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พระวินัยปฎก
เลม ๑
มหาวิภังค ปฐมภาค
ขอนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เวรัญชภัณฑ
เรื่องเวรัญชพราหมณ
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ
ควงไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ
พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล ประทับอยู ณ บริเวณ
ตนไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ก็แลพระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น
ขจรไปแลวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนพระอรหันตแม
เพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรูเองโดยชอบแมเพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ
แมเพราะเหตุนี้ เสด็จไปดีแมเพราะเหตุนี้ ทรงทราบโลกแมเพราะเหตุนี้
ทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวาแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนศาสดา
ของเทพและมนุษย ทั้งหลายแมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพุทธะแมเพราะเหตุนี้
ทรงเปนพระผูมีพระภาคเจาแมเพราะเหตุนี้ พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้ง
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เทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง
แลวทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทพ และมนุษยใหรู ทรง
แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็น
พระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนความดี
เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจา
[๒] หลักจากนั้น เวรัญชพราหมณไดไปในพุทธสํานัก ครั้นถึงแลว
ไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการทูลปราศรัยพอใหเปนที่
บันเทิงเปนที่ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เวรัญชพราหมณ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ทาน
พระโคดม ขาพเจาไดทราบมาวา พระสมณโคดมไมไหว ไมลุกรับพวก
พราหมณผูแก ผูเฒา ผูใหญ ผูลวงการผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเชื้อเชิญ
ดวยอาสนะ ขอที่ขาพเจาทราบมานี้นั้นเปนเชนนั้นจริง อันการที่ทานพระโคดม
ไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณผูแก ผูเฒา ผูใหญ ผูลวงกาลผานวัยมา
โดยลําดับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะนี้นั้น ไมสมควรเลย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ในโลก ทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทพ และมนุษย
เราไมเล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ
เพราะวาตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ แม
ศีรษะของบุคคลนั้นก็พึงขาดตกไป.
ว. ทานพระโคดมมีปกติไมไยดี
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ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
มีปกติไมไยดี ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะความไยดีในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมีภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมมีปกติไมไยดี ดังนี้ชื่อวากลาวถูก
แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว
ว. ทานพระโคดมไมมีสมบัติ.
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
ไมมีสมบัติ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะสมบัติ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวย ทําไมใหมีภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมมีสมบัติ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แต
ไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมกลาวการไมทํา.
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
กลาวการไมทํา ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําสิ่งที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก
แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว
ว. ทานพระโคดมกลาวความขาดสูญ.
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
กลาวความขาดสูญ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวความขาดสูญแหง
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ราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความขาดสูญแหงสภาพที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง
นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญ ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว
ว. ทานพระโคดมชางรังเกียจ.
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
ชางรังเกียจ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพรอมแหงสภาพที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง
นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก
แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว
ว. ทานพระโคดมชางกําจัด
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
ชางกําจัด ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกําจัด ราคะ โทสะ
โมหะ แสดงธรรมเพื่อกําจัดสภาพที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่
เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางจํากัด ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แตไมใช
เหตุที่ทานมุงกลาว.
ว. ทานพระโคดมชางเผาผลาญ
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
ชางเผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะเรากลาวธรรมที่เปนบาปอกุศล
คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรมที่ควรเผาผลาญ ธรรมที่
เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เรากลาวผูนั้นวาเปนคนชางเผาผลาญพราหมณ ธรรมทั้งหลายที่เปนบาป-
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อกุศล ซึ่งควรเผาผลาญ ตถาคตละไดแลว ตักรากขาดแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว
ว. ทานพระโคดมไมผุดเกิด.
ภ. มีอยูจริง ๆ พราหมณ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม
ไมผุดเกิดดังนี้ ชื่อวากลาวถูก เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดใน
ภพใหม อันผูใดละไดแลวแลว ตัดรากขาดแลวทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมีในภายหลัง มีไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวาเปนคน
ไมผุดเกิด พราหมณ การนอนในครรภตอไปการเกิดในภพใหม ตถาคต
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวนทําไมใหมีใน
ภายหลัง มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา
พระสมณโคดมไมผุดเกิด ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก แตไมใชเหตุที่ทานมุงกลาว.
ทรงอุปมาดวยลูกไก
[๓] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ
๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานั้น อันแมไกพึงกกดีแลว อบดีแลว ฟกดีแลว บรรดา
ลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลายกระเปาะฟอง ดวยปลายเล็บเทา หรือดวย
จะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไกตัวนั้นควรเรียกวากระไร
จะเรียกวาพี่หรือนอง.
ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพี่ เพราะมันแกกวาเขา.
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ทรงแสดงฌานสี่และวิชชาสาม
ภ. เราก็เหมือนอยางนั้นแล พราหมณ เมื่อประชาชนผูตกอยูใน
อวิชชาเกิดในฟอง อันกระเปาะฟองหุมหอไว ผูเดียวเทานั้นในโลก ไดทําลาย
กระเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม
เรานั้นเปนผูเจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก เพราะความเพียรของเราที่
ปรารภแลวแล ไมยอหยอน สติดํารงมั่นไมฟนเฟอน กายสงบ ไมกระสับกระสาย จิตตั้งมั่นมีอารมณเปนหนึ่ง.
ปฐมฌาน
เรานั้นแล สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม ไดบรรลุ
ปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขซึ่งเกิดแตวิเวกอยู.
ทุติยฌาน
เราไดบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ฯ ภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้นไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก วิจาร สงบไป มีปติและสุขซึ่งเกิด
แตสมาธิอยู.
ตติยฌาน
เรามีอุเบกขาอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะ
ปติสิ้นไป ไดบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา
มีสติ มีสุขอยู ดังนี้.
จตุตถฌาน
เราไดบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 7
บุพเพนิวาสานุสติญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิต
ไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติ หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วา
ตลอดวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วา
ในภพนั้นเราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพ
นั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพโนนนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยาง
นั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพโนนนั้นแลว ไดมาเกิดใน
ภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอุเทศ พรอมทั้งอาการ
ดวยประการฉะนี้ พราหมณ วิชชาที่หนึ่งนี่แล เราไดบรรลุแลวในปฐมยาม
แหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกการแลว ความมืด เรา
กําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท
มีความเพียร เผากิเลส สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งที่หนึ่ง
ของเรานี้แล ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น.
จุตูปปาตญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิต
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ไปเพื่อญาณ เครื่องรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เรานั้นยอมเล็งเห็น
หมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเขาถึงตามกรรมวา หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยางเหลานั้น เบื้องหนาแตแตกกายตายไป
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือวาหมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานี้ ประกอบ
ดวยการสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานั้น เบื้องหนา
แตแตกกายตายไป เขาถึงสุคติโลกสวรรค เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเขาถึงตาม
กรรมดวยประการดังนี้ พราหมณ วิชาที่สองนี้แล เราไดบรรลุแลวใน
มัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืด
เรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท
มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งที่สองของ
เรานี้แล ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น.
อาสวักขยญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว ไดนอมจิต
ไปเพื่ออาสวักขยญาณ เรานั้นไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข ไดรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ความดับทุกข ไดรูชัด
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ตามเปนเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้
อาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดอาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา
นี้ความดับอาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ
เมื่อเรานั้นรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตไดหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ
ไดหลุดพนแลวแมจากภวาสวะ ไดหลุดพนแลวแมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิต
หลุดพนแลวไดมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา ชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี พราหมณ วิชชาที่สามนี้แล เราไดบรรลุแลวใน
ปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืด
เรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนที่เกิดแกบุคคลผูไมประมาท
มีความเพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรกออกครั้งที่สาม
ของเรานี้แล ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น.
เวรัญชพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก
[๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดทูล
คํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดมเปนผูเจริญที่สุด ทานพระโคดม
เปนผูประเสริฐที่สุด ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
อยางนี้ เปรียบเหมือบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่เปดบอกทางแกคน
หลงทางหรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้
ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระองคจงทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้
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เปนตนไป และขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจําพรรษา
ที่เมืองเวรัญชาของขาพเจาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยพระอาการดุษณี ครั้นเวรัญชพราหมณทราบการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดลุกจากที่นั่ง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณหลีกไป.
เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย
[๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชา มีภิกษาหารนอย ประชาชน
หาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีฉลากซื้ออาหาร
ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ครั้งนั้น
พวกพอคามาชาวอุตราปถะมีมาประมาณ ๕๐๐ ตัว ไดเขาพักแรมตลอดฤดูฝน
ในเมืองเวรัชญา พวกเขาไดตกแตงขาวแดงสําหรับภิกษุรูปละแลงไวที่คอกมา
เวลาเชาภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตใน
เมืองเวรัญชา เมื่อไมไดบิณฑบาต จึงเที่ยวไปบิณฑบาตที่คอกมา รับขาวแดง
รูปละแลงนําไปสูอารามแลวลงครกโขลกฉัน สวนทานพระอานนทบดขาวแดง
แลงหนึ่งที่ศิลา แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ เสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้นอยูไดทรงสดับเสียงครกแลว.
พระพุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู
ยอมไมตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่
ไมประกอบดวยประโยชน พระตถาคตทั้งหลายทรงจํากัดสิ่งที่ไมประกอบดวย
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ประโยชนดวยขอปฏิบัติ พระผูมีภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยอาการสองอยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิขาบทแกพระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง.
ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท
นั่นเสียงครกหรือหนอ จึงทานพระอานนทกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญวา ดีละ ดีละ อานนท พวกเธอเปนสัตบุรุษ
ชนะวิเศษแลว พวกเพื่อนพรหมจารีชั้นหลังจักดูหมิ่นขาวสาลีและขาวสุกอัน
ระคนดวยเนื้อ.
พระมหาโมคคัลลานะเปลงสีหนาท
[๖] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา บัดนี้เมืองเวรัญชามีภิกษาหารนอย ประชาชน
หาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ
จะยังอัตภาพใหเปนไป ดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย พระพุทธเจาขา
พื้นเบื้องลางแหงแผนดินผืนใหญนี้ สมบูรณ มีรสอันโอชา เหมือนน้ําผึ้งหวี่
ที่ไมมีตัวออนฉะนั้น ขอประทานพระวโรกาส ขาพระพุทธเจาจะพึงพลิก
แผนดิน ภิกษุทั้งหลายจักไดฉันงวนดิน พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนโมคคัลลานะ ก็สัตวผูอาศัย
แผนดินเลา เธอจะทําอยางไรแกสัตวเหลานั้น.
ม. ขาพระพุทธเจาจักนิรมิตฝามือขาหนึ่งใหเปนดุจแผนดินใหญ ยัง
สัตวผูอาศัยแผนดินเหลานั้นใหไปอยูในฝามือนั้น จักพลิกแผนดินดวยมืออีก
ขางหนึ่ง พระพุทธเจาขา.
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ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผนดิน เธออยาพอใจเลย
สัตวทั้งหลายจะพึงไดรับผลตรงกันขาม.
ม. ขอประทานพระวโรกาส ขอภิกษุสงฆทั้งหมดพึงไปบิณฑบาตใน
อุตรกุรุทวีป พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็ภิกษุผูไมมีฤทธิ์เลา เธอจักทําอยางไรแกภิกษุเหลานั้น
ม. ขาพระพุทธเจาเจาจักทําใหภิกษุทั้งหมดไปได พระพุทธเจาขา.
ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การที่ภิกษุสงฆทั้งหมดไปบิณฑบาตถึง
อุตรกุรุทวีป เธออยาพอใจเลย.
เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน
[๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความ
ปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
ทั้งหลาย พระองคไหนไมดํารงอยูนาน ของพระองคไหนดํารงอยูนาน ดังนี้
ครั้นเวลาสายัณหทานออกจากที่เรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจาไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิต
เกิดขึ้นอยางนี้วา พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย พระองค
ไหน ไมดํารงอยูนาน ของพระองคไหนดํารงอยูนาน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนสารีบุตร พระศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารง
อยูนาน ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และ
พระนามกัสสปะดํารงอยูนาน.
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ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไมดํารงอยูนาน
พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนสารีบุตร พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี พระนามสิขี
และพระนามเวสสภู ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก
สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมีพระภาคเจาทั้งสามพระองคนั้นมีนอย
สิขาบทก็มิไดทรงบัญญัติ ปาฏิโมกขก็มิไดทรงแสดงแกสาวก เพราะอันตรธาน
แหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตาม
พระพุทธเจาเหลานั้น
สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน
ออกบวชจากตระกูลตางกัน
จึงยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับพลัน
ดูกอนสารีบุตร
ดอกไมตางพรรณที่เขากอบไวบนพื้นกระดาน ยังไมไดรอย
ดวยดาย ลมยอมกระจาย ขจัด กําจัดซึ่งดอกไมเหลานั้นได ขอนั้นเพราะเหตุ
อะไร
เพราะเขาไมไดรอยดวยดาย ฉันใด เพราะอันตรธานแหงพระผูมี
พระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา
เหลานั้น สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ออกบวชจาก
ตระกูลตางกัน จึงยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับพลันฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงกําหนด
จิตของสาวกดวยพระหฤทัย แลวทรงสั่งสอนสาวก.
ดูกอนสารีบุตร เรื่องเคยมีมาแลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามเวสสภู ทรงกําหนดจิตภิกษุสงฆดวยพระหฤทัยแลวทรง
สั่งสอน พร่ําสอน ภิกษุสงฆประมาณพันรูป ในไพรสณฑอันนาพึงกลัวแหง
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หนึ่งวา พวกเธอจงตรึกอยางนี้
อยาไดตรึกอยางนั้น จงทําในใจอยางนี้
อยาไดทําในใจอยางนั้น จงละสวนนี้ จงเขาถึงสวนนี้อยูเถิด ดังนี้ ลําดับนั้นแล
จิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามเวสสภูทรงสั่งสอนอยูอยางนั้น ทรงพร่ําสอนอยูอยางนั้น ไดหลุดพน
แลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ในเพราะความที่ไพรสณฑอันนา
พึงกลัวนั้นซิ เปนถิ่นที่นาสยดสยองจึงมีคํานี้วา ผูใดผูหนึ่งซึ่งยังไมปราศจาก
ราคะเขาไปสูไพรสณฑนั้น โดยมากโลมชาติยอมชูชัน.
ดูกอนสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภูไมดํารง
อยูนาน.
ส. อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดํารง
อยูนาน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนสารีบุตร พระผูมีพระภาคเจาพระนามกกุสันธะ พระนาม
โกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ มิไดทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรม
โดยพิสดารแกสาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผูมีพระภาคเจาทั้งสาม
พระองคนั้นมีมาก สิขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกขก็ทรงแสดงแกสาวก
เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหง
สาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน
ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงดํารงพระศาสนานั้นไวไดตลอด
ระยะกาลยืนนาน ดูกอนสารีบุตร ดอกไมตางพรรณที่เขากองไวบนพื้นกระดาน
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รอยดีแลวดวยดาย ลมยอมกระจายไมได ขจัดไมได กําจัดไมไดซึ่งดอกไม
เหลานั้นขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขารอยดีแลวดวยดาย ฉันใด เพราะ
อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น เพราะอันตรธานแหงสาวก
ผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น สาวกชั้นหลังที่ตางชื่อกัน ตางโคตรกัน
ตางชาติกัน ออกบวชจากตระกูลตางกัน จึงดํารงพระศาสนานั้นไวไดตลอด
ระยะกาลยืนนาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนสารีบุตร อันนี้แลเปนเหตุ อันนี้แลเปนปจจัย ใหพระศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนาม
กัสสปะ ดํารงอยูนาน.
ปรารภเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท
[๘] ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ทําผาอุตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลี ไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา
ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ขาแตพระสุคต ถึงเวลาแลว ที่จะทรงบัญญัติ
สิกขาบท ที่จะทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก อันจะเปนเหตุใหพระศาสนานี้
ยั่งยืนดํารงอยูไดนาน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จงรอกอน สารีบุตร จงยับยั้งกอนสารีบุตร
ตถาคตผูเดียวจักรูกาลในกรณียนั้น พระศาสดายังไมบัญญัติสิกขาบท ยังไม
แสดงปาติโมกขแกสาวก ตลอดเวลาที่ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะบางเหลา
ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตอเมื่อใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ปรากฏ
ในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข
แกสาวก เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรม
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บางเหลายังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆยังไมถึงความเปน
หมูใหญโดยภิกษุผูบวชนาน ตอเมื่อใดสงฆถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผูบวช
นานแลว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้น
พระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆ
ในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลายแลว ตอเมื่อใด
สงฆถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลาย และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา
ยอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดง
ปาติโมกขแกสาวกเพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรม
บางเหลา ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆไมถึงความเปน
หมูใหญเลิศโดยลาภ ตอเมื่อใดสงฆถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภแลว และ
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดา
จึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวกเพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรม
เหลานั้นแหละ ดูกอนสารีบุตร ก็ภิกษุสงฆไมมีเสนียดไมมีโทษ ปราศจาก
มัวหมองบริสุทธิ์ผุดผองตั้งอยูในสารคุณ เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ภิกษุ
ที่ทรงคุณธรรมอยางต่ํา ก็เปนโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
เปนผูที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
เสด็จนิเวศนเวรัญชพราหมณ
[๙] ครั้นปวารณาพรรษาแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระ
อานนทมารับสั่งวา ดูกอนอานนท พระตถาคตทั้งหลายยังมิไดบอกลาผูที่นิมนต
ใหอยูจําพรรษาแลว จะไมหลีกไปสูที่จาริกในชนบท ขอนี้เปนประเพณีของ
พระตถาคตทั้งหลาย มาไปกันเถิดอานนท เราจะบอกลาเวรัญชพราหมณ
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ทานพระอานนททูลสนองพระพุทธดํารัสวาเปนดังรับสั่งพระพุทธเจาขา
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรมีทาน
พระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย ทันใดนั้น
เวรัญชพราหมณดําเนินเขาไปสูที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมนั่งเฝาอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งพระองครับสั่งวา ดูกอนพราหมณ เราเปนผูอันทานนิมนต
อยูจําพรรษาแลว เราขอบอกลาทาน เราปรารถนาจะหลีกไปสูที่จาริกในชนบท.
เวรัญชพราหมณกราบทูลวา เปนความจริง ทานพระโคดม
ขาพเจา
นิมนตพระองคอยูจําพรรษา ก็แตวาไทยธรรมอันใดที่จะพึงถวาย
ไทยธรรม
อันนั้นขาพเจายังมิไดถวาย และไทยธรรมนั้นมิใชวาจะไมมี ทั้งประสงคจะ
ไมถวายก็หาไม ภายในไตรมาสนี้ พระองคจะพึงไดไทยธรรมนั้นจากไหน
เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก ขอทานพระโคดมพรอมดวยพระสงฆ
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติ
ปราโมทยในวันพรุงนี้แกขาพเจาดวยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอัชเฌสนาโดยดุษณีภาพ และแลวทรงชี้แจง
ใหเวรัญชพราหมณเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวทรง
ลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.
หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต
ในนิเวศนของตน โดยผานราตรีนั้นแลว ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตตกาล
แดพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว ทานพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.
ขณะนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลวถือ
บาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ ครั้นถึงแลว
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ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงเวรัญชพราหมณอังคาส ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหาร
อันประณีต ดวยมือของตนจนใหหามภัตรแลว ไดถวายไตรจีวรแดพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จทรงนําพระหัตถออกจากบาตรแลวใหทรงครอง และ
ถวายผาคูใหภิกษุครอง รูปละสํารับ จึงพระองคทรงชี้แจงใหเวรัญชพราหมณ
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากที่ประทับ
เสด็จกลับ ครั้นพระองคประทับอยูที่เมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมยแลว
เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังเมืองทาปยาคะ ไมทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมือง
สังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ ทรงขามแมน้ําคงคาที่เมืองทาปยาคะ เสด็จพระพุทธะ
ดําเนินถึงพระนครพาราณสี ครั้นพระองคประทับอยูที่พระนครพาราณสี ตาม
พระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาลี เมื่อ
เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครเวสาลีนั้นแลว ทราบวาพระองคประทับ
อยูที่กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.
เวรัญชภาณวาร จบ
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อรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล
มหาวิภังควรรณนา
ภาค ๑
อารัมภกถา
*
ขาพเจาขอถวายนมัสการแดพระผูเปน
ที่พึ่ง
ผูประกอบดวยพระมหากรุณา
พระองคผูทรงกระทํากรรมที่ทําไดยากยิ่ง
ตลอดกาลซึ่งจะนับประมาณมิได
แมดวย
หลายโกฏิกัป ทรงถึงความยากลําบาก เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก.
ขาพเจาขอ
ถวายนมัสการแกพระธรรมอันประเสริฐ อัน
ขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลส
มีอวิชชาเปนตน
ที่พระพุทธเจาทรงเสพอยูเปนนิตย ซึ่งสัตวโลก เมื่อไมหยั่งรูตองทองเที่ยวไปสูภพนอย
และภพใหญ. ขาพเจาขอถวายนมัสการดวย
เศียรเกลา ซึ่งพระอริยสงฆ ผูประกอบ
*
องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๘-๒๕๐๖
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ดวยคุณ มีศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และ
วิมุตติญาณทัสนะเปนเคามูล เปนเนื้อนาบุญ
ของเหลาชนผูมีความตองการดวยกุศล. ขาพ
เจานมัสการอยู
ซึ่งพระรัตนตรัยอันควร
นมัสการโดยสวนเดียว ดวยประการดังกลาว
มานี้ ไดแลวซึ่งกุศลผลบุญที่ไพบูล หลั่งไหล
ไมขาดสายอันใด ดวยอานุภาพแหงกุศลผล
บุญนั้น ขอขาพเจาจงเปนผูปลอดอันตราย.
ขาพเจาจักอาศัยอานุภาพของทานบูรพาจารย
พรรณนาพระวินัยใหไมปะปนกัน
ซึ่งเมื่อ
ทรงอยูแลว ศาสนาของพระพุทธเจา ผูมิได
ทรงตั้งมั่นอยู ( ในสวนสุดทั้งสอง ) แตทรง
ดํารงชอบดวยดี ( ในมัชฌิมาปฏิปทา ) เปน
อันประดิษฐานอยูได. แทที่จริง พระวินัยนี้
ถึงทานบูรพาจารยผูองอาจ ซึ่งขจัดมลทิน
และอาสวะออกหมดแลวดวยน้ําคือญาณ มี
วิชชาและปฏิสัมภิทาบริสุทธิ์ ฉลาดในการ
สังวรรณนาพระสัทธรรม หาผูเปรียบปาน
ในความเปนผูขัดเกลาไดไมงาย เปรียบดัง
ธงชัยของวัดมหาวิหาร ไดสังวรรณนาไวโดย
นัยอันวิจิตร คลอยตามพระสัมพุทธเจาผู
ประเสริฐ. กระนั้น เพราะสังวรรณนานี้
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มิไดอํานวยประโยชนไร ๆ แกชาวภิกษุใน
เกาะอื่น เพราะทานเรียบเรียงไวดวยภาษา
ชาวเกาะสิงหล ฉะนั้น ขาพเจาผูรําลึกอยู
ดวยดีโดยชอบ ถึงคําเชิญของพระเถระนาม
วา พุทธสิริ จึงจักเริ่มดวยดี ซึ่งการสังวรรณนานี้ อันควรแกนัยพระบาลี ณ บัดนี้. และ
เมื่อจะเริ่มดวยดี ซึ่งสังวรรณนานั้น จักเอา
มหาอรรถกถาเปนโครงของสังวรรณนานั้นไม
ละขอความอันควร แมจากวินิจฉัย ซึ่ง
ทานกลาวไวในอรรถกถามหาปจจรี และ
อรรถกถาอันปรากฏดวยดี โดยชื่อวากุรุนที
เปนตน กระทําเถรวาทไวในภายในแลว จึง
จักเริ่มตนดวยดีโดยชอบซึ่งสังวรรณนา ขอภิกษุ
ทั้งหลายปูนเถระ ปูนใหม และปานกลาง
ผูมีจิตเลื่อมใสเคารพนับถือพระธรรมของ
พระตถาคตเจา ผูมีดวงประทีปคือพระธรรม
จงตั้งใจฟงสังวรรณนานั้นของขาพเจา โดย
เคารพเถิด.
พระอรรถกถาจารยชาวสิงหล มิได
ละมติ (อธิบาย) ของทานพุทธบุตรทั้งหลาย
ผูรูธรรมวินัย เหมือนอยางที่พระพุทธเจา
ตรัสไว ไดแตอรรถกถาในปางกอน. เพราะ
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เหตุนั้นแล คําที่ทานกลาวไวในอรรถกถา
ทั้งหมดยกเวนคําที่เขียนดวยความพลั้งพลาด
เสีย ยอมเปนประมาณแหงบัณฑิตทั้งหลาย
ผูมีความเคารพในสิกขาในพระศาสนานี้. ก็
เพราะแมวรรณนานี้ จะแสดงขอความแหง
คําทั้งหลายที่มาในพระสุตตันตะใหเหมาะสม
แกพระสูตร ละทิ้งภาษาอื่นจากอรรถกถานั้น
เสียทีเดียว และยนพลความพิสดาร ( คํา
ประพันธที่พิสดาร ) ใหรัดกุมเขา ก็จักไมให
เหลือไว ซึ่งขอวินิจฉัยทั้งปวง ไมขามลําดับ
พระบาลีที่เปนแบบแผนอยางใดอยางหนึ่ง
เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรตามศึกษาวรรณนา
นี้โดยเอื้อเฟอแล.*
เพราะขาพเจาไดกลาวไวในคาถาเหลานั้นวา จักพรรณนาพระวินัย
ดังนี้ ผูศึกษาควรกําหนดพระวินัยกอนวา วินัยนั้น คืออะไร? เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงกลาวคํานี้วา ที่ชื่อวา วินัย ในที่นี้ประสงคเอาวินัยปฎกทั้งสิ้น.
ก็เพื่อจะสังวรรณนาพระวินัยนั้น ขาพเจาจะกลาวมาติกาดังตอไปวา
พระวินัยปฎกนี้ ผูใดกลาวไว กลาว
ในกาลใด กลาวไวเพราะเหตุใด ผูใดทรงไว
*
นย. สารตฺถทีปนี ๑/๔๓-๔๗ วา เพราะแมวรรณนานี้ ซึ่งจะแสดงขอความแหงถอยคําอันมา
ในพระสุตตันตะใหเหมาะสมกับพระสูตร ขาพเจาก็จักละภาษาอื่นจากอรรถกถานั้นเสียเลย
และ
ยนพลความที่พิสดารใหรัดกุมเขา ไมละทิ้งขอวินิจทั้งปวงใหเหลือไว ไมขามลําดับพระ
บาลี
ที่เปนแบบแผนอะไร ๆ แลวจักรจนา, เพราะฉะนั้น ผูศึกษาควรตั้งใจสําเหนียกวรรณนานี้
แล.
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ผูใดนําสืบมา และตั้งอยูแลวในบุคคลใด
ขาพเจากลาววิธีนี้แลว ภายหลังจักแสดง
เนื้อความแหงปาฐะวา " เตน " เปนตนโดย
ประการตาง ๆ ทําการพรรณนาอรรถแหง
พระวินัย.
บรรดามาติกาเหลานั้น คําวา วุตฺต เยน ยทา ยสฺมา นี้
ทานอาจารยกลาวหมายเอาคํามีอาทิอยางนี้กอนวา โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ( ณ โคนตนไมสะเดาอันนเฬรุยักษสิงสถิต ) ใกลเมืองเวรัญชา๑.
เพราะคํานี้มิใชเปนคําที่กลาวใหประจักษกับพระองคเองแหงพระผูมีพระภาคเจา๒. เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงควรกลาวตั้งปญหานั่นดังนี้วา คํานี้ใครกลาวไว
กลาวไวในกาลไหน และเพราะเหตุไร จึงกลาวไว. ( แกวา ) คํานี้ทานพระอุบาลีเถระกลาวไว ก็แลคํานั้น ทานพระอุบาลีเถระกลาวไวในคราวทําปฐมมหาสังคีติ (ในคราวทําสังคายนาใหญครั้งแรก). อันชื่อวา ปฐมมหาสังคีตินี้
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดกลาวแลวในปญจสติกสังคีติขันธกะแมก็จริง
ถึงอยางนั้น ๓ เพื่อความเปนผูฉลาดในนิทานบัณฑิตควรทราบตามนัยนี้ แมใน
อรรถกถานี้.
๑. วิ.มหา. ๑/๑. ๒. นย. สารตฺถทิปนี ๑/๓๙ วา คือมิใชเปนพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว หรือเปนคําที่ทานกลาวไวในเวลาที่พระพุทธองคยังทรงพระชนมอยู
๒. วิ. จลฺ . ๗/๓๗๙.
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พาหิรนิทานวรรณนา
[ปรารภมูลเหตุทําปฐมสังคายนา]
๑
ความพิสดารวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนที่พึ่งแหงโลกทรง
บําเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแตทรงยังพระธรรมจักรใหเปนไปเปนตน จนถึงโปรด
สุภัททปริพาชกแลวเสด็จปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในเวลา
ใกลรุง ในวันวิสาขปุณณมี ระหวางตนสาละทั้งคูในสาลวัน อันเปนที่เสด็จ
ประพาสของเจามัลละทั้งหลาย ใกลกรุงกุสินารา ทานพระมหากัสสปผูเปน
พระสังฆเถระแหงภิกษุประมาณ ๗ แสนรูป ซึ่งประชุมกันในสถานที่ปรินิพพาน
แหงพระผูมีพระภาคเจา ระลึกถึงคําที่สุภัททวุฑฒบรรพชิตกลาว เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลวได ๗ วันวา อยาเลย ผูมีอายุทั้งหลาย !
ทานทั้งหลายอยาเศราโศกไปเลย ทานทั้งหลายอยาร่ําไรไปเลย พวกเราพน
ดีแลวจากพระมหาสมณะพระองคนั้น
ดวยวาพวกเราถูกพระมหาสมณะ
พระองคนั้น คอยรบกวนหามปรามวา นี้สมควรแกเธอทั้งหลาย นี้ไมสมควร
แกเธอทั้งหลาย ดังนี้ ก็บัดนี้พวกเราจักปรารถนากระทํากรรมใด ก็จักทํา
กรรมนั้น พวกเราจักไมปรารถนากระทํากรรมใด จักไมทํากรรมนั่น๒ ดังนี้
ดําริอยูวา ขอที่พวกปาปภิกษุ จะพึงเปนผูสําคัญเสียวา ปาพจนมีพระศาสดา
ลวงไปแลว ดังนี้ ไดพรรคพวกแลวพึงยังพระสัทธรรมใหอันตรธานไดไมนาน
เลย เรื่องนี้เปนฐานะที่มีไดแน. ความจริง
พระวินัยยังตั้งอยูตราบใด
ปาพจนยังมีพระศาสดาไมลวงไปแลวตราบนั้น ขอนี้สมดวยพระดํารัสที่พระผูมี๑. องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๐
๒. วิ. จลฺ. ๗ / ๓๘๐
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พระภาคเจาตรัสไววา อานนท ! ธรรมวินัยใดอันเราแสดงแลว บัญญัติแลว
แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเปนศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลลวง
ไปแหงเรา๑ ดังนี้ อยากระนั้นเลย เราพึงสังคายนาพระธรรมและพระวินัย
ซึ่งจะเปนวิธีที่พระศาสนานี้จะพึงดํารงมั่นตั้งอยูสิ้นกาลนาน. อนึ่ง โดยเหตุที่
เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กัสสป ! เธอจักทรงผาบังสุกุลอันทํา
ดวยปานของเรา ซึ่งเราใชนุงหมแลวหรือ ดังนี้ แลวทรงอนุเคราะหดวย
สาธารณบริโภคในจีวร และดวยการทรงยกยองไวเทียบเทียมพระองคในอุตริมนุสธรรม มีอนุปุพพวิหารเกา และอภิญญาหกเปนประเภท โดยนัยมีอาทิ
อยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย ! เราจํานงอยูเพียงใด เราสงัดแลวจากกามทั้งหลาย
เทียว ฯลฯ ยอมเขาถึงพรอมซึ่งปฐมฌาน อยูไดเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลาย !
แมกัสสปจํานงอยูเพียงใด เธอสงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ ยอมเขาถึงพรอม
ซึ่งปฐมฌานอยูไดเพียงนั้นเหมือนกัน๒ ดังนี้ ความเปนผูไมมีหนี้อยางอื่นอะไร
จักมีแกเรานั้นได, พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเราวา กัสสปนี้จักเปนผูดํารง
วงศพระสัทธรรมของเรา ดังนี้แลว ทรงอนุเคราะหดวยอสาธารณานุเคราะหนี้
ดุจพระราชาทรงทราบพระราชโอรสผูจะดํารงวงศสกุลของพระองคแลว ทรง
อนุเคราะหดวยการทรงมอบเกราะของพระองคและพระอิสริยยศฉะนั้น มิใชหรือ
ดังนี้ จึงยังความอุตสาหะใหเกิดแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัย๓
เหมือนอยางที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา ครั้นนั้นแล ทานพระมหา กัสสป ไดเตือนภิกษุทั้งหลายวา ผูมีอายุทั้งหลาย! สมัยหนึ่งเราพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวา มาสู
เมืองกุสินารา๔ ดังนี้เปนตน. สุภัททกัณฑทั้งปวง ผูศึกษาพึงทราบโดยพิสดาร.
๑. ที. มหา. ๑๐ / ๑๗๘. ๒. นิทาน. ๑๖ / ๒๐๖ ๓. วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐.
๒. วิ. จุลฺ. ๗ /๓๗๙
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[พระมหากัสสปชักชวนทําสังคายนา]
เบื้องหนาแตนั้น ทานพระมหากัสสปไดกลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย !
เอาเถิด เราทั้งหลายจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกัน เพราะวา ในกาล
เบื้องหนา อธรรมจะรุงเรือง ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัยจะรุงเรือง วินัยจะ
ถูกขัดขวาง ในกาลภายหนา พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง พวกธรรมวาทีจะ
หยอนกําลัง พวกอวินัยวาทีจะมีกําลัง พวกวินัยวาทีจะหยอนกําลัง๑ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลายไดเรียนทานวา ขาแตทานผูเจริญ ! ถาอยางนั้น ขอพระเถระ
โปรดคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด.๒
[พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป]
พระเถระเวนภิกษุผูเปนปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพสุกขวิปสสก ผูทรงพระปริยัติ คือนวังคสัตถุศาสน
ทั้งสิ้นเสียจํานวนหลายรอยและหลายพัน
เลือกเอาเฉพาะพระภิกษุขีณาสพ
เทานั้น มีจํานวน ๔๙๙ รูป ผูทรงไวซึ่งประเภทแหงสรรพปริยัติ
คือ
พระไตรปฎก ไดบรรลุปฏิสัมภิทามีอานุภาพมาก แตกฉานในไตรวิชชาเปนตน
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นสูเอตทัคคะโดยมาก ผูซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารยหมายถึงจึงกลาวคํานี้วา ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปไดคัดเลือก
พระอรหันต ๔๙๙ รูป๓ ดังนี้เปนตน.
[ทําสังคายนาจะเวนพระอานนทไมได]
ถามวา ก็พระเถระทําใหหยอนอยู ๑ รูป เพื่อใคร ? แกวา เพื่อให
โอกาสแกทานพระอานนทเถระ. จริงอยู การสังคายนาธรรมไมอาจทําทั้งรวม
๑-๒ วิ. จุลฺ. ๔ / ๓๘๐.
๓. วิ. จุล. ๗ / ๓๗๕-๓๘๐
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ทั้งแยกจากทานพระอานนทนั้นได เพราะทานพระอานนทนั้นยังเปนพระเสขะ
มีกิจจําตองทําอยู, ฉะนั้นจึงไมอาจทํารวมกับทานได, แตเพราะวังคสัตถุศาสน
มีสุตตะ เคยยะ เปนตน อะไร ๆ ที่พระทศพลแสดงแลว ชื่อวาทานมิไดรับ
เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาไมมี, เพราะฉะนั้น จึงไมอาจจะเวน
ทานได, ถามวา ถาเมื่อไมอาจทําอยางนั้นได ถึงแมทานยังเปนพระเสขะอยู
พระเถระควรเลือก เพราะเปนผูมีอุปการะมากแกการสังคายนาพระธรรม
เมื่อมีความจําเปนตองเลือกอยางนั้น เพราะเหตุไร พระเถระจึงไมเลือกทาน.
แกวา เพราะจะเวนคําคอนขอดของผูอื่น. ความจริง พระเถระเปนผูคุนเคย
ในทานพระอานนทอยางยิ่งยวด. จริงอยางนั้น แมเมื่อศีรษะหงอกแลว ทาน
พระมหากัสสป ก็ยังเรียนทานพระอานนทนั้นโดยใชกุมารกวาทะวา เด็กคนนี้
ไมรูจักประมาณเสียเลย ดังนี้. อนึ่ง ทานพระอานนทนี้ประสูติในศากยสกุล
เปนพระภาดาของพระตถาคต เปนโอรสของพระเจาอาว, จริงอยู ภิกษุทั้งหลาย
จะสําคัญในพระมหากัสสปเถระนั้นเหมือนถึงฉันทาคติ จะพึงกลาวคอนขอดวา
พระเถระเวนภิกษุทั้งหลายผูไดบรรลุปฏิสัมภิทาเปนอเสขะเสียเปนอันมาก ได
เลือกเอาพระอานนทผูบรรลุปฏิสัมภิทาเปนเสขะ.
พระเถระเมื่อจะเวนคํา
คอนขอดของผูอื่นนั้นเสีย, คิดวา การสังคายนาไมอาจทําโดยเวนพระอานนท
เสีย เราจักรับเอาพระอานนทเขาดวย ตามอนุมัติของภิกษุทั้งหลายเทานั้น
จึงมิไดเลือกพระอานนทนั้นเขาดวย.
[ภิกษุทั้งหลายขอใหเลือกพระอานนท]
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงพากันวิงวอนพระเถระ เพื่อตองการใหเลือก
พระอานนทเสียเองทีเดียว เหมือนอยางที่พระโบราณาจารยกลาวไววา พวก
ภิกษุไดกลาวคํานี้กะทานพระมหากัสสปวา ทานผูเจริญ ! ถึงทานอานนทนี้
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จะยังเปนเสขะ เปนผูไมควรถึงความลําเอียงเพราะความรัก ความชัง ความหลง
ความกลัวก็จริง, ถึงกระนั้นธรรมและวินัย
ที่ทานไดเลาเรียนในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจามีมาก, ทานผูเจริญ ! ถากระนั้น ขอพระเถระโปรดเลือก
พระอานนทเขาดวยเถิด๑ ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป จึงไดเลือกทาน
อานนทเขาดวย ๒ รวมกับทานนั้นที่ทานพระมหากัสสปเลือกตามอนุมัติของ
ภิกษุทั้งหลาย ๓ จึงเปนพระเถระ ๕๐๐ รูป ดวยประการฉะนี้.
[เลือกกรุงราชคฤหเปนที่ทําปฐมสังคายนา]
ครั้งนั้นแล ภิกษุเถระทั้งหลายไดมีความปริวิตกอยางนี้ วา พวกเรา
จะพึงสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ณ สถานที่ไหนหนอแล ครั้งนั้นแล
ภิกษุเถระทั้งหลายไดปรึกษากันอยางนี้วา กรุงราชคฤหแล มีที่โคจรกวางขวาง
มีเสนาสนะมากมาย, อยากระนั้นเลย พวกเราพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห
ทําสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด, ภิกษุเหลาอื่นไมควรเขาจําพรรษาใน
กรุงราชคฤห. ๔ ถามวา ก็เพราะเหตุไร ทานเหลานั้นจึงปรึกษาตกลงกันดังนั้น.
แกวา เพราะจะมีวิสภาคบุคคลบางคนเขาไปสูทามกลางสงฆ แลวพึงคัดคาน
ถาวรกรรมของพวกเรานี้เสีย. ครั้นนั้น ทานพระมหากัสสป จึงสวดประกาศ
ดวยญัตติทุติยกรรม. ญัตติทุติยธรรม ๕ นั้น ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ทานกลาว
ไวในสังคีติขันธกะนั้นแล.
[พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสูกรุงราชคฤห]
ครั้งนั้น พระมหากัสสปเถระ ทราบวา
นับแตวันที่พระตถาคต
ปรินิพพานมา เมื่อวันสาธุกีฬาและวันบูชาพระธาตุลวงไปไดอยางละ ๗ วัน
เปนอันลวงไปแลวกึ่งเดือน, บัดนี้ฤดูคิมหันตยังเหลืออยูเดือนครึ่ง ดิถีที่จะเขา
๑-๒-๓. วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐-๓๘๑. ๔. ส . นิทาน.๑๖/๒๕๘. ๕.วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๑.
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จําพรรษาก็ใกลเขามาแลว จึงกลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย ! พวกเราไปยังกรุงราชคฤหกันเถิด แลวไดพาเอาภิกษุสงฆกึ่งหนึ่งเดินไปทางหนึ่ง. พระอนุรุทธเถระ
ก็พาเอาภิกษุสงฆกึ่งหนึ่งเดินไปอีกทางหนึ่ง. ทานพระอานนทเถระถือเอาบาตร
และจีวรของพระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุสงฆแวดลอม มีความประสงคจะเดิน
ทางผานกรุงสาวัตถีไปยังกรุงราชคฤห ก็หลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถี.
[พระอานนทไปถึงที่ไหนมีเสียงรองไหในที่นั้น]
ในสถานที่ที่พระอานนทไปแลว ๆ ไดมีการรองไหร่ําไรมากมายวา
ทานอานนทผูเจริญ ! ทานพักพระศาสดาไวที่ไหน จึงมาแลว ก็เมื่อพระเถระ
ไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ ไดมีการรองไหร่ําไรมากมาย
เหมือนในวันที่
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานฉะนั้น.
[ พระอานนทปดกวาดเสนาสนะที่เคยประทับ ]
ไดทราบวา ในกรุงสาวัตถีนั้น ทานพระอานนทไดปลอบโยนมหาชน
นั้นใหเบาใจดวยธรรมกาอันปฏิสังยุตดวยไตรลักษณ มีความไมเที่ยงเปนตน
แลวเขาไปยังพระเชตวัน เปดประตูพระคันธกุฎีที่พระทศพลเคยประทับ แลว
นําเตียงและตั่งออกมาเคาะตีปดกวาดพระคันธกุฎี
เก็บหยากเยื่อดอกไมที่
เหี่ยวแหงทิ้งเสีย แลวนําเอาเตียงและตั่งกลับเขาไปตั้งไวในที่เดิมอีก ไดทําวัตร
ทุกอยางที่ควรทํา เหมือนในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจายังดํารงอยูฉะนั้น.
[พระอานนทฉันยาระบาย]
ในกาลนั้น พระเถระ
เพราะเปนผูมากไปดวยการยืนและการนั่ง
จําเดิมแตกาลที่พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานมา เพื่อชําระกายที่มีธาตุหนาแนน
ใหสบาย ในวันที่สอง จึงนั่งฉันยาระบายที่เจือดวยน้ํานมอยูในวิหารนั่นเอง
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ซึ่งทานหมายถึง จึงไดกลาวคํานี้กะมานพที่สุภมานพสงไปวา มิใชกาลเสียแลว
มานพ ! เผอิญวันนี้เราดื่มยาระบายเสียแลว, ถากระไรเอาไวพรุงนี้เถิด เรา
จึงจะเขาไป* ดังนี้. ในวันรุงขึ้นพระเถระ มีพระเจตกเถระเปนปจฉาสมณะ
ไดไป (ยังนิเวศนของสุภมานพ) ถูกสุมานพถาม จึงไดแสดงพระสูตรที่ ๑๐
ชื่อสุภสูตร ในทีฆนิกาย. ในกาลนั้นพระเถระสั่งใหนายชางทําการปฏิสังขรณ
สถานที่ปรักหักพังในพระเชตวันวิหารแลว เมื่อวันวัสสูปนายิกาใกลเขามาได
ไปยังกรุงราชคฤห. ถึงพระมหากัสสปเถระและพระอนุรุทธเถระก็พาเอาภิกษุ
สงฆทั้งปวงไปสูกรุงราชคฤหเหมือนกัน.
[พระเถระทั้งหลายคิดซอมวิหาร ๑๘ แหง]
ก็โดยสมัยนั้นแล ในกรุงราชคฤหมีมหาวิหารอยู ๑๘ ตําบล มหาวิหาร
เหลานั้นแมทั้งหมดไดรกรุงรังดวยของที่ถูกทิ้งและตกเกลื่อน. จริงอยู พวกภิกษุ
ทั้งหมดพากันถือเอาบาตรและจีวรของตน ๆ ไดทอดทิ้งวิหารและบริเวณไปใน
สถานที่ที่พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน. พระเถระทั้งหลายในวิหารเหลานั้น
เพื่อที่จะบูชาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาและเพื่อจะเปลื้องวาทะของพวก
เดียรถียเสีย จึงคิดกันวา ตลอดเดือนแรก พวกเราจะทําการปฏิสังขรณที่ชํารุด
ทรุดโทรม. ก็พวกเดียรถียพึงกลาววา เหลาสาวกของพระสมณโคดม
เมื่อ
พระศาสดายังดํารงอยูเทานั้น จึงปฏิบัติวิหาร เมื่อปรินิพพานแลว ก็พากัน
ทอดทิ้งเสีย. ทานกลาวอธิบายไววา ก็เพื่อจะเปลื้องวาทะของพวกเดียรถีย
เหลานั้น พระเถระทั้งหลายจึงไดคิดกันอยางนั้น. ขอนี้สมจริงดังพระธรรม*
วิ. จุลฺ. ๗ / ๓๘๒.
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สังคาหกาจารยกลาวไววา ครั้งนั้นแล พระภิกษุเถระทั้งหลายไดมีความปริวิตก
ดังนี้วา ผูมีอายุทั้งหลาย ! พระผูพระภาคเจาแลทรงสรรเสริญการปฏิสังขรณ
ที่ชํารุดทรุดโทรม เอาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ! พวกเราจะทําการปฏิสังขรณที่
ชํารุดทรุดโทรมตลอดเดือนแรก จักประชุมกันทําสังคายนาพระธรรมและพระวินัยตลอดเดือนอันมีในทามกลาง* ดังนี้.
[พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจาอชาติศัตรู]
ในวันที่ ๒ พระเถระเหลานั้นไดไปยืนอยูที่ประตูพระราชวัง.
พระเจาอชาตศัตรูเสด็จมาไหวแลว รับสั่งถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ !
พระคุณเจาทั้งหลาย พากันมาเพราะเหตุไร ดังนี้ แลวจึงทรงรับสั่งยอนถาม
ถึงกิจที่พระองคเองควรทํา. พระเถระทั้งหลายไดทูลบอกหัตถกรรมเพื่อประโยชนแกการปฏิสังขรณมหาวิหารทั้ง ๑๘ ตําบล.
[พระราชาทรงอุปถัมภกิจสงฆทุกอยาง]
พระราชาทรงรับวา ดีละ เจาขา แลวไดพระราชทานพวกมนุษย
ผูทําหัตถกรรม. พระเถระทั้งหลายสั่งใหปฏิสังขรณวิหารทั้งหมดเสร็จสิ้นเดือน
แรก แลวไดทูลใหพระราชาทรงทราบวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร !
การปฏิสังขรณวิหารเสร็จสิ้นแลว บัดนี้อาตมภาพทั้งหลาย จะทําการสังคายนา
พระธรรมและพระวินัย
ราชา. ดีละ เจาขา ! ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงหมดความคิดระแวง
สงสัยกระทําเถิด อาณาจักรจงไวเปนภาระของขาพเจา ธรรมจักรจงเปนภาระ
ของพระคุณเจาทั้งหลาย ขอพระคุณเจาโปรดใชขาพเจาเถิด เจาขา ! จะให
ขาพเจาทําอะไร.
*
วิ. จุลฺ. ๗ / ๓๘๒.
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พระเถระ. ขอถวายพระพรมหาบพิตร ! ขอพระองคโปรดเกลา ฯ
ใหสรางสถานที่นั่งประชุมสําหรับภิกษุทั้งหลายผูทําสังคายนา.
ราชา. จะใหขาพเจาสราง ณ ที่ไหน เจาขา ?
เถระ. ควรสรางที่ประตูถ้ําสัตตบรรณ ขางภูเขาเวภารบรรพต ขอถวาย
พระพร.
[พระราชารับสั่งใหประดับถ้ําดุจวิมานพรหม]
พระเจาอชาตศัตรูทรงรับสั่งวา ได เจาขา ! ดังนี้ แลวรับสั่งใหสราง
มณฑปที่มีเครื่องประดับอันเปนสาระซึ่งควรทัศนา เชนกับสถานที่อันวิสสุกรรม
เทพบุตรนิรมิตไว มีฝาเสาและบันไดอันนายชางจําแนกไวดี วิจิตรดวยมาลากรรมและลดากรรมนานาชนิด ราวกะวาจะครอบงําเสียซึ่งสมบัติแหงราชมณเฑียรของพระมหากษัตริย ดุจประหนึ่งวาจะเยาะเยยสิริแหงเทพวิมาน ปาน
ประหนึ่งวาเปนสถานที่อาศัยอยูแหงสิริ ดุจทาเปนที่ประชุมชั้นเอกของเหลาวิหค
คือนัยนาแหงเทพดาและมนุษย และประดุจสถานที่รื่นรมยในโลกอันเขา
ประมวลจัดสรรไว ตกแตงมณฑปนั้นใหเปนเชนกับวิมานพรหมมีเพดานงดงาม
รุงเรืองดุจสลัดอยูซึ่งพวงดอกกุสุมที่หอยยอยนานาชนิด วิจิตรดวยเครื่องบูชา
ดอกไมตาง ๆ มีการงานอันควรทําที่พื้นทําสําเร็จเรียบรอยดีแลว ประหนึ่งวามี
พื้นที่บุดวยแกวมณีอันวิจิตรดวยรัตนะฉะนั้น ภายในมหามณฑปนั้นทรงรับสั่ง
ใหปูเครื่องลาดอันเปนกัปปยะ ๕๐๐ ซึ่งคํานวณคามิได สําหรับภิกษุ ๕๐๐ รูป
แลวใหปูเถรอาสนพิงขางดานทิศทักษิณ ผินหนาไปทางทิศอุดร ในทามกลาง
มณฑปใหตั้งธรรมาสนอันควรเปนที่ประทับนั่ง ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
ผินหนาไปทางทิศบูรพาและทรงวางพัดวีชนีอันวิจิตรดวยงาไวบนธรรมาสนนั่น
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แลวรับสั่งใหเผดียงแกภิกษุสงฆวา ทานผูเจริญ ! กิจของขาพเจาสําเร็จแลว
ดังนี้.
[พวกภิกษุเตือนพระอานนทมิใหประมาท]
พวกภิกษุไดกลาวกับทานพระอานนทวา อาวุโส ! การประชุมจะมีใน
วันพรุงนี้ แตทานยังเปนเสขะบุคคลอยู เพราะเหตุนั้น ทานไมควรไปสู
ที่ประชุม ขอทานจงเปนผูไมประมาทเถิด ดังนี้.
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทดําริวา
การประชุมจะมีในวันพรุงนี้
ก็ขอที่เรายังเปนเสขะอยู จะพึงไปสูที่ประชุมนั้นไมสมควรแกเราแล แลวได
ยับยั้งอยูดวยกายคตาสติตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว ในเวลาราตรีใกลรุง
ลงจากที่จงกรมแลว เขาไปยังวิหาร คิดวา จักพักนอน ไดเอนกายลง. เทา
ทั้งสองพนจากพื้น แตศีรษะไมทันถึงหมอน ในระหวางนี้ จิตก็พนจากอาสวะ
ทั้งหลายไมถือมั่นดวยอุปาทาน. ความจริง ทานพระอานนทนี้ยับยั้งอยูแลวใน
ภายนอกดวยการจงกรม เมื่อไมสามารถจะยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้นได จึงคิดวา
พระผูมีพระเจาไดตรัสคํานี้แกเรามิใชหรือวา อานนท ! เธอเปนผูไดทําบุญ
ไวแลว จงหมั่นประกอบความเพียรเถิด จักเปนผูหาอาสวะมิไดโดยฉับพลัน*
อันธรรมดาวาโทษแหงพระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมมี เราปรารภ
ความเพียรมากเกินไป เพราะเหตุนั้น จิตของเราจึงเปนไปเพื่อความฟุงซาน
เอาเถิด ! เราจะประกอบความเพียรใหสม่ําเสมอ ดังนี้ จึงลงจากที่จงกรม
ยืนลางเทาในที่ลางเทาแลวเขาไปสูวิหารนั่งบนเตียง ดําริวา จักพักผอนสัก
หนอยหนึ่ง ไดเอนกายลงบนเตียง. เทาทั้งสองพนจากพื้น ศีรษะยังไมถึงหมอน
ในระหวางนี้ จิตก็พนจากอาสวะทั้งหลายไมถือมั่นดวยอุปาทาน. ความเปน
*
ที. มหา. ๑๐ / ๑๖๗.
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พระอรหันตของพระเถระเวนจากอิริยาบถ ๔. เพราะฉะนั้น เมื่อมีผูถามวา
ในพระศาสนานี้ ภิกษุรูปไหน ไมนอน ไมนั่ง ไมยืน ไมจงกรม ไดบรรลุ
พระอรหัต จะตอบวา พระอานนทเถระ ก็ควร.
[พระอานนทดําดินไปเขาประชุมสงฆ]
ครั้งนั้นในวันที่ ๒ ภิกษุเถระทั้งหลายทําภัตกิจเสร็จ เก็บบาตรและ
จีวรแลว ไปประชุมกันที่ธรรมสภา. สวนพระอานนทเถระมีความประสงคจะ
ใหผูอื่นรูการบรรลุความเปนพระอรหันตของตน มิไดไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งบนอาสนะของตน ๆ ตามลําดับผูแก ไดนั่งเวนอาสนะ
ไวสําหรับพระอานนทเถระ. เมื่อภิกษุบางพวกในธรรมสภานั้นถามวา นั่นอาสนะ
ใคร ภิกษุทั้งหลายตอบวา ของพระอานนท ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็ทาน
พระอานนทไปไหนเลา ? ในสมัยนั้น พระเถระคิดวา บัดนี้เปนเวลาที่เราจะไป
เมื่อจะแสดงอานุภาพของตน ในลําดับนั้น จึงดําลงในแผนดินแลวแสดงตน
บนอาสนะของตนนั้นเอง. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มาทางอากาศแลวนั่ง ก็มี.
[พรเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเปนผูปุจฉาวิสัชนา]
เมื่อพระอานนทนั้นนั่งแลวอยางนั้น พระมหากัสสปเถระ จึงปรึกษา
ภิกษุทั้งหลายวา ผูมีอายุทั้งหลาย ! พวกเราจะสังคายนาอะไรกอน พระธรรม
หรือพระวินัย ภิกษุทั้งหลายเรียนวา ขาแตทานพระมหากัสสป ! ชื่อวาพระวินัย
เปนอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังตั้งอยู พระพุทธศาสนาจัดวายัง
ดํารงอยู เพราะฉะนั้น พวกเราจะสังคายนาพระวินัยกอน .
พระมหากัสสป. จะใหใครเปนธุระ ?
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ภิกษุทั้งหลาย. ใหทานพระอุบาลี.
ถามวา พระอานนทไมสามารถหรือ ?
แกวา ไมสามารถหามิได. ก็อีกอยางหนึ่งแล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยูนั่นเอง ทรงอาศัยวินัยปริยัติ จึงตั้งทานพระอุบาลีไวใน
เอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาภิกษุทั้งหลาย สาวกของเราผูทรงวินัย
อุบาลีเปนเลิศดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงปรึกษากันวา พวกเราจะถาม
พระอุบาลีเถระสังคายนาพระวินัย ดังนี้ ลําดับนั้นพระเถระก็ไดสมมติตนเอง
เพื่อตองการถามพระวินัย. ฝายพระอุบาลีเถระก็ไดสมมติตนเพื่อประโยชน
แกการวิสัชนา.
[คําสมมติตนปุจฉาวิสัชนาพระวินัย]
ในการสมมตินั้น มีพระบาลีดังตอไปนี้ : ครั้นนั้นแล ทานพระมหากัสสป เผดียงใหสงฆทราบวา ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลวไซร
ขาพเจาพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี.๑
ฝายพระอุบาลีก็เผดียงใหสงฆทราบวา ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟง
ขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลวไซร ขาพเจาผูอันทานพระมหากัสสปถามแลวพึงวิสัชนา ๒ พระวินัย.
[ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย]
ทานพระอุบาลีครั้นสมมติตนอยางนั้นแลว ลุกขึ้นจากอาสนะหมจีวร
เฉวียงบา ไหวภิกษุเถระทั้งหลายแลวนั่งบนธรรมาสนจับพัดวีชนี อันวิจิตร
๑-๒ วิ. จุลฺ. ๗ / ๓๘๐.
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ดวยงา. คราวนั้นพระมหากัสสปนั่งบนเถรอาสน แลวถามพระวินัยกะทาน
พระอุบาลีวา ทานอุบาลี ! ปฐมปาราชิก พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ ณ
ที่ไหน ?
พระอุบาลี. ที่เมืองเวสาลี ขอรับ.
พระมหากัสสป. ทรงปรารภใคร ?
พระอุบาลี. ทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตร.
พระมหากัสสป. ทรงปรารภในเพราะเรื่องอะไร ?
พระอุบาลี. ในเพราะเรื่องเมถุนธรรม.
ตอจากนั้น
ทานพระมหากัสสป ถามทานพระอุบาลีถึงวัตถุบาง
นิทานบาง บุคคลบาง บัญญัติบาง อนุบัญญัติบาง อาบัติบาง อนาบัติบาง
แหงปฐมปาราชิก.* เหมือนอยางวาทานพระมหากัสสป ถามถึงวัตถุบาง ฯลฯ
ถามถึงอนาบัติบาง แหงปฐมปาราชิกฉันใด ก็ถามถึงวัตถุบาง ฯลฯ อนาบัติ
บาง แหงทุติยปาราชิกฉันนั้น. . . แหงตติยปาราชิกฉันนั้น. . . ถามถึงวัตถุบาง
ฯลฯ อนาบัติบาง แหงจตุตถปาราชิกก็ฉันนั้น.
พระอุบาลีเถระอันพระมหากัสสปถามแลว ๆ ก็ไดวิสัชนาแลว.
[รวมรวมพระวินัยของภิกษุไวเปนหมวด ๆ]
ลําดับนั้น พระเถระทั้งหลาย ยกปาราชิก ๔ เหลานี้ขึ้นสูสังคหะ
(การสังคายนา) วา นี้ชื่อปาราชิกกัณฑ แลวไดตั้งสังฆาทิเสส ๑๓ ไววา
เตรสกัณฑ ตั้ง ๒ สิกขาบทไววา อนิยต ตั้ง ๓๐ สิกขาบทไววา นิสสัคคิย ปาจิตตีย ตั้ง ๙๒ สิกขาบทไววา ปาจิตตีย ตั้ง ๔ สิกขาบทไววา ปาฏิเทสนียะ
ตั้ง ๗๕ สิกขาบทไววา เสขิยะ ( และ) ตั้งธรรม ๗ ประการไววา อธิกรณสมถะ ดังนี้.
*
วิ. จุลฺ. ๗ / ๓๘๒-๓๘๓.
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[รวบรวมวินัยของภิกษุณีเปนหมวด ๆ]
พระเถระทั้งหลายครั้นยกมหาวิภังคขึ้นสูสังคหะอยางนี้แลว จึงตั้ง ๘
สิกขาบท ในภิกษุณีวิภังคไววา นี้ชื่อปาราชิกกัณฑ ตั้ง ๑๗ สิกขาบทไววา
สัตตรสกัณฑ ตั้ง ๓๐ สิกขาบทไววา นิสสัคคิยปาจิตตีย ตั้ง ๑๖๖ สิกขาบท
ไววา ปาจิตตีย ตั้ง ๘ สิกขาบทไววา ปาฏิเทสนียะ ตั้ง ๗๕ สิกขาบทไววา
เสขิยะ (และ) ตั้งธรรม ๗ ประการไววา อธิกรณสมถะ ดังนี้.
พระเถระทั้งหลาย ครั้นยกภิกษุวิภังคขึ้นสูสังคหะอยางนี้แลวจึงได
ยกแมขันธกะและบริวารขึ้น (สูสังคายนา) โดยอุบายนั้นนั่นแล. พระวินัยปฎก
พรอมทั้งอุภโตวิภังคขันธกะและบริวาร พระเถระทั้งหลายยกขึ้นสูสังคหะแลว
ดวยประการฉะนี้.
พระมหากัสสปเถระ ไดถามวินัยปฎกทั้งหมด. พระอุบาลีเถระก็ได
วิสัชนาแลว. ในที่สุดแหงการปุจฉาและวิสัชนา พระอรหันต ๕๐๐ องค ได
ทําการสาธยายเปนคณะ โดยนัยที่ยกขึ้นสูสังคหะนั้นแล. ในอวสานแหงการ
สังคายนาพระวินัย พระอุบาลีเถระวาพัดวีชนีอันขจิตดวยงาแลว ลงจาก
ธรรมาสนไหวพวกภิกษุผูแกแลวนั่งบนอาสนะที่ถึงแกตน.
[เริ่มสังคายนาพระสูตร]
ทานพระมหากัสสป ครั้นสังคายนาพระวินัยแลว ประสงคจะสังคายนา
พระธรรม จึงถามภิกษุทั้งหลายวา เมื่อพวกเราจะสังคายนาพระธรรม ควรจะ
ทําใครใหเห็นธุระ สังคายนาพระธรรม ?
ภิกษุทั้งหลายเรียนวา ใหทานพระอานนทเถระ
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[คําสวดสมมติปุจฉาวิสัชนาพระสูตร]
ลําดับนั้นแล ทานพระมหากัสสปเผดียงใหสงฆทราบวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลวไซร
ขาเจาพึงถามพระธรรมกะทานพระอานนท.๑
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ก็เผดียงใหสงฆทราบวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลวไซร
ขาพเจาอันพระมหากัสสปถามแลวพึงวิสัชนา ๒ พระธรรม
[ปุจฉาและวิสัชนาพระสูตร]
ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทลุกขึ้นจากอาสนะหมจีวรเฉวียงบา ไหว
ภิกษุผูเถระทั้งหลายแลวนั่งบนธรรมสาสนจับพัดวีชนีอันขจิตดวยงา. พระมหากัสสปะเถระ ถามพระธรรมกะพระอานนทเถระวา อานนทผูมีอายุ ! พรหมชาลสูตรพระผูมีพระภาคเจาตรัส ณ ที่ไหน ?
พระอานนท. ขาแตทานผูเจริญ ตรัสที่พระตําหนักหลวงในพระราช
อุทยานชื่ออัมพลัฏฐิกา ระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาลันทาตอกัน
พระมหากัสสป. ทรงปรารภใคร ?
พระอานนท. ทรงปรารภสุปปยปริพาชก และพรหมทัตตมานพ.
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสป ถามทานพระอานนทถึงนิทานบาง บุคคลบาง
แหงพรหมชาลสูตร.
พระมหากัสสป. ทานอานนทผูมีอายุ ! ก็สามัญญผลสูตร พระผูมีพระภาคเจาตรัส ณ ที่ไหน
๑-๒. วิ. จุลฺ. ๗ / ๓๘๔
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พระอานนท. ขาแตทานผูเจริญ ! ตรัส ณ ที่สวนอัมพวันของหมอชีวก
ใกลกรุงราชคฤห.
พระมหากัสสป. ทรงปรารภใคร ?
พระอานนท. ทรงปรารภพระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสป ถามทานพระอานนทถึงนิทานบาง
บุคคลบาง แหงสามัญญผลสูตร. ถามนิกายทั้ง ๕ โดยอุบายนี้นั่น* แล
[นิกาย ๕]
ที่ชื่อวานิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย. บรรดานิกายเหลานั้น พระพุทธพจนที่เหลือยกเวน ๔
นิกายเสีย ชื่อวาขุททกนิกาย. ในขุททกนิกายนั้น พระวินัย ทานอุบาลีเถระ
ไดวิสัชนาแลว. ขุททกนิกายที่เหลือ และอีก ๔ นิกาย พระอานนทเถระวิสัชนา.
[พระพุทธพจนมีจํานวนตาง ๆ กัน]
พระพุทธพจนแมทั้งหมดนี้นั้น พึงทราบวามีอยางเดียว ดวยอํานาจรส
มี ๒ อยาง ดวยอํานาจธรรมและวินัย มี ๓ อยาง ดวยอํานาจปฐมะ มัชฌิมะ
ปจฉิมะ อนึ่ง มี ๓ อยาง ดวยอํานาจปฎก มี ๕ อยาง ดวยอํานาจนิกาย มี ๙
อยาง ดวยอํานาจองค มี ๘๔,๐๐๐ อยาง ดวยอํานาจพระธรรมขันธ.
[พระพุทธพจนมีอยางเดียว]
พระพุทธพจน ชื่อวามีอยางเดียว ดวยอํานาจรสอยางไร ? คือ ตาม
ความเปนจริง
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจนถึง
*
วิ. จุลฺ. ๗ / ๓๘๔ - ๓๘๕.
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ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในระหวางนี้ทรงพร่ําสอนเทวดา
มนุษย นาค และยักษ หรือทรงพิจารณาตลอดเวลา ๔๕ ป ไดตรัสพระพุทธพจน
ใดไว พระพุทธพจนนั้นทั้งหมดมีรสอยางเดียว คือมีวิมุตติเปนรสเทานั้น.
พระพุทธพจน ชื่อวามีอยางเดียว ดวยอํานาจรส ดวยประการฉะนี้.
[ พระพุทธพจนมี ๒ อยาง ]
พระพุทธพจนชื่อวามี ๒ อยาง ดวยอํานาจธรรมและวินัยอยางไร ?
คือ อันพระพุทธพจนทั้งหมดนี้นั่นแล ยอมถึงการนับวา พระธรรมและวินัย.
บรรดาธรรมและวินัยนั้น วินัยปฎก ชื่อวาวินัย. พระพุทธพจนที่เหลือชื่อวา
ธรรม. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระมหากัสสปไดกลาวไวแลววา ผูมีอายุ!
อยากระนั้นเลย พวกเราพึงสังคายนาธรรมและวินัย และวา เราพึงถามพระวินัย
กะทานอุบาลี พึงถามพระธรรมกะทานอานนท ดังนี้. พระพุทธพจน ชื่อวามี
๒ อยาง ดวยอํานาจธรรมและวินัย ดวยประการฉะนี้
[พระพุทธพจนมี ๓ อยาง]
พระพุทธพจนมี ๓ อยาง ดวยอํานาจปฐมะ มัชฌิมะ และปจฉิมะ
อยางไร ? คืออันที่จริง พระพุทธพจนนี้ทั้งหมดนั่นแล แบงประเภทเปน ๓
คือ ปฐมพุทธพจน มัชฌิมพุทธพจน (และ) ปจฉิมพุทธพจน
บรรดาพระพุทธพจน ๓ อยางนั้น พระพุทธพจนวา
เราแสวงหาอยูซึ่งนายชางผูทําเรือน
เมื่อไมพบ ไดทองเที่ยวไปสูสงสาร มีความ
เกิดเปนอเนก ความเกิดเปนทุกขร่ําไป แนะ
นายชางผูทําเรือน เราพบเจาแลว เจาจัก
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สรางเรือน (คืออัตภาพของเรา ไมไดอีก
ตอไป ซี่โครงทั้งหมดของเจาเราหักเสียแลว
ยอดเรือน (คืออวิชชา) เรารื้อเสียแลว จิต
ของเราไดถึงพระนิพพานมีสังขารไปปราศ
แลว เราไดบรรลุความสิ้นไปแหงตัณหา
ทั้งหลาย๑ แลว ดังนี้
นี้ชื่อวาปฐมพุทธพจน. อาจารยบางพวกกลาวถึงอุทานคาถาในขันธกะ
วา เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ ๒ ดังนี้เปนตน ชื่อวาปฐมพุทธพจน.
ก็คาถานั้นเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาผูบรรลุความเปนพระสัพพัญู
ทรง
พิจารณาปจจยาการ ในพระญาณอันสําเร็จดวยโสมนัส ในวันปาฏิบท บัณฑิต
พึงทราบวา อุทานคาถา. อนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสพระดํารัสใด ในคราว
ปรินิพพานวา ภิกษุทั้งหลายเอาเถิด บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงใหถึงพรอมดวย
ความไมประมาทเถิด ๓ นี้ชื่อวาปจฉิมพุทธพจน.
พระพุทธพจน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในระหวางแหงกาลทั้ง ๒
นั้น ชื่อวามัชฌิมพุทธพจน. พระพุทธพจนชื่อวามี ๓ อยาง ดวยอํานาจเปน
ปฐมะ มัชฌิมะ และปจฉิมะ ดวยประการฉะนี้.
[ปฎก ๓]
พระพุทธพจนทั้งปวงเปน ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงปฎกอยางไร ?
ก็พระพุทธพจนแมทั้งปวงมีอยู ๓ ประการเทานั้น คือพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก. ใน ๓ ปฎกนั้น พระพุทธพจนนี้คือ
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕. ๒. วิ. มหา ๔/๔. ๓. ที. วิ. มหา.๑๐/๑๘๐
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ประมวลพระพุทธวจนะแมทั้งหมด ทั้งที่รอยกรองในปฐมสังคายนา ทั้งที่
รอยกรองในภายหลัง เปนปาฏิโมกข ๒ ฝาย วิภังค ๒ ขันธกะ ๒๒ บริวาร
๑๖ ชื่อวินัยปฎก. พระพุทธวจนะนี้คือ ทีฆนิกายเปนที่รวบรวมพระสูตร
๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน มัชฌิมนิกาย เปนที่รวบรวมพระสูตร
๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน สังยุตตนิกาย เปนที่รวบรวมพระสูตร
๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน อังคุตตรนิกาย เปนที่รวบรวม
พระสูตร ๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน ขุททกนิกาย ๑๕ ประเภท
ดวยอํานาจแหงขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสัมภิทา อปทาน
พุทธวงศ จริยาปฎก ชื่อสุตตันตปฎก. พระพุทธพจนนี้คือธัมมสังคิณี วิภังค
ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ปฏฐาน ชื่ออภิธรรมปฎก.
[อรรถาธิบายคําวาวินัย]
ในพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมนั้น
พระวินัย อันบัณฑิตผูรูอรรถแหง
พระวินัยทั้งหลายกลาววา วินัย เพราะมีนัย
ตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝกกาย
และวาจา.
จริงอยู ในพระวินัยนี้ มีนัยตาง ๆ คือ มีปาฏิโมกขุทเทศ ๕ ประการ
กองอาบัติ ๗ มีปาราชิกเปนตน มาติกาและนัยมีวิภังคเปนตนเปนประเภท
และนัยคืออนุบัญญัติเปนพิเศษ คือมีนัยอันกระทําใหมั่นและกระทําใหหยอน
เปนประโยชน. อนึ่ง พระวินัยนี้ยอมฝกกายและวาจา เพราะหามซึ่งอัชฌาจาร
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ทางกายและทางวาจา. เพราะฉะนั้น พระวินัยนี้ ทานจังกลาววา วินัย เพราะ
มีนัยตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝกกายและวาจา. ดวยเหตุนั้น เพื่อ
ความเปนผูฉลาดในอรรถาธิบายคําแหงวินัยนี้ ขาพเจาจึงกลาวคาถาประพันธ
นี้ไววา
พระวินัยนี้ อันบัณฑิตผูรูอรรถแหง
พระวินัยทั้งหลายกลาววา วินัย เพราะมีนัย
ตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝกกาย
และวาจา ดังนี้.
[อรรถาธิบายคําวาสูตร]
สวนพระสูตรนอกนี้
ทานกลาววา สูตร เพราะบงถึง
ประโยชน เพราะมีอรรถอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว เพราะเผล็ดประโยชน
เพราะหลั่งประโยชน เพราะปองกันดวยดี
และเพราะมีสวนเสมอดวยเสนดาย.
จริงอยู พระสูตรนั้น ยอมบงถึงประโยชนตางดวยประโยชนมีประโยชน
ตนและประโยชนผูอื่นเปนตน. อนึ่ง ประโยชนทั้งหลายอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสดีแลว ในพระสูตรนี้ เพราะตรัสโดยอนุโลมแกอัธยาศัยแหงเวไนย. อนึ่ง
พระสูตรนี้ ยอมเผล็ดประโยชน ทานอธิบายวา ยอมเผล็ดผลดุจขาวกลาฉะนั้น.
อนึ่ง พระสูตรนี้ยอมหลั่งประโยชนเหลานั้น ทานอธิบายวา ยอมรินดุจแมโค
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นมหลั่งน้ํานมฉะนั้น. อนึ่ง พระสูตรนี้ยอมปองกัน ทานอธิบายวา ยอมรักษา
ดวยดี ซึ่งประโยชนเหลานั้น. อนึ่ง พระสูตรนี้มีสวนเสมอดวยเสนดาย.
เหมือนอยางวาเสนบรรทัด ยอมเปนประมาณของชางไมฉันใด แมพระสูตรนี้
ก็ยอมเปนประมาณแหงวิญูชนฉันนั้น. อนึ่ง เหมือนดอกไมที่เขาคุมไวดวย
เสนดายอันลมใหเรี่ยรายกระจัดกระจายไมไดฉันใด ประโยชนทั้งหลายที่ทรง
ประมวลไวดวยพระสูตรนี้ยอมไมเรี่ยราย ไมกระจัดกระจายฉันนั้น. ดวยเหตุนั้น
เพื่อความเปนผูฉลาดในอรรถาธิบายคําแหงพระสูตรนี้ ขาพเจาจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ไววา
พระสูตรทานกลาววา สูตร เพราะ
บงถึงประโยชน เพราะมีอรรถอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสดีแลว เพราะเผล็ดประโยชน เพราะหลั่งประโยชน เพราะปองกัน
ดวยดี และเพราะมีสวนเสมอดวยดาย ดังนี้.
[อรรถาธิบายคําวาอภิธรรม]
สวนพระอภิธรรมนอกนี้
ดวยเหตุที่ธรรมทั้งหลาย ที่มีความ
เจริญ ที่มีความกําหนดหมาย ที่บุคคลบูชา
แลว ที่บัณฑิตกําหนดตัด และที่ยิ่ง อันพระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในพระอธิธรรมนี้
ฉะนั้น ทานจึงกลาววา อภิธรรม.
ก็อภิศัพทนี้ ยอมปรากฏในอรรถวาเจริญ วามีความกําหนดหมาย
วาอันบุคคลบูชาแลว วาอันบัณฑิตกําหนดตัดแลว และวายิ่ง. จริงอยางนั้น
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อภิศัพทนี้มาในอรรถวาเจริญ ในคําเปนตนวา ทุกขเวทนากลา ยอมเจริญ
แกเรา๑ ดังนี้. มาในอรรถวามีความกําหนดหมายในคําเปนตนวา ราตรี
เหลานั้นใด อันทานรูกันแลว กําหนดหมายแลว ๒ ดังนี้. มาในอรรถวาอัน
บุคคลบูชาแลว ในคํามีวา พระองคเปนพระราชาผูอันพระราชาบูชาแลว
เปนจอมมนุษย๓ เปนอาทิ. มาในอรรถวาอันบัณฑิตกําหนดตัดแลว ในคํา
เปนอาทิวา ภิกษุเปนผูสามารถเพื่อจะแนะนําเฉพาะธรรม เฉพาะวินัย๔ ทาน
อธิบายวา เปนผูสามารถจะแนะนําในธรรมและวินัย ซึ่งเวนจากความปะปน
กันและกัน. มาในอรรถวายิ่ง ในคําเปนตนวา มีวรรณะงามยิ่ง๕ ดังนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมทั้งหลายในพระอภิธรรมนี้
มีความเจริญบาง
โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุยอมเจริญมรรค เพื่อเขาถึงรูปภพ ๖ ภิกษุมีจิตประกอบ
ดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่ง ๗ อยู. ชื่อวามีความกําหนดหมายบาง เพราะ
เปนธรรมควรกําหนดได
ดวยกรรมทวารและปฏิปทาที่สัมปยุตดวยอารมณ
เปนตน โดยนัยมีอาทิวา จิต ... ปรารภอารมณใด ๆ เปนรูปารมณก็ดี
สัททารมณก็ดี ๘ อันบุคคลบูชาแลวบาง อธิบายวา ควรบูชา โดยนัยเปนตนวา
เสขธรรม อเสขธรรม โลกุตรธรรม๙. ชื่อวาอันบัณฑิตกําหนดตัดบาง เพราะ
เปนธรรมที่ทานกําหนดตามสภาพ โดยนัยเปนตนวา ในสมัยนั้น ผัสสะมี
เวทนา๑๐มี. ตรัสธรรมทั้งหลายที่ยิ่งบาง โดยนับเปนตนวา มหัคคตธรรม
อัปปมาณธรรม ๑๑ อนุตตรธรรม๑๒ ดวยเหตุนั้น เพื่อความเปนผูฉลาดใน
อรรถาธิบายคําแหงพระอภิธรรมนี้ ขาพเจาจึงกลาวคาถาประพันธนี้ไววา
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๑๔. ๒. ม. มู. ๑๒/๓๖. ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๔ ๔. วิ. มหา.
๔/๑๔๒. ๕. ขุ, วิมาน. ๒๖/๑๓. ๖, อภิ. ส . ๓๔/๔๔. ๗. อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙.
๘. อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙. ๙. อภิ. ส . ๓๔/๓
๑๐. อภิ. ส . ๓๔/๙. ๑๑. อภิ. ส . ๓๔/๑
๑๒. อภิ. ส . ๓๔/๗
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ดวยเหตุที่ธรรมทั้งหลายที่มีความ
เจริญ ที่มีความกําหนดหมาย ที่บุคคลบูชา
แลว บัณฑิตกําหนดตัด และที่ยิ่ง อัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในพระอภิธรรมนี้ ฉะนั้น ทานจึงกลาววา อภิธรรม.
สวนปฎกศัพทใด เปนศัพทที่ไมพิเศษในพระวินัย พระสูตรและ
พระอภิธรรรมนี้ ปฎกศัพทนั้น
อันบัณฑิตทั้งหลายผูรูอรรถแหงปฎก
กลาววา ปฏก โดยอรรถวาปริยัติและภาชนะ
ศัพททั้ง ๓ มีวินัยเปนตน บัณฑิตพึงให
ประชุมลงดวยปฎกศัพทนั้น แลวพึงทราบ.
[ ปฎกเปรียบเหมือนตะกรา]
จริงอยู แมปริยัติ ทานก็เรียกวา ปฎก ในคําทั้งหลายเปนตนวา อยาเชื่อ
โดยการอางตํารา๑. แมภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง ทานก็เรียกวา ปฎก ในคํา
เปนตนวาลําดับนั้น บุรุษถือจอบและตะกรามา๒. เพราะเหตุนั้น บัณฑิต
ทั้งหลายผูรูอรรถแหงปฎกกลาววา ปฎก โดยอรรถวาปริยัติและภาชนะ.
บัดนี้ พึงทราบอรรถแหงบาทคาถาวา เตน สโมธาเนตฺวา ตโยป
วินยาทโย เยฺยา โดยนัยอยางนี้ ศัพทแมทั้ง ๓ มีวินัยเปนตนเหลานั้น
อันบัณฑิตพึงยอเขาเปนสมาสกับดวยปฎกศัพทซึ่งมีอรรถเปน ๒ อยาง นี้นั้น
แลว พึงทราบอยางนี้วา วินัยนั้นดวยชื่อวาปฎกดวย เพราะเปนปริยัติ และ
เพราะเปนภาชนะแหงเนื้อความนั้น ๆ เหตุนั้นจึงชื่อวา วินัยปฎก, สูตรนั้นดวย
๑. องฺ จตุกฺก. ๒๑/๒๕๗ ๒. ส . นิทาน. ๑๖/๑๐๖.
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ชื่อวาปฎกดวยโดยนัยตามที่กลาวแลวนั้นแล เหตุนั้นจึงชื่อวา สุตตปฎก,
อภิธรรมนั้นดวย ชื่อวาปฎกดวย โดยนัยตามที่กลาวแลวนั้นเอง เหตุนั้นจึง
ชื่อวา อภิธรรมปฎก. ก็ครั้นทราบอยางนี้แลว เพื่อความเปนผูฉลาดโดย
ประการตาง ๆ ในปฎกเหลานั้นนั่นแลแมอีก
บัณฑิตพึงแสดงความตางแหงเทศนา
ศาสนา กถา และสิกขา ปหานะ คัมภีรภาพ
ในปฎกเหลานั้น ตามสมควร ภิกษุยอมถึง
ซึ่งความตางแหงปริยัติก็ดี สมบัติและวิบัติ
ก็ดี อันใด ในปฎกใด มีวินัยปฎกเปนตน
โดยประการใด บัณฑิตพึงประกาศความ
ตางแหงปริยัติเปนตน แมนั้นทั้งหมด โดย
ประการนั้น.
วาจาเครื่องแสดงและวาจาเครื่องประกาศ ในปฎกทั้ง ๓ นั้น ดังตอ
ไปนี้ : - แทจริง ปฎกทั้ง ๓ นี้ ทานเรียกวา อาณาเทศนา โวหารเทศนา
ปรมัตถเทศนา และยถาปราธศาสน ยถานุโลมศาสน ยถาธรรมศาสน และ
วาสังวราสังวรรกถา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา และนามรูปปริเฉทกถา ตามลําดับ.
ความจริง บรรดาปฎกทั้ง ๓ นี้ วