละได ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ภกิษุทัง้หลายทราบแลว้ไมว่า่กลา่วตักเตอืน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุเหลา่นัน้อันภกิษุ 

ทัง้หลายพงึคมุตัวมาสูท่า่มกลางสงฆ ์วา่กลา่วตักเตอืนวา่ “พวกทา่นอยา่กลา่วอยา่ง 

นัน้ ภกิษุนัน้ไมใ่ชผู่ก้ลา่วสิง่ทีเ่ป็นธรรม ภกิษุนัน้ไมใ่ชผู่ก้ลา่วสิง่ทีเ่ป็นวนัิย พวกทา่น 

อยา่ชอบใจการท าลายสงฆ ์พวกทา่นจงพรอ้มเพรยีงกับสงฆ ์เพราะสงฆผ์ูพ้รอ้ม 

เพรยีง ปรองดอง ไมว่วิาท มอีทุเทสเดยีวกัน ยอ่มอยูผ่าสกุ” พงึวา่กลา่วตักเตอืน 

พวกเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืนพวกเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้ภกิษุเหลา่นัน้สละได ้

น่ันเป็นการด ีถา้ไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ สงฆพ์งึสวดสมนุภาสนภ์กิษุเหลา่นัน้ 

วธิสีวดสมนภุาสน ์และกรรมวาจาสวดสมนภุาสน ์

  ภกิษุเหลา่นัน้อันภกิษุทัง้หลายพงึสวดสมนุภาสนอ์ยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาด 

สามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบวา่ 

  [๔๒๐] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นี ้

ประพฤตติาม กลา่วสนับสนุนภกิษุชือ่นีผู้เ้พยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์ภกิษุเหลา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๑. สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

นัน้ยังไมส่ละเรือ่งนัน้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึสวดสมนุภาสน ์ภกิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละ 

ชือ่นี ้เพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นี ้ประพฤตติาม 

กลา่วสนับสนุนภกิษุชือ่นีผู้เ้พยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์ภกิษุเหลา่นัน้ยังไมส่ละเรือ่ง 

นัน้ สงฆส์วดสมนุภาสนภ์กิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูใด 

เห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่น 

รปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ ขา้พเจา้ก็กลา่วความนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ ขอ 

สงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นี ้ประพฤตติาม กลา่วสนับสนุนภกิษุชือ่ 

นีผู้เ้พยีรพยายามเพือ่ท าลายสงฆ ์ภกิษุเหลา่นัน้ยังไมส่ละเรือ่งนัน้ สงฆส์วด 

สมนุภาสนภ์กิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการ 

สวดสมนุภาสนภ์กิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ 

ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุทัง้หลายชือ่นีแ้ละชือ่นี ้สงฆส์วดสมนุภาสนเ์พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ สงฆเ์ห็น 

ดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  [๔๒๑] จบญัตต ิตอ้งอาบตัทิกุกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครัง้ ตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย จบกรรมวาจาครัง้สดุทา้ย ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส เมือ่พวกเธอตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส อาบัตทิกุกฏ(ทีต่อ้ง) เพราะญัตต ิอาบัตถิลุลจัจัย(ทีต่อ้ง) เพราะกรรมวาจา 

๒ ครัง้ ยอ่มระงับไป 

  สงฆพ์งึสวดสมนุภาสนภ์กิษุ ๒-๓ รปูคราวเดยีวกัน ไมพ่งึสวดสมนุภาสน์ 

ภกิษุมากกวา่นัน้คราวเดยีวกัน 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ฯลฯ 

เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๑. สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

 

บทภาชนยี ์

[๔๒๒] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมส่ละ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้งอาบัต ิ 

สงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๒๓] ๑. ภกิษุยังไมถ่กูสวดสมนุภาสน์ 

   ๒. ภกิษุผูย้อมสละ 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุมจีติฟุ้งซา่น 

   ๕. ภกิษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สงัฆเภทานวุตัตกสกิขาบทที ่๑๑ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๒. ทพุพจสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๑๒. ทพุพจสกิขาบท 

วา่ดว้ยภกิษุเป็นคนวา่ยาก 

เร ือ่งพระฉนันะ 

[๔๒๔] สมัยนัน้พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุ 

โกสมัพ ีครัง้นัน้ ทา่นพระฉันนะ๑ ประพฤตไิมส่มควร ภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืน 

อยา่งนีว้า่ “ทา่นฉันนะ ท่านอยา่ไดก้ระท าอยา่งนี ้การกระท าอยา่งนัน้ไมส่มควร” 

  ทา่นพระฉันนะกลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกทา่นส าคัญวา่ผมเป็นผูท้ีพ่วกทา่นควร 

วา่กลา่วตักเตอืนหรอื ผมตา่งหากสมควรวา่กลา่วตักเตอืนพวกทา่น พระพทุธเจา้ 

เป็นของผม พระธรรมเป็นของผม พระธรรมอันพระลกูเจา้ของผมเป็นผูต้รัสรูแ้ลว้ 

พวกทา่นตา่งชือ่ ตา่งโคตร ตา่งชาต ิตา่งตระกลู มาบวชรวมกัน ดจุลมพายพัุดหญา้ ไม ้

และใบไมแ้หง้มารวมกัน หรอืดจุแมน่ ้าไหลจากภเูขาพัดจอกแหนมารวมกันไว ้พวก 

ทา่นส าคัญวา่ผมเป็นผูท้ีพ่วกทา่นควรวา่กลา่วตักเตอืนหรอื ผมตา่งหากสมควรวา่ 

กลา่วตักเตอืนพวกทา่น พระพทุธเจา้เป็นของผม พระธรรมเป็นของผม พระธรรม 

อันพระลกูเจา้ของผมเป็นผูต้รัสรูแ้ลว้” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ยสนัโดษ มคีวามละอาย มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา 

พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระฉันนะเมือ่ภกิษุทัง้หลายวา่กลา่ว 

ตักเตอืนโดยชอบธรรมจงึท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ดเ้ลา่” ครัน้ภกิษุ 

ทัง้หลายต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ เธออันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระฉันนะ เคยเป็นสารถขีองเจา้ชายสทิธัตถะในวันเสด็จออกบรรพชา ตอ่มาเมือ่บวชเป็นภกิษุถอืตัวว่า 

   เป็นคนใกลช้ดิพระพทุธเจา้ ใครว่ากลา่วก็ไมย่อมเชือ่ฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๒. ทพุพจสกิขาบท พระบัญญัต ิ

โดยชอบธรรมกลับท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้จรงิหรอื” ทา่นพระฉันนะ 

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ 

การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร ฯลฯ ไมค่วรท า โมฆบรุุษ ไฉนเธออันภกิษุทัง้หลายวา่ 

กลา่วตักเตอืนโดยชอบธรรมจงึท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้โมฆบรุษุ 

การกระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๒๕] ก็ ภกิษุเป็นคนวา่ยาก อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนโดย 

ชอบธรรม ในสกิขาบททีม่าในอทุเทศ กลบัท าตวัใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตกัเตอืน 

ไมไ่ด ้โดยกลา่ววา่ “พวกทา่นอยา่วา่กลา่วอะไรผม ไมว่า่ดหีรอืเลว ถงึผมก็จะ 

ไมว่า่กลา่วอะไรพวกทา่น ไมว่า่ดหีรอืเลวเหมอืนกนั พวกทา่นงดเวน้วา่กลา่วผม 

เถดิ” ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึวา่กลา่วตกัเตอืนอยา่งนีว้า่ “ทา่นอยา่ท าตวั 

ใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตกัเตอืนไมไ่ด ้จงท าตวัใหเ้ป็นคนทีเ่ขาวา่กลา่วตกัเตอืนได ้

แมท้า่นก็จงวา่กลา่วตกัเตอืนภกิษุท ัง้หลายโดยชอบธรรม แมภ้กิษุท ัง้หลายก็จะ 

วา่กลา่วตกัเตอืนทา่นโดยชอบธรรม เพราะวา่บรษิทัของพระผูม้พีระภาคเจรญิ 

แลว้ดว้ยอาการอยา่งนี ้คอืดว้ยการวา่กลา่วตกัเตอืนกนัและกนั ดว้ยการชว่ย 

เหลอืกนัและกนัใหอ้อกจากอาบตั”ิ ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืน 

อยูอ่ยา่งนี ้ก็ยงัยกยอ่งอยูอ่ยา่งน ัน้ ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึสวดสมนภุาสน ์

จนครบ ๓ คร ัง้เพือ่ใหส้ละเรือ่งน ัน้ ถา้เธอก าลงัถกูสวดสมนภุาสนก์วา่จะครบ ๓ 

คร ัง้ สละเร ือ่งน ัน้ได ้น ัน่เป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งพระฉนันะ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๒. ทพุพจสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๒๖] ค าวา่ ก็...ภกิษุเป็นคนวา่ยาก ความวา่ เป็นผูว้า่ยาก ประกอบ 

ดว้ยธรรมทีท่ าใหเ้ป็นคนวา่ยาก ไมอ่ดทนรับค าสอนโดยเคารพ 

  ค าวา่ ในสกิขาบททีม่าในอทุเทศ ไดแ้ก ่ในสกิขาบททีม่าในพระปาตโิมกข ์

  ค าวา่ ภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่ภกิษุเหลา่อืน่ 

  ชือ่วา่ โดยชอบธรรม คอื สกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตตแิลว้ น่ัน 

 ชือ่วา่ โดยชอบธรรม 

  ภกิษุนัน้อันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืนอยูโ่ดยสกิขาบทชอบธรรมนัน้ 

กลับท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ดโ้ดยกลา่ววา่ “พวกทา่นอยา่วา่กลา่ว 

อะไรผมไมว่า่ดหีรอืเลว ถงึผมก็จะไมว่า่กลา่วอะไรพวกทา่น ไมว่า่ดหีรอืเลว พวก 

ทา่นจงเวน้วา่กลา่วผมเถดิ” 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูว้า่ยากนัน้ 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  อธบิายวา่ ภกิษุผูไ้ดเ้ห็น ผูไ้ดย้นิพงึวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุเป็นคนวา่ยากนัน้วา่ 

“ทา่นอยา่ท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้จงท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตัก 

เตอืนได ้แมท้า่นจงวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุทัง้หลายโดยชอบธรรม แมภ้กิษุทัง้หลายก็ 

จะวา่กลา่วตักเตอืนทา่นโดยชอบธรรม เพราะวา่บรษัิทของพระผูม้พีระภาคเจรญิแลว้ 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้คอื ดว้ยการวา่กลา่วตักเตอืนกันและกัน ดว้ยการชว่ยเหลอืกัน 

และกันใหอ้อกจากอาบัต”ิ ควรวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ ควรวา่กลา่วตัก 

เตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้เธอสละได ้น่ันเป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ภกิษุทัง้หลายไดย้นิแลว้ไมว่า่กลา่วตักเตอืน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุนัน้อันภกิษุทัง้ 

หลายพงึคมุตัวมาสูท่า่มกลางสงฆ ์วา่กลา่วตักเตอืนวา่ “ทา่นอยา่ท าตัวใหเ้ป็นคนที ่

วา่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้จงท าตัวใหเ้ป็นคนทีเ่ขาวา่กลา่วตักเตอืนได ้แมท้า่นจงวา่ 

กลา่วตักเตอืนภกิษุทัง้หลายโดยชอบธรรม แมภ้กิษุทัง้หลายก็จะวา่กลา่วตักเตอืน 

ทา่นโดยชอบธรรม เพราะบรษัิทของพระผูม้พีระภาคเจรญิแลว้ดว้ยอาการอยา่งนี ้คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๒. ทพุพจสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ดว้ยการวา่กลา่วตักเตอืนกันและกัน ดว้ยการชว่ยเหลอืกันและกันใหอ้อกจากอาบัต”ิ 

ควรวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ ควรวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้เธอ 

สละได ้น่ันเป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ สงฆพ์งึสวดสมนุภาสนเ์ธอ 

วธิสีวดสมนภุาสน ์และกรรมวาจาสวดสมนภุาสน ์

ภกิษุทัง้หลายพงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุนัน้อยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึ 

ประกาศใหส้งฆท์ราบวา่ 

  [๔๒๗] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีอ้ันภกิษุทัง้หลายวา่ 

กลา่วตักเตอืนโดยชอบธรรม กลับท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้ภกิษุนัน้ 

ไมย่อมสละเรือ่งนัน้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละ 

เรือ่งนัน้ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีอ้ันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตัก 

เตอืนโดยชอบธรรม กลับท าตัวใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้ภกิษุนัน้ไมย่อม 

สละเรือ่งนัน้ สงฆส์วดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูใดเห็นดว้ย 

กับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ท่านรปูใดไม ่

เห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ ขา้พเจา้ก็กลา่วความนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆ ์

จงฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีอ้ันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืนโดยชอบธรรม กลบัท าตัว 

ใหเ้ป็นคนทีว่า่กลา่วตักเตอืนไมไ่ด ้ภกิษุนัน้ไมย่อมสละเรือ่งนัน้ สงฆส์วดสมนุภาสน์ 

ภกิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นี ้

เพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีส้งฆส์วดสมนุภาสน ์เพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  [๔๒๘] จบญัตต ิตอ้งอาบตัทิกุกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครัง้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

จบกรรมวาจาครัง้สดุทา้ย ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส เมือ่เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๒. ทพุพจสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อาบัตทิกุกฏ(ทีต่อ้ง) เพราะญัตต ิอาบัตถิลุลัจจัย(ทีต่อ้ง) เพราะกรรมวาจา ๒ ครัง้ 

ยอ่มระงับไป 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส 

ฯลฯ เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

[๔๒๙] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไมส่ละ 

ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมส่ละ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๔๓๐] ๑. ภกิษุยังไมถ่กูสวดสมนุภาสน์ 

  ๒. ภกิษุผูย้อมสละ 

  ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทพุพจสกิขาบทที ่๑๒ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท 

วา่ดว้ยภกิษุผูป้ระทษุรา้ยตระกลู 

เร ือ่งภกิษุพวกพระอสัสชแิละพระปนุพัพสกุะ 

[๔๓๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะ 

เป็นเจา้ถิน่ เป็นอลัชชเีลวทราม อยูใ่นกฏีาคริชีนบท 

  ภกิษุพวกนัน้๑ ประพฤตไิมเ่หมาะสมเห็นปานนี้ คอื ปลกูไมด้อกเองบา้ง ใชผู้ ้

อืน่ปลกูบา้ง รดน ้าเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่รดบา้ง เก็บดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่เก็บบา้ง รอ้ย 

ดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่รอ้ยบา้ง ท ามาลัยตอ่กา้นเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท ามาลัย 

เรยีงกา้นเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง จัดดอกไมช้อ่เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่จัดบา้ง ท าดอกไมพุ้ม่ 

เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมเ้ทรดิเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมพ้วงเองบา้ง 

ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมแ้ผงประดับอกเองบา้ง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าบา้ง 

  ภกิษุพวกนัน้น าไปเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่น าไปบา้งซึง่มาลัยตอ่กา้น มาลัยเรยีงกา้น 

ดอกไมช้อ่ ดอกไมพุ้ม่ ดอกไมเ้ทรดิ ดอกไมพ้วง ดอกไมแ้ผงประดับอก เพือ่กลุสตร ี

เพือ่กลุธดิา เพือ่กลุกมุาร ีเพือ่สะใภข้องตระกลู เพือ่ทาสหญงิในตระกลู 

  ภกิษุพวกนัน้ฉันอาหารในภาชนะเดยีวกันบา้ง ดืม่น ้าในขนัใบเดยีวกันบา้ง 

น่ังบนอาสนะเดยีวกันบา้ง นอนบนเตยีงเดยีวกันบา้ง นอนรว่มเครือ่งลาดเดยีวกนับา้ง 

นอนคลมุผา้หม่ผนืเดยีวกันบา้ง นอนรว่มเครือ่งลาดและคลมุผา้หม่รว่มกันบา้งกับ 

กลุสตร ีกลุธดิา กลุกมุาร ีสะใภข้องตระกลู ทาสหญงิในตระกลู 

  ภกิษุพวกนัน้ฉันอาหารในเวลาวกิาลบา้ง ดืม่น ้าเมาบา้ง ทัดทรงดอกไมข้อง 

หอมและเครือ่งลบูไลบ้า้ง ฟ้อนร าบา้ง ขบัรอ้งบา้ง ประโคมบา้ง เตน้ร าบา้ง ฟ้อนร า 

กับหญงิฟ้อนร าบา้ง ขบัรอ้งกับหญงิฟ้อนร าบา้ง ประโคมกับหญงิฟ้อนร าบา้ง เตน้ร า 

กับหญงิฟ้อนร าบา้ง ฟ้อนร ากับหญงิขบัรอ้งบา้ง ขบัรอ้งกับหญงิขบัรอ้งบา้ง ประโคม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ว.ิจู. ๗/๒๙๓/๕๑๑ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

กับหญงิขบัรอ้งบา้ง เตน้ร ากับหญงิขบัรอ้งบา้ง ฟ้อนร ากับหญงิประโคมบา้ง ขบัรอ้ง 

กับหญงิประโคมบา้ง ประโคมกับหญงิประโคมบา้ง เตน้ร ากับหญงิประโคมบา้ง 

ฟ้อนร ากับหญงิเตน้ร าบา้ง ขบัรอ้งกับหญงิเตน้ร าบา้ง ประโคมกับหญงิเตน้ร าบา้ง 

เตน้ร ากับหญงิเตน้ร าบา้ง เลน่หมากรกุแถวละ ๘ ตาบา้ง แถวละ ๑๐ ตาบา้ง เลน่ 

หมากเก็บบา้ง เลน่ชงินางบา้ง เลน่หมากไหวบา้ง เลน่โยนหว่งบา้ง เลน่ไมห้ึง่บา้ง 

เลน่ฟาดใหเ้ป็นรปูตา่งๆ บา้ง เลน่สกาบา้ง เลน่เป่าใบไมบ้า้ง เลน่ไถนอ้ยๆ บา้ง 

เลน่หกคะเมน บา้ง เลน่ไมก้ังหันบา้ง เลน่ตวงทรายดว้ยใบไมบ้า้ง เลน่รถนอ้ยๆ บา้ง 

เลน่ธนูนอ้ยๆ บา้ง เลน่เขยีนทายบา้ง เลน่ทายใจบา้ง เลน่เลยีนคนพกิารบา้ง หัดขี ่

ชา้งบา้ง หัดขีม่า้บา้ง หัดขีร่ถบา้ง หัดยงิธนูบา้ง หัดเพลงอาวธุบา้ง ว ิง่ผลัดชา้งบา้ง 

วิง่ผลัดมา้บา้ง วิง่ผลัดรถบา้ง วิง่ขบักันบา้ง วิง่เป้ียวบา้ง ผวิปากบา้ง ปรบมอืบา้ง 

ปล ้ากันบา้ง ชกมวยบา้ง ปลูาดผา้สงัฆาฏทิา่มกลางเวทเีตน้ร าแลว้พดูกับหญงิฟ้อน 

ร าอยา่งนีว้า่ “นอ้งหญงิ เธอจงฟ้อนร าในทีน่ี้”ดังนีแ้ลว้ ใหก้ารค านับบา้ง 

ประพฤตไิมเ่หมาะสมตา่ง ๆ บา้ง 

  [๔๓๒] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่จ าพรรษาในแควน้กาสแีลว้ เดนิทางไปกรงุ 

สาวตัถเีพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาค เดนิทางไปจนถงึกฏีาคริชีนบท ครัน้เวลาเชา้ ทา่น 

ครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรไปบณิฑบาตทีก่ฏีาคริชีนบท มกีารกา้วไป การ 

ถอยกลับ การแลด ูการเหลยีวด ูการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก ทีน่่าเลือ่มใส สายตา 

มองทอดลง สมบรูณ์ดว้ยอริยิาบถ 

  พวกชาวบา้นเห็นภกิษุนัน้แลว้พากันกลา่วอยา่งนีว้า่ “ภกิษุนีเ้ป็นใคร ดคูลา้ย 

ไมค่อ่ยมกี าลัง เหมอืนคนออ่นแอ เหมอืนคนขมวดคิว้กม้หนา้ เมือ่ทา่นรปูนีเ้ขา้ไป 

บณิฑบาต ใครเลา่จะถวายอาหารบณิฑบาต สว่นพระอัสสชแิละพระปนัุพพสกุะของ 

พวกเรา เป็นคนออ่นโยน พดูไพเราะ ออ่นหวาน ยิม้แยม้กอ่น มักกลา่ววา่มาเถดิ 

และมาดแีลว้ ไมก่ม้หนา้ หนา้ตาชืน่บาน ทักทายกอ่น ใคร ๆ ก็อยากจะถวาย 

อาหารทา่นเหลา่นัน้” 

  อบุาสกคนหนึง่เห็นภกิษุนัน้ก าลังบณิฑบาตในกฏีาคริชีนบท ครัน้แลว้ได ้

เขา้ไปหาภกิษุนัน้ไหวแ้ลว้กลา่วกับทา่นวา่ “พระคณุเจา้ไดอ้าหารบณิฑบาตบา้งไหม 

ขอรับ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “อาตมายังไมไ่ดอ้าหารเลย” 

  อบุาสกกลา่วนมินตว์า่ “นมินตไ์ปเรอืนกระผมเถดิ ขอรับ” แลว้พาภกิษุนัน้ 

ไปเรอืน นมินตใ์หฉั้นแลว้ถามวา่ “พระคณุเจา้ ทา่นจะไปทีไ่หน ขอรับ” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “เจรญิพร อาตมาจะไปกรงุสาวตัถ ีเพือ่เฝ้าพระผูม้พีระภาค” 

  อบุาสกกลา่ววา่ “ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงถวายบังคมพระบาทของพระผูม้พีระ 

ภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และขอจงกราบทลูตามถอ้ยค าของกระผมอยา่งนีด้ว้ยวา่ 

‘พระพทุธเจา้ขา้ วดัในกฏีาคริชีนบททรดุโทรม ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะเป็น 

เจา้ถิน่ อยูใ่นกฏีาคริชีนบท เป็นภกิษุอลัชชเีลวทราม พวกเธอประพฤตไิมเ่หมาะสม 

เห็นปานนี ้คอื ปลกูไมด้อกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ปลกูบา้ง ฯลฯ ประพฤตไิมเ่หมาะสมตา่ง ๆ 

แมพ้วกชาวบา้นทีเ่คยศรัทธาเลือ่มใสแตเ่ดีย๋วนีไ้มศ่รัทธาไมเ่ลือ่มใส ทานทีเ่คย 

ถวายประจ าแกส่งฆ ์บัดนีท้ายกทายกิาเลกิถวายแลว้ ภกิษุผูม้ศีลีพากันจากไป ภกิษุ 

ผูเ้ลวทรามอยูค่รอบครอง ขอประทานวโรกาสเถดิพระพทุธเจา้ขา้ ขอพระผูม้พีระ 

ภาคโปรดสง่ภกิษุทัง้หลายไปกฏีาคริชีนบทเพือ่วดัจะไดต้ัง้มั่นอยูส่บืไปในทีนั่น้” 

  ภกิษุนัน้รับค าของของอบุาสกแลว้เดนิทางไปทางกรงุสาวตัถ ีไปถงึกรงุสาวตัถ  ี

ถงึพระเชตวนัอารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐโีดยล าดับ เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ แลว้ถวายบังคมพระผูม้พีระภาคน่ังลง ณ ทีส่มควร 

พทุธประเพณี 

อันการทีพ่ระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตกุะ 

ทัง้หลาย น่ันเป็นพทุธประเพณี 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ เธอยังสบายดหีรอื 

ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื เธอเดนิทางมาโดยไมล่ าบากหรอื เธอมาจากไหน” 

  ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “สบายด ีพระพทุธเจา้ขา้ พอเป็นอยูไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้ 

ขา้พระพทุธเจา้เดนิทางมาโดยไมล่ าบาก พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระพทุธเจา้จ าพรรษา 

ในแควน้กาส ีเมือ่จะมาเฝ้าพระองคท์ีเ่มอืงนี ้เดนิทางผา่นกฏีาคริชีนบท เวลาเชา้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตในกฏีาคริชีนบท อบุาสกคนหนึง่ 

เห็นขา้พระพทุธเจา้ก าลังเทีย่วบณิฑบาต เขา้มาหา ไหวแ้ลว้ถามวา่ ‘พระคณุเจา้ได ้

อาหารบณิฑบาตบา้งไหม ขอรับ’ ฯลฯ เขากลา่ววา่ ‘ทา่นขอรับ ถา้เชน่นัน้ ขอทา่น 

จงถวายบังคมพระบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และขอจงกราบทลูตาม 

ถอ้ยค าของกระผมอยา่งนีว้า่ ‘พระพทุธเจา้ขา้ วดัในกฏีาคริชีนบททรดุโทรม ภกิษุชือ่ 

วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะเป็นเจา้ถิน่ อยูใ่นกฏีาคริชีนบท เป็นภกิษุอลัชชเีลวทราม 

พวกเธอประพฤตไิมเ่หมาะสมเห็นปานนี ้คอื ปลกูไมด้อกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ปลกูบา้ง ฯลฯ 

ประพฤตไิมเ่หมาะสมตา่ง ๆ แมพ้วกชาวบา้นทีเ่คยศรัทธาเลือ่มใส แตเ่ดีย๋วนีไ้ม่ 

ศรัทธาไมเ่ลือ่มใส ทานทีเ่คยถวายประจ าแกส่งฆ ์บัดนีท้ายกทายกิาเลกิถวายแลว้ 

ภกิษุผูม้ศีลีพากันจากไป ภกิษุผูเ้ลวทรามอยูค่รอบครอง ขอประทานวโรกาสเถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดสง่ภกิษุทัง้หลายไปสูก่ฏีาคริชีนบทเพือ่วดัจะ 

ไดต้ัง้มั่นอยูส่บืไปในทีนั่น้’ ขา้พระพทุธเจา้มาจากกฏีาคริชีนบทนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงสอบถามแลว้ต าหน ิ

[๔๓๓] ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้ 

เหต ุทรงสอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละ 

ปนัุพพสกุะ เป็นเจา้ถิน่ เป็นภกิษุอลัชช ีเลวทราม อยูใ่นกฏีาคริชีนบท ประพฤตไิม ่

เหมาะสมเห็นปานนี้ คอื ปลกูไมด้อกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ปลกูบา้ง รดน ้าเองบา้ง ใหผู้อ้ ืน่ 

รดบา้ง เก็บดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่เก็บบา้ง รอ้ยดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่รอ้ยบา้ง ท า 

มาลัยตอ่กา้นเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท ามาลัยเรยีงกา้นเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง จัด 

ดอกไมช้อ่เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่จัดบา้ง ท าดอกไมพุ้ม่เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไม ้

เทรดิเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมพ้วงเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมแ้ผง 

ประดับอกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ฯลฯ ประพฤตไิมเ่หมาะสมตา่ง ๆ แมพ้วกชาว 

บา้นทีเ่คยศรัทธาเลือ่มใส แตเ่ดีย๋วนีไ้มศ่รัทธาไมเ่ลือ่มใส ทานทีเ่คยถวายประจ าแก่ 

สงฆ ์บัดนี ้ทายกทายกิาไดเ้ลกิถวายแลว้ ภกิษุผูม้ศีลีพากันจากไป ภกิษุผูเ้ลวทราม 

อยูค่รอบครอง จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ภกิษุทัง้หลาย การกระท าของโมฆบรุษุเหลา่นัน้ไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

สมควร ฯลฯ ไมค่วรท า ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุุษเหลา่นัน้จงึประพฤตไิมเ่หมาะ 

สมอยา่งนี ้คอื ปลกูไมด้อกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ปลกูบา้ง รดน ้าเองบา้ง ใหผู้อ้ ืน่รดบา้ง 

เก็บดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่เก็บบา้ง รอ้ยดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่รอ้ยบา้ง ท ามาลัย 

ตอ่กา้นเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท ามาลัยเรยีงกา้นเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง จัดดอกไม ้

ชอ่เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่จัดบา้ง ท าดอกไมพุ้ม่เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมเ้ทรดิ 

เองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมพ้วงเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ท าดอกไมแ้ผงประดับ 

อกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ท าบา้ง ภกิษุพวกนัน้น าไปเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่น าไปบา้งซึง่มาลัยตอ่ 

กา้น มาลัยเรยีงกา้น ดอกไมช้อ่ ดอกไมพุ่ม่ ดอกไมเ้ทรดิ ดอกไมพ้วง ดอกไมแ้ผง 

ประดับอก เพือ่กลุสตร ีเพือ่กลุธดิา เพือ่กลุกมุาร ีเพือ่สะใภข้องตระกลู เพือ่ทาส 

หญงิในตระกลู 

  ภกิษุพวกนัน้ฉันอาหารในภาชนะเดยีวกันบา้ง ดืม่น ้าในขนัใบเดยีวกันบา้ง 

น่ังบนอาสนะเดยีวกันบา้ง นอนบนเตยีงเดยีวกันบา้ง นอนรว่มเครือ่งลาดเดยีวกนับา้ง 

นอนคลมุผา้หม่ผนืเดยีวกันบา้ง นอนรว่มเครือ่งลาดและคลมุผา้หม่รว่มกันบา้งกับ 

กลุสตร ีกลุธดิา กลุกมุาร ีสะใภข้องตระกลู ทาสหญงิในตระกลู 

  ภกิษุพวกนัน้ฉันอาหารในเวลาวกิาลบา้ง ดืม่น ้าเมาบา้ง ทัดทรงดอกไมข้อง 

หอมและเครือ่งลบูไลบ้า้ง ฟ้อนร าบา้ง ขบัรอ้งบา้ง ประโคมบา้ง เตน้ร าบา้ง ฟ้อนร า 

กับหญงิฟ้อนร าบา้ง ขบัรอ้งกับหญงิฟ้อนร าบา้ง ประโคมกับหญงิฟ้อนร าบา้ง เตน้ร า 

กับหญงิฟ้อนร าบา้ง ฟ้อนร ากับหญงิขบัรอ้งบา้ง ขบัรอ้งกับหญงิขบัรอ้งบา้ง ประโคม 

กับหญงิขบัรอ้งบา้ง เตน้ร ากับหญงิขบัรอ้งบา้ง ฟ้อนร ากับหญงิประโคมบา้ง ขบัรอ้ง 

กับหญงิประโคมบา้ง ประโคมกับหญงิประโคมบา้ง เตน้ร ากับหญงิประโคมบา้ง ฟ้อน 

ร ากับหญงิเตน้ร าบา้ง ขบัรอ้งกับหญงิเตน้ร าบา้ง ประโคมกับหญงิเตน้ร าบา้ง เตน้ร า 

กับหญงิเตน้ร าบา้ง เลน่หมากรกุแถวละ ๘ ตาบา้ง แถวละ ๑๐ ตาบา้ง เลน่หมาก 

เก็บบา้ง เลน่ชงินางบา้ง เลน่หมากไหวบา้ง เลน่โยนหว่งบา้ง เลน่ไมห้ึง่บา้ง เลน่ฟาด 

ใหเ้ป็นรปูตา่งๆ บา้ง เลน่สกาบา้ง เลน่เป่าใบไมบ้า้ง เลน่ไถนอ้ยๆ บา้ง เลน่หกคะเมน 

บา้ง เลน่ไมก้ังหันบา้ง เลน่ตวงทรายดว้ยใบไมบ้า้ง เลน่รถนอ้ยๆ บา้ง เลน่ธนูนอ้ยๆ 

บา้ง เลน่เขยีนทายบา้ง เลน่ทายใจบา้ง เลน่เลยีนคนพกิารบา้ง หัดขีช่า้งบา้ง หัดขีม่า้ 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

บา้ง หัดขีร่ถบา้ง หัดยงิธนูบา้ง หัดเพลงอาวธุบา้ง ว ิง่ผลัดชา้งบา้ง ว ิง่ผลัดมา้บา้ง วิง่ 

ผลัดรถบา้ง วิง่ขบักันบา้ง วิง่เป้ียวบา้ง ผวิปากบา้ง ปรบมอืบา้ง ปล ้ากันบา้ง ชก 

มวยบา้ง ปลูาดผา้สงัฆาฏทิา่มกลางเวทเีตน้ร าแลว้พดูกับหญงิฟ้อนร าอยา่งนีว้า่ 

“นอ้งหญงิ เธอจงฟ้อนร าในทีน่ี้”ดังนีแ้ลว้ ใหก้ารค านับบา้ง ประพฤตไิมเ่หมาะสม 

ตา่ง ๆ บา้ง ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

ฯลฯ คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป” 

รบัส ัง่ใหท้ าปพัพาชนยีกรรม 

พระผูม้พีระภาคทรงต าหนภิกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะโดยประการตา่ง ๆ 

แลว้รับสัง่เรยีกพระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะมาตรัสวา่ “ไปเถดิ สารบีตุร 

โมคคัลลานะ เธอทัง้สองจงไปกฏีาคริชีนบท จงท าปัพพาชนยีกรรม๑ ภกิษุชือ่วา่ 

อัสสชแิละปนัุพพสกุะไปจากกฏีาครีชีนบท เพราะภกิษุพวกนัน้เป็นสทัธวิหิารกิของ 

เธอทัง้สอง” 

  พระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะกราบทลูถามวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ ขา้ 

พระพทุธเจา้จะท าปัพพาชนยีกรรมแกภ่กิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะไดอ้ยา่งไร 

เพราะพวกเธอดรุา้ย หยาบคาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ เธอจงไปกับภกิษุหลายๆ รปู” 

  พระเถระทัง้สอง ทลูรับสนองพระพทุธด ารัสแลว้ 

วธิที าปพัพาชนยีกรรม และกรรมวาจาท าปพัพาชนยีกรรม 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พงึท าปัพพาชนยีกรรมอยา่งนี ้เริม่ 

ดว้ยพงึโจทภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะ ครัน้แลว้ใหพ้วกเธอใหก้าร เมือ่พวกเธอ 

ใหก้ารแลว้จงึปรับอาบัต ิครัน้ปรับอาบัตแิลว้ ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศให ้

สงฆท์ราบวา่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปัพพาชนยีกรรม หมายถงึ การขับออกจากหมู,่ การไลอ่อกจากวัด 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

[๔๓๔] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะ 

๒ รปูนี ้ประทษุรา้ยตระกลู๑ ประพฤตเิลวทราม ความประพฤตเิลวทรามของพวกเธอ 

เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว และตระกลูทัง้หลายทีถ่กูพวกเธอประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็น 

และไดย้นิกันท่ัว ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึท าปัพพาชนยีกรรมภกิษุชือ่วา่อสัสชแิละ 

ปนัุพพสกุะไปจากกฏีาคริชีนบทโดยประกาศวา่ ‘ภกิษุชือ่อัสสชแิละปนัุพพสกุะไมพ่งึ 

อยูใ่นกฏีาคริชีนบท’ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะประทษุ 

รา้ยตระกลู ประพฤตเิลวทราม ความประพฤตขิองพวกเธอ เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว 

และตระกลูทัง้หลายทีถ่กูพวกเธอประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว สงฆท์ า 

ปัพพาชนยีกรรมพวกเธอไปจากกฏีาคริชีนบทโดยประกาศวา่ ‘ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละ 

ปนัุพพสกุะ ไมพ่งึอยูใ่นกฏีาคริชีนบท’ ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการท าปัพพาชนียกรรม 

ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะไปจากกฏีาคริชีนบทโดยประกาศวา่ ‘ภกิษุชือ่วา่ 

อัสสชแิละปนัุพพสกุะไมพ่งึอยูใ่นกฏีาคริชีนบท’ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็น 

ดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ ขา้พเจา้ก็กลา่วความนี้วา่ ทา่นเจา้ขา้ ขอสงฆ ์

จงฟังขา้พเจา้ ฯลฯ ทา่นรูปนัน้พงึทักทว้ง 

  ปัพพาชนยีกรรม ไปจากกฏีาคริชีนบท สงฆท์ าแลว้แกภ่กิษุชือ่วา่อัสสชแิละ 

ปนัุพพสกุะโดยประกาศวา่ ‘ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะไมพ่งึอยูใ่นกฏีาคริชีนบท’ 

สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี”้ 

  [๔๓๕] ล าดับนัน้ ภกิษุสงฆม์พีระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะเป็นประธาน 

เดนิทางไปกฏีาคริชีนบท ไดท้ าปัพพาชนยีกรรมภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะไป 

จากกฏีาคริชีนบทโดยประกาศวา่ “ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะไมพ่งึอยูใ่น 

กฏีาคริชีนบท” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การประทษุรา้ยตระกลูในทีน่ี ้หมายถงึการทีภ่กิษุประจบคฤหัสถเ์อาใจคฤหัสถ ์ดว้ยการกระท าทีผ่ดิวนัิย 

   มุง่ใหเ้ขาชอบตนเป็นสว่นตัว เป็นเหตใุหค้ฤหัสถค์ลายศรัทธาในพระศาสนาและเสือ่มจากกศุลธรรม เชน่ ให ้

   ของก านัลเหมอืนทีพ่วกคฤหัสถเ์ขาท ากัน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ภกิษุพวกนัน้ถกูสงฆท์ าปัพพาชนยีกรรมแลว้ก็ยังไมป่ระพฤตชิอบ ไมห่ายเยอ่ 

หยิง่ ไมป่ระพฤตกิลับตัว ไมข่อขมาภกิษุทัง้หลาย ยังดา่ยังบรภิาษการกสงฆ ์เทีย่ว 

ใสค่วามวา่การกสงฆล์ าเอยีงเพราะความพอใจ ล าเอยีงเพราะความขดัเคอืง ล าเอยีง 

เพราะความหลง ล าเอยีงเพราะความกลัว บรรดาบรวิารของภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละ 

ปนัุพพสกุะ บางพวกหลกีไปเสยีก็ม ีสกึเสยีก็ม ี

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

ชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะถกูสงฆท์ าปัพพาชนยีกรรมแลว้จงึไมย่อมประพฤตชิอบ 

ไมห่ายเยอ่หยิง่ ไมป่ระพฤตกิลับตัว ไมข่อขมาภกิษุทัง้หลาย ยังดา่ยังบรภิาษการก 

สงฆ ์เทีย่วใสค่วามวา่การกสงฆล์ าเอยีงเพราะความพอใจ ล าเอยีงเพราะความขดัเคอืง 

ล าเอยีงเพราะความหลง ล าเอยีงเพราะความกลัว บรรดาบรวิารของภกิษุชือ่วา่ 

อัสสชแิละปนัุพพสกุะ บางพวกหลกีไปเสยีก็ม ีสกึเสยีก็มเีลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนภิกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ ภกิษุชือ่วา่อัสสชแิละปนัุพพสกุะ 

ถกูสงฆท์ าปัพพาชนยีกรรมแลว้ ยังไมป่ระพฤตชิอบ ฯลฯ สกึไปก็ม ีจรงิหรอื” ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย การกระท าของโมฆบรุษุเหลา่นัน้ไมส่มควร ฯลฯ ไมค่วรท า ภกิษุทัง้ 

หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้ถกูสงฆล์งปัพพาชนยีกรรมแลว้ ยังไมป่ระพฤตชิอบ ฯลฯ 

สกึไปก็มเีลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๓๖] ก็ ภกิษุอยูอ่าศยัหมูบ่า้นหรอืนคิมแหง่ใดแหง่หนึง่ ประทษุรา้ย 

ตระกลู มคีวามประพฤตเิลวทราม ความประพฤตเิลวทรามของเธอ เขาไดเ้ห็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

และไดย้นิกนัท ัว่ ตระกลูท ัง้หลายทีเ่ธอประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ 

ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึวา่กลา่วตกัเตอืนอยา่งนีว้า่ “ทา่นประทษุรา้ยตระกลู 

ประพฤตเิลวทราม ความประพฤตเิลวทรามของทา่น เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ 

ตระกลูท ัง้หลายทีท่า่นประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ ทา่นจงออก 

จากอาวาสนี ้อยา่อยูท่ ีน่ ี”้ และภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนอยูอ่ยา่งนี ้

ก็โตต้อบภกิษุท ัง้หลายวา่ “พวกภกิษุล าเอยีงเพราะความพอใจ ล าเอยีงเพราะ 

ความขดัเคอืง ล าเอยีงเพราะความหลง และล าเอยีงเพราะความกลวั ขบัภกิษุ 

บางรปู ไมข่บับางรปู เพราะอาบตัอิยา่งเดยีวกนั” ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่ 

กลา่วตกัเตอืนอยา่งนีว้า่ “ทา่นอยา่พดูอยา่งน ัน้ ภกิษุท ัง้หลายไมล่ าเอยีงเพราะ 

ความพอใจ ไมล่ าเอยีงเพราะความขดัเคอืง ไมล่ าเอยีงเพราะความหลง และ 

ไมล่ าเอยีงเพราะความกลวั ทา่นประทษุรา้ยตระกลู ประพฤตเิลวทราม ความ 

ประพฤตเิลวทรามของทา่น เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ ตระกลูท ัง้หลายทีท่า่น 

ประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ ทา่นจงออกจากอาวาสนี ้อยา่อยู ่

ทีน่ ี”้ ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนอยูอ่ยา่งนี ้ก็ยงัยกยอ่งอยู ่

อยา่งน ัน้ ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึสวดสมนุภาสนจ์นครบ ๓ คร ัง้เพือ่ให ้

สละเรือ่งน ัน้ ถา้เธอก าลงัถกูสวดสมนภุาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ สละเรือ่งน ัน้ได ้

น ัน่เป็นการด ีถา้เธอไมส่ละ เป็นสงัฆาทเิสส 

เร ือ่งภกิษุพวกพระอสัสชแิละพระปนุพัพสกุะ จบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๓๗] ค าวา่ ก็ภกิษุ...หมูบ่า้นหรอืนคิมแหง่ใดแหง่หนึง่ ความวา่ หมู ่

บา้นก็ด ีนคิมก็ด ีเมอืงก็ด ีชือ่วา่หมูบ่า้นและนคิม 

  ค าวา่ อยูอ่าศยั คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

เนือ่งในหมูบ่า้นและนคิมนัน้ 

  ชือ่วา่ ตระกลู หมายถงึตระกลู ๔ ไดแ้ก ่ตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ 

ตระกลูแพศยแ์ละตระกลูศทูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ค าวา่ ประทษุรา้ยตระกลู คอื ประทษุรา้ยตระกลูดว้ยดอกไม ้ผลไม ้แป้ง ดนิ 

เหนยีว ไมส้ฟัีน ไมไ้ผ ่การแพทยห์รอืการสือ่สาร 

  ค าวา่ มคีวามประพฤตเิลวทราม คอื ปลกูไมด้อกเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่ปลกูบา้ง 

รดน ้าเองบา้ง ใชผู้อ้ ืน่รดบา้ง เก็บดอกไมเ้องบา้ง ใชผู้อ้ ืน่เก็บบา้ง รอ้ยดอกไมเ้องบา้ง 

ใชผู้อ้ ืน่รอ้ยบา้ง 

  ค าวา่ เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ คอื กลุม่ชนทีอ่ยูเ่ฉพาะหนา้ชือ่วา่ ไดเ้ห็น 

กลุม่ชนทีอ่ยูล่ับหลัง ชือ่วา่ไดย้นิ 

  ค าวา่ ตระกลูท ัง้หลายทีเ่ธอประทษุรา้ย คอื เมือ่กอ่นชาวบา้นมศีรัทธา 

กลับกลายเป็นผูไ้มม่ศีรัทธา เมือ่กอ่นเลือ่มใสกลับกลายเป็นผูไ้มเ่ลือ่มใส เพราะภกิษุนัน้ 

  ค าวา่ เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกนัท ัว่ คอื กลุม่ชนทีอ่ยูเ่ฉพาะหนา้ชือ่วา่ไดเ้ห็น 

กลุม่ชนทีอ่ยูล่ับหลังชือ่วา่ไดย้นิ 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูป้ระทษุรา้ยตระกลู 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  อธบิายวา่ ภกิษุผูไ้ดเ้ห็น ผูไ้ดย้นิพงึวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุผูป้ระทษุรา้ยตระกลูวา่ 

“ทา่นประทษุรา้ยตระกลู ประพฤตเิลวทราม ความประพฤตเิลวทรามของทา่น เขา 

ไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว ตระกลูทัง้หลายทีท่า่นประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว 

ทา่นจงออกจากอาวาสนี ้อยา่อยูท่ีน่ี้” 

  ภกิษุนัน้อันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืน ก็โตต้อบภกิษุทัง้หลายวา่ “พวก 

ภกิษุล าเอยีงเพราะความพอใจ ล าเอยีงเพราะความขดัเคอืง ล าเอยีงเพราะความหลง 

ล าเอยีงเพราะความกลัว ขบัภกิษุบางรปู ไมข่บับางรปู เพราะอาบัตอิยา่งเดยีวกัน” 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูท้ีถ่กูลงโทษนัน้ 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  อธบิายวา่ ภกิษุผูไ้ดเ้ห็น ผูไ้ดย้นิพงึวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุผูป้ระทษุรา้ยตระกลูวา่ 

“ทา่นอยา่พดูอยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลายไมล่ าเอยีงเพราะความพอใจ ไมล่ าเอยีงเพราะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ความขดัเคอืง ไมล่ าเอยีงเพราะความหลง ไมล่ าเอยีงเพราะความกลัว ทา่นประทษุ 

รา้ยตระกลู ประพฤตเิลวทราม ความประพฤตเิลวทรามของทา่น เขาไดเ้ห็นและได ้

ยนิกันท่ัว ตระกลูทัง้หลายทีท่า่นประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว ทา่นจง 

ออกจากอาวาสนี ้อยา่อยูท่ีน่ี้” พงึวา่กลา่วตักเตอืนแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืน 

เธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้เธอสละได ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุทัง้ 

หลายไดย้นิแลว้ไมว่า่กลา่วตักเตอืน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุนัน้อันภกิษุทัง้หลายพงึ 

คมุตัวมาสูท่า่มกลางสงฆว์า่กลา่วตักเตอืนวา่ “ทา่นอยา่พดูอยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลาย 

ไมล่ าเอยีงเพราะความพอใจ ไมล่ าเอยีงเพราะความขดัเคอืง ไมล่ าเอยีงเพราะ 

ความหลง ไมล่ าเอยีงเพราะความกลัว ทา่นประทษุรา้ยตระกลู ประพฤตเิลวทราม 

ความประพฤตเิลวทรามของทา่น เขาไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว ตระกลูทัง้หลายทีท่า่น 

ประทษุรา้ย เขาก็ไดเ้ห็นและไดย้นิกันท่ัว ทา่นจงออกจากอาวาสนี ้อยา่อยูท่ีน่ี้” 

พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้เธอ 

สละได ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ สงฆพ์งึสวดสมนุภาสนเ์ธอ 

วธิสีวดสมนภุาสน ์และกรรมวาจาสวดสมนภุาสน ์

  สงฆพ์งึสวดสมนุภาสนภ์กิษุนัน้อยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศ 

ใหส้งฆท์ราบวา่ 

  [๔๓๘] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นี ้ถกูสงฆท์ าปัพพาชนยี 

กรรมแลว้ใสค่วามภกิษุทัง้หลายวา่มคีวามล าเอยีงเพราะความพอใจ มคีวามล าเอยีง 

เพราะความขดัเคอืง มคีวามล าเอยีงเพราะความหลง มคีวามล าเอยีงเพราะความกลัว 

ภกิษุนัน้ไมย่อมสละเรือ่งนัน้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นี ้เพือ่ 

ใหส้ละเรือ่งนัน้ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีถ้กูสงฆท์ าปัพพาชนยีกรรมแลว้ 

ใสค่วามภกิษุทัง้หลายวา่ มคีวามล าเอยีงเพราะความพอใจ มคีวามล าเอยีงเพราะ 

ความขดัเคอืง มคีวามล าเอยีงเพราะความหลง มคีวามล าเอยีงเพราะความกลัว 

ภกิษุนัน้ไมย่อมสละเรือ่งนัน้ สงฆส์วดสมนุภาสนเ์ธอเพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูใด 

เห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่น 

รปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท บทภาชนยี ์

ขา้พเจา้กลา่วความนีแ้มค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ ขา้พเจา้กลา่วความนีแ้มค้รัง้ที ่๓ วา่ 

ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ฯลฯ ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีส้งฆส์วดสมนุภาสนแ์ลว้เพือ่ใหส้ละเรือ่งนัน้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะ 

ฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  [๔๓๙] จบญัตต ิตอ้งอาบัตทิกุกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครัง้ ตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย 

จบกรรมวาจาครัง้สดุทา้ย ตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส เมือ่เธอตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส 

อาบัตทิกุกฏ(ทีต่อ้ง) เพราะญัตต ิอาบัตถิลุลัจจัย(ทีต่อ้ง) เพราะกรรมวาจา ๒ ครัง้ 

ยอ่มระงับไป 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส ความวา่ ส าหรับอาบัตนัิน้ สงฆเ์ทา่นัน้ใหป้รวิาส ชกั 

เขา้หาอาบัตเิดมิ ใหม้านัตและเรยีกเขา้หมู ่คณะท าไมไ่ด ้ภกิษุรปูเดยีวก็ท าไมไ่ด  ้

ฉะนัน้ จงึตรัสวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

  ค าวา่ เป็นสงัฆาทเิสส นัน้ เป็นการขนานนาม เป็นค าเรยีกหมวดอาบัตนัิน้ 

โดยออ้มน่ันเอง เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ “เป็นสงัฆาทเิสส” 

บทภาชนยี ์

[๔๔๐] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้ง 

อาบัตสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมส่ละ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้งอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท บทสรปุ 

 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๔๑] ๑. ภกิษุยังไมถ่กูสวดสมนุภาสน์ 

   ๒. ภกิษุผูย้อมสละ 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

กลุทสูกสกิขาบทที ่๑๓ จบ 

 

บทสรปุ 

[๔๔๒] ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืสงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้ 

แสดงแลว้ คอื ๙ สกิขาบทแรกตอ้งอาบัตใินขณะทีล่ว่งละเมดิทเีดยีว ๔ สกิขาบท 

หลังตอ้งอาบัตเิมือ่สวดสมนุภาสนค์รบ ๓ ครัง้ ภกิษุตอ้งอาบัตขิอ้ใดขอ้หนึง่แลว้ รู ้

อยูแ่ตป่กปิดไวส้ ิน้จ านวนวนัเทา่ใด ภกิษุนัน้พงึอยูป่รวิาสดว้ยความไมป่รารถนาสิน้ 

วนัเทา่นัน้ ภกิษุอยูป่รวิาสแลว้ตอ้งประพฤตวิตัรเพือ่มานัตส าหรับภกิษุเพิม่ขึน้อกี ๖ 

ราตร ีภกิษุผูป้ระพฤตมิานัตแลว้ถกูสงฆเ์รยีกเขา้หมูใ่นสมีามภีกิษุสงฆ ์๒๐ รปู ถา้ 

ภกิษุสงฆ ์๒๐ รปู ขาดไปแมเ้พยีง ๑ รปู เรยีกภกิษุนัน้เขา้หมู ่ภกิษุนัน้ไมเ่ป็นอัน 

สงฆเ์รยีกเขา้หมู ่และภกิษุเหลา่นัน้ควรถกูต าหน ินี้เป็นการท าทีส่มควรในกรรมนัน้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลายในธรรมคอืสงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบทนัน้วา่ 

“ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ท่านทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรมคอืสงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบทนี ้เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

เตรสกณัฑ ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๒. สงัฆาทเิสสกัณฑ]์  

๑๓. กลุทสูกสกิขาบท รวมสกิขาบททีม่ใีนสงัฆาทเิสสกัณฑ ์

 

รวมสกิขาบททีม่ใีนสงัฆาทเิสสกณัฑ ์

  สงัฆาทเิสสกัณฑม์ ี๑๓ สกิขาบท คอื 

  ๑. สกุกวสิฏัฐสิกิขาบท   วา่ดว้ยการจงใจท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น 

   ๒. กายสงัสคัคสกิขาบท   วา่ดว้ยการถกูตอ้งกายกับมาตคุาม 

   ๓. ทฏุฐลุลวาจาสกิขาบท   วา่ดว้ยการพดูเกีย้วหญงิ 

   ๔. อัตตกามปารจิรยิสกิขาบท  วา่ดว้ยการใหบ้ าเรอความใครข่องตน 

   ๕. สญัจรติตสกิขาบท   วา่ดว้ยการชกัสือ่ 

   ๖. กฏุกิารสกิขาบท    วา่ดว้ยการกอ่สรา้งกฎุ ี

   ๗. วหิารการสกิขาบท   วา่ดว้ยการสรา้งวหิาร 

   ๘. ปฐมทฏุฐโทสสกิขาบท   วา่ดว้ยภกิษุขดัเคอืงมโีทสะ สกิขาบทที ่๑ 

   ๙. ทตุยิทฏุฐโทสสกิขาบท   วา่ดว้ยภกิษุขดัเคอืงมโีทสะ สกิขาบทที ่๒ 

   ๑๐. สงัฆเภทสกิขาบท   วา่ดว้ยการท าสงฆใ์หแ้ตกกัน 

  ๑๑. สงัฆเภทานุวตัตกสกิขาบท  วา่ดว้ยภกิษุประพฤตติามและกลา่วสนับสนุน 

        ภกิษุผูท้ าสงฆใ์หแ้ตกกัน 

   ๑๒. ทพุพจสกิขาบท     วา่ดว้ยภกิษุเป็นคนวา่ยาก 

   ๑๓. กลุทสูกสกิขาบท   วา่ดว้ยภกิษุผูป้ระทษุรา้ยตระกลู 

สงัฆาทเิสสกณัฑ ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

 

๓. อนยิตกณัฑ ์

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอือนยิต ๒ สกิขาบทเหลา่นี ้มาถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดง 

เป็นขอ้ ๆ ตามล าดับ 

๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการน ัง่ในทีล่บัตากบัหญงิสองตอ่สอง 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๔๔๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายเีป็นพระประจ า 

ตระกลูในกรงุสาวตัถ ีไปมาหาสูต่ระกลูทัง้หลาย สมยันัน้ หญงิสาวตระกลูอปัุฏฐาก 

ของทา่นพระอทุายอีันมารดาบดิาไดย้กใหช้ายหนุ่มตระกลูหนึง่ เวลาเชา้วนัหนึง่ 

ทา่นพระอทุายคีรองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรไปทีต่ระกลูนัน้ ครัน้ถงึแลว้ถาม 

 ชาวบา้นวา่ “หญงิสาวชือ่นีไ้ปไหน” 

  ชาวบา้นตอบวา่ “เขายกใหช้ายหนุ่มตระกลูโนน้ไปแลว้ เจา้ขา้” 

  ตระกลูนัน้ก็เป็นอปัุฏฐากของทา่นพระอทุาย ีทา่นจงึไปทีนั่น้ถามวา่ “หญงิ 

สาวชือ่นีอ้ยูไ่หน” 

  ชาวบา้นตอบวา่ “นางน่ังอยูใ่นหอ้งเจา้ขา้” 

  ทา่นพระอทุายเีขา้ไปหาหญงิสาวนัน้ น่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการได ้

เจรจา กลา่วธรรมเหมาะแกก่าลกับหญงิสาวนัน้สองตอ่สอง 

นางวสิาขามคิารมารดาต าหนพิระอทุาย ี

สมัยนัน้ นางวสิาขามคิารมารดา มบีตุรหลานมาก มบีตุรหลานลว้นไมม่โีรค 

ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นมิง่มงคล พวกชาวบา้นเชญินางวสิาขาไปบรโิภคเป็นคนแรกใน 

งานบญุ งานมหรสพ งานฉลอง นางวสิาขามคิารมารดาไดรั้บเชญิไปสูต่ระกลูนัน้ นาง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ไดเ้ห็นทา่นพระอทุายน่ัีงบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการไดก้ับหญงิสาว ครัน้ 

เห็นแลว้จงึกลา่วกับทา่นพระอทุายวีา่ “พระคณุเจา้ การทีท่า่นน่ังบนอาสนะทีก่ าบัง 

ในทีล่ับ พอจะท าการไดก้บัมาตคุามสองตอ่สองเชน่นี ้ไมเ่หมาะ ไมส่มควร ท่านไม ่

ปรารถนาดว้ยธรรมนัน้ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ชาวบา้นทีย่ังไมเ่ลือ่มใสก็ท าให ้เชือ่ยาก” 

  ทา่นพระอทุาย ีแมถ้กูนางวสิาขาวา่กลา่วตักเตอืนก็ไมเ่ชือ่ 

  นางวสิาขาจงึออกไปบอกเรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ยสนัโดษ ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ 

“ไฉนทา่นพระอทุายจีงึน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการไดก้ับมาตคุามสอง 

ตอ่สองเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระอทุายโีดยประการต่าง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับพอจะ 

ท าการไดก้ับมาตคุามสองตอ่สอง จรงิหรอื” ทา่นทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ การกระท าของเธอไมส่มควร ไม ่

คลอ้ยตาม ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการไดก้ับ 

มาตคุาม สองตอ่สองเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดังนี้ 

พระบญัญตั ิ

[๔๔๔] ก็ ภกิษุใดน ัง่บนอาสนะทีก่ าบงัในทีล่บัพอจะท าการไดก้บัมาตคุาม 

สองตอ่สอง อบุาสกิามวีาจาเชือ่ถอืได ้ไดเ้ห็นภกิษุน ัง่กบัมาตคุามน ัน้แลว้กลา่ว 

โทษดว้ยอาบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ บรรดาอาบตั ิ๓ อยา่ง คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส 

หรอืปาจติตยี ์ภกิษุน ัน้ยอมรบัการน ัง่ พงึถกูปรบัดว้ยอาบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

บรรดาอาบตั ิ๓ อยา่ง คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์อกีอยา่งหนึง่ 

อบุาสกิาผูม้วีาจาเชือ่ถอืไดน้ ัน้ กลา่วโทษดว้ยอาบตัใิด ภกิษุน ัน้พงึถกูปรบัดว้ย 

อาบตันิ ัน้ อาบตันิ ีช้ ือ่วา่ อนยิต 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๔๔๕] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ภีาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ตัว ์

ดรัิจฉานตัวเมยี หญงิมนุษยนั์น้โดยทีส่ดุกระท่ังเด็กหญงิซึง่เกดิในวนันัน้ หญงิโตกวา่ 

นีไ้มต่อ้งกลา่วถงึ 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ สองตอ่สอง ไดแ้ก ่ภกิษุกับมาตคุาม 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บั ไดแ้ก ่ทีล่ับตาและลับห ูทีช่ ือ่วา่ ทีล่ับตา หมายถงึ ทีซ่ ึง่เมือ่ 

บคุคลขยบิตา ยักคิว้หรอืผงกศรีษะขึน้ ใครๆ ก็ไมส่ามารถแลเห็นได ้ทีช่ ือ่วา่ ทีล่ับห ู

หมายถงึ ทีซ่ ึง่ไมม่ใีครสามารถไดย้นิถอ้ยค าทีพ่ดูกนัตามปกตไิด ้

  อาสนะทีช่ ือ่วา่ ทีก่ าบงั คอื อาสนะทีก่ าบังดว้ยฝา บานประต ูเสือ่ล าแพน มา่น 

ตน้ไม ้เสา หรอืพอ้มอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  ค าวา่ พอจะท าการได ้คอื อาจจะเสพเมถนุธรรมกนัได ้

  ค าวา่ น ัง่ หมายความวา่ เมือ่มาตคุามน่ัง ภกิษุน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้เมือ่ 

ภกิษุน่ัง มาตคุามน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้หรอืน่ังทัง้สองคน หรอืนอนทัง้สองคน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ มวีาจาเชือ่ถอืได ้ถอื หญงิผูบ้รรลผุล๑ ผูต้รัสรูธ้รรม ผูเ้ขา้ใจศาสนาด ี

  ชือ่วา่ อบุาสกิา ไดแ้ก ่หญงิผูถ้งึพระพทุธเป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ 

ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

  ค าวา่ ไดเ้ห็น คอื ไดพ้บ 

  อบุาสกิามวีาจาเชือ่ถอืได ้กลา่วโทษดว้ยอาบัตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ บรรดา 

อาบัต ิ๓ อยา่ง คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์ภกิษุยอมรับการน่ัง พงึถกู 

ปรับ อาบัตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ บรรดาอาบัต ิ๓ อยา่ง คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส หรอื 

ปาจติตยี ์อกีประการหนึง่ อบุาสกิาผูม้วีาจาเชือ่ถอืนัน้กลา่วโทษดว้ยอาบัตใิด ภกิษุ 

นัน้พงึถกูปรับดว้ยอาบัตนัิน้ 

บทภาชนยี ์

ปฏญิญาตกรณะ ๒ 

เห็นก าลงัน ัง่เสพเมถนุ 

[๔๔๖] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังเสพ 

เมถนุกับมาตคุาม” และภกิษุนัน้ก็ยอมรับการน่ังนัน้ พงึปรับตามอาบัต ิ

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังเสพเมถนุกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาน่ังจรงิ แตไ่มไ่ดเ้สพเมถนุธรรม” พงึ 

ปรับอาบัตเิพราะน่ัง 

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังเสพเมถนุกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตน่อน” พงึปรับอาบัต ิ

เพราะนอน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หญงิผูบ้รรลผุล หมายเอาหญงิผูไ้ดโ้สดาปัตตผิลเป็นอยา่งต ่า (ด ูว.ิอ. ๒/๔๔๕/๑๓๕) 

๒ ค าวา่ ปฏญิญาตกรณะ แปลวา่ ท าตามรับ ไดแ้กป่รับอาบัตติามปฏญิญาของจ าเลยผูร้ับความจรงิ, 

    สารภาพความจรงิ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังเสพเมถนุกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นก าลงันอนเสพเมถนุ 

[๔๔๗] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอน 

เสพเมถนุกับมาตคุาม” และภกิษุนัน้ยอมรับการนอนนัน้ พงึปรับตามอาบัต ิ

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอนเสพเมถนุกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมานอนจรงิ แตไ่มไ่ดเ้สพเมถนุ” พงึ 

ปรับอาบัตเิพราะนอน 

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอนเสพเมถนุกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตน่ั่งอยู”่ พงึปรับอาบัต ิ

เพราะน่ัง 

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอนเสพเมถนุกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นก าลงัน ัง่ถกูตอ้งกาย 

[๔๔๘] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังถกู 

ตอ้งกายกับมาตคุาม” และภกิษุนัน้ยอมรับการน่ังนัน้ พงึปรับตามอาบัต ิ

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังถูกตอ้งกายกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาน่ังจรงิ แตไ่มไ่ดถ้กูตอ้งกาย” พงึปรับ 

อาบัตเิพราะการน่ัง ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตน่อนอยู”่ พงึปรับอาบัตเิพราะนอน 

ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นก าลงันอนถกูตอ้งกาย 

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอนถกูตอ้งกาย 

กับมาตคุาม” และภกิษุนัน้ยอมรับการนอนนัน้ พงึปรับตามอาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอนถกูตอ้งกาย 

กับมาตคุาม” ถา้ภกิษุกลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมานอนจรงิ แตไ่มไ่ดถ้กูตอ้งกาย” พงึ 

ปรับอาบัตเิพราะนอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อนแตน่ั่งอยู”่ พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง 

ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นน ัง่ในทีล่บั 

[๔๔๙] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้น่ังบนอาสนะ 

ทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการไดก้ับมาตคุามสองตอ่สอง” และภกิษุนัน้ยอมรับการน่ัง 

นัน้ พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตน่อนอยู”่ พงึปรับอาบัต ิ

เพราะนอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นนอนในทีล่บั 

[๔๕๐] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้นอนบนอาสนะ 

ทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการไดก้ับมาตคุามสองตอ่สอง” และภกิษุนัน้ยอมรับการ 

นอนนัน้ พงึปรับอาบัตเิพราะนอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตน่ั่งอยู”่ พงึปรับอาบัต ิ

เพราะน่ัง ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

  ค าวา่ อนยิต คอื ไมแ่น่วา่จะเป็นปาราชกิ เป็นสงัฆาทเิสส หรอืเป็นปาจติตยี ์

  [๔๕๑] ภกิษุยอมรับการไป ยอมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

  ภกิษุยอมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

  ภกิษุยอมรับการไป ยอมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิพงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง 

  ภกิษุยอมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิไมพ่งึปรับอาบัต ิ

  ภกิษุไมย่อมรับการไป ยอมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

  ภกิษุไมย่อมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

  ภกิษุไมย่อมรับการไป ยอมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิพงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ภกิษุไมย่อมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิไมพ่งึปรับอาบัต ิ

ปฐมอนยิตสกิขาบท จบ 

 

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการน ัง่ในทีล่บัหูกบัหญงิสองตอ่สอง 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๔๕๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพุทธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายคีดิวา่ “พระผูม้พีระ 

ภาคทรงหา้มการน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับพอจะท าการไดก้ับมาตคุามสองตอ่สอง” 

จงึน่ังเจรจา กลา่วธรรมเหมาะแกก่าลกับหญงิสาวคนเดมิ 

นางวสิาขามคิารมารดาต าหนพิระอทุาย ี

แมค้รัง้ที ่๒ นางวสิาขามคิารมารดาไดรั้บเชญิไปสูต่ระกลูนัน้ ไดเ้ห็นทา่นพระ 

อทุายน่ัีงในทีล่ับกับหญงิสาวสองตอ่สอง จงึกลา่วกับทา่นพระอทุายวีา่ “พระคณุเจา้ 

การทีท่า่นน่ังในทีล่ับกับหญงิสาวเชน่นี้ ไมเ่หมาะ ไมส่มควร ทา่นไมป่รารถนาเมถนุก็จรงิ 

ถงึอยา่งนัน้ ชาวบา้นทีย่ังไมเ่ลือ่มใสก็จะท าใหเ้ชือ่ยาก” 

  ทา่นพระอทุายถีกูนางวสิาขาวา่กลา่วตักเตอืนก็ไมเ่ชือ่ 

  นางวสิาขาจงึออกไปบอกเรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอทุายจีงึน่ังในทีล่ับกบัหญงิสาวสองตอ่สองเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่น 

พระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอน่ังในทีล่ับกับหญงิสาวสองตอ่สอง 

จรงิหรอื” ทา่นทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึน่ังในทีล่ับกับหญงิสาวสองตอ่สองเลา่ โมฆบรุษุ การกระท า

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

อยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง ดงันี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๕๓] ก็ สถานทีไ่มใ่ชอ่าสนะทีก่ าบงั ไมพ่อจะท าการได ้แตเ่ป็นสถาน 

ทีพ่อจะพดูเกีย้วมาตคุามดว้ยวาจาช ัว่หยาบได ้ก็ภกิษุใดน ัง่บนอาสนะเชน่น ัน้ 

ในทีล่บักบัมาตคุามสองตอ่สอง อบุาสกิามวีาจาเชือ่ถอืได ้ไดเ้ห็นภกิษุน ัง่กบั 

มาตคุามน ัน้แลว้กลา่วโทษดว้ยอาบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ บรรดาอาบตั ิ๒ อยา่ง 

คอื สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์ภกิษุยอมรบัการน ัง่ พงึถกูปรบัดว้ยอาบตัอิยา่ง 

ใดอยา่งหนึง่ บรรดาอาบตั ิ๒ อยา่ง คอื สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์อกี 

อยา่งหนึง่ อบุาสกิาผูม้วีาจาเชือ่ถอืไดน้ ัน้กลา่วโทษดว้ยอาบตัใิด ภกิษุน ัน้พงึถกู 

ปรบัดว้ยอาบตันิ ัน้ อาบตันิ ีช้ ือ่วา่ อนยิต 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๕๔] ค าวา่ ก็ สถานทีไ่มใ่ชอ่าสนะทีก่ าบงั อธบิายวา่ อาสนะเปิดเผยคอื 

ทีไ่มไ่ดก้ าบังดว้ยฝา บานประต ูเสือ่ล าแพน มา่นบัง ตน้ไม ้เสา หรอืพอ้มอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ 

  ค าวา่ ไมพ่อจะท าการได ้คอื ไมอ่าจจะเสพเมถนุกันได ้

  ค าวา่ แตเ่ป็นสถานทีพ่อจะพดูเกีย้วมาตคุามดว้ยวาจาช ัว่หยาบได ้คอื 

อาจพดูเกีย้วมาตคุามดว้ยค าชัว่หยาบ 

  ค าวา่ ก็... ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ บนอาสนะเชน่น ัน้ คอื บนอาสนะเห็นปานนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ตัว ์

ดรัิจฉานตัวเมยี แตเ่ป็นหญงิทีรู่เ้ดยีงสา สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิต ทพุภาษิต ค า 

หยาบและค าสภุาพ 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ สองตอ่สอง ไดแ้ก ่ภกิษุกับมาตคุาม 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บั ไดแ้ก ่ทีล่ับตาและลับห ูทีช่ ือ่วา่ ทีล่ับตา หมายถงึ สถานทีซ่ ึง่ 

เมือ่บคุคลขยบิตา ยักคิว้ หรอืผงกศรีษะขึน้ใครๆ ก็ไมส่ามารถเห็นได ้ทีช่ ือ่วา่ ทีล่ับห ู

หมายถงึ ทีซ่ ึง่ไมม่ใีครสามารถไดย้นิถอ้ยค าทีพ่ดูกนัตามปกตไิด ้

  ค าวา่ น ัง่ หมายความวา่ เมือ่มาตคุามน่ัง ภกิษุน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้เมือ่ 

ภกิษุน่ัง มาตคุามน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้หรอืน่ังทัง้สองคน หรอืนอนทัง้สองคน 

  อบุาสกิาชือ่วา่ มวีาจาเชือ่ถอืได ้คอื หญงิผูบ้รรลผุล ผูต้รัสรูธ้รรม ผูเ้ขา้ใจ 

ศาสนาด ี

  ทีช่ ือ่วา่ อบุาสกิา ไดแ้ก ่หญงิผูถ้งึพระพทุธเป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ 

ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

  ค าวา่ ไดเ้ห็น คอื ไดพ้บ 

  อบุาสกิามวีาจาเชือ่ถอืได ้กลา่วโทษดว้ยอาบัตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ บรรดาอาบัต ิ

๒ อยา่ง คอื สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์ภกิษุยอมรับการน่ัง พงึถกูปรับอาบัตอิยา่งใด 

อยา่งหนึง่ บรรดาอาบัต ิ๒ อยา่ง คอื สงัฆาทเิสส หรอืปาจติตยี ์อกีประการหนึง่ 

อบุาสกิาผูม้วีาจาเชือ่ถอืไดนั้น้ กลา่วโทษดว้ยอาบัตใิด ภกิษุนัน้ พงึถกูปรับดว้ย 

อาบัตนัิน้ 

บทภาชนยี ์

ปฏญิญาตกรณะ 

เห็นก าลงัน ัง่ถกูตอ้งกาย 

[๔๕๕] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังถกู 

ตอ้งกายกับมาตคุาม” และภกิษุนัน้ก็ยอมรับการน่ัง พงึปรับตามอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังถกูตอ้งกายกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาน่ังจรงิ แตไ่มไ่ดถ้กูตอ้งกาย” พงึปรับ 

อาบัตเิพราะน่ัง 

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังถกูตอ้งกายกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตน่อนอยู”่ พงึปรับอาบัต ิ

เพราะนอน 

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังน่ังถกูตอ้งกายกับ 

มาตคุาม” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตน่อนอยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นก าลงันอนถกูตอ้งกาย 

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้ก าลังนอนถกูตอ้งกายกับ 

มาตคุาม” และภกิษุนัน้ยอมรับการนอนนัน้ พงึปรับตามอาบัต ิฯลฯ “อาตมานอนจรงิ 

แตไ่มไ่ดถ้กูตอ้งกาย” พงึปรับอาบัตเิพราะนอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตน่ั่งอยู”่ 

พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

ไดย้นิก าลงัน ัง่พดูเกีย้ว 

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินไดย้นิพระคณุเจา้ก าลังน่ังพดูเกีย้ว มาต ุ

คามดว้ยวาจาชัว่หยาบ” และภกิษุนัน้ยอมรับการน่ัง พงึปรับตามอาบัต ิ

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินไดย้นิพระคณุเจา้ก าลังน่ังพดูเกีย้วมาต ุ

คามดว้ยวาจาชัว่หยาบ” ถา้ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “อาตมาน่ังจรงิ แตไ่มไ่ดพ้ดู 

เกีย้วหญงิดว้ยวาจาชัว่หยาบ” พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แต ่

นอนอยู”่ พงึปรับอาบัตเิพราะนอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับ 

อาบัต ิ

ไดย้นิก าลงันอนพดูเกีย้ว 

ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินไดย้นิพระคณุเจา้ก าลังนอนพดูเกีย้ว 

มาตคุามดว้ยวาจาชัว่หยาบ” และภกิษุนัน้ยอมรับการนอน พงึปรับตามอาบัต ิฯลฯ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

“อาตมานอนจรงิ แตไ่มไ่ดพ้ดูเกีย้วมาตคุามดว้ยวาจาชัว่หยาบ” พงึปรับอาบัตเิพราะ 

นอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตน่ั่งอยู”่ พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง ฯลฯ “อาตมาไม ่

ไดน้อน แตย่นือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นน ัง่ในทีล่บั 

[๔๕๖] ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้น่ังในทีล่ับกับ 

มาตคุามสองตอ่สอง” และภกิษุนัน้ก็ยอมรับการน่ัง พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง ฯลฯ 

“อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แตน่อนอยู”่ พงึปรับอาบัตเิพราะนอน ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน่ั้ง แต ่

ยนือยู”่ ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

เห็นนอนในทีล่บั 

  ถา้อบุาสกิานัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ดฉัินเห็นพระคณุเจา้นอนในทีล่ับกับมาตคุาม 

สองตอ่สอง” และภกิษุนัน้ยอมรับการนอน พงึปรับอาบัตเิพราะนอน ฯลฯ “อาตมา 

ไมไ่ดน้อน แตน่ั่งอยู”่ พงึปรับอาบัตเิพราะน่ัง ฯลฯ “อาตมาไมไ่ดน้อน แตย่นือยู”่ 

ไมพ่งึปรับอาบัต ิ

  ค าวา่ แมน้ี ้พระผูม้พีระภาคตรัสเทยีบสกิขาบทกอ่น 

  ค าวา่ อนยิต คอื ไมแ่น่วา่จะเป็นสงัฆาทเิสส หรอืเป็นปาจติตยี ์

  [๔๕๗] ภกิษุยอมรับการไป ยอมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตาม 

อาบัต ิ

  ภกิษุยอมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

  ภกิษุยอมรับการไป ยอมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิพงึปรับอาบัตเิพราะ 

การน่ัง 

  ภกิษุยอมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิไมพ่งึปรับอาบัต ิ

  ภกิษุไมย่อมรับการไป ยอมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

  ภกิษุไมย่อมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ยอมรับอาบัต ิพงึปรับตามอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๓. อนยิตกัณฑ]์  

๒. ทตุยิอนยิตสกิขาบท รวมสกิขาบททีม่ใีนอนยิตกณัฑ ์

ภกิษุไมย่อมรับการไป ยอมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิพงึปรับอาบัตเิพราะ 

การน่ัง 

  ภกิษุไมย่อมรับการไป ไมย่อมรับการน่ัง ไมย่อมรับอาบัต ิไมพ่งึปรับอาบัต ิ

ทตุยิอนยิตสกิขาบท จบ 

 

บทสรปุ 

[๔๕๘] ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอือนยิต ๒ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลายในธรรมคอือนยิต ๒ สกิขาบทนัน้วา่ “ทา่น 

ทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ท่านทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรมคอือนยิต ๒ สกิขาบทนี ้เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนอนยิตกณัฑ ์

อนยิตกัณฑม์ ี๒ สกิขาบท คอื 

  ๑. ปฐมอนยิตสกิขาบท วา่ดว้ยการน่ังในทีล่ับตากับหญงิสองตอ่สอง 

  ๒. ทดุยิอนยิตสกิขาบท วา่ดว้ยการน่ังในทีล่ับหกูับหญงิสองตอ่สอง 

  พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิและผูม้คีวามคงที ่ทรงบัญญัตไิวด้แีลว้ 

อนยิตกณัฑ ์จบ 

 

 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๐๑ วนัิยปิฎกที ่๐๑ มหาวภิังค ์ภาค ๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 01    

ทีแ่สดงอยูน่ี ้ไดถ้กูคัดลอกขอ้ความมาจาก 

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0 

และ 

- ขอ้มลูพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน)์ จากเว็บไซตธ์ัมมโชต ิ

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm 

 

ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ ธัมมปกาสนิ”ี  

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  นี ้ไดถ้กูเริม่อัพโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2557 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล info@thepathofpurity.com  
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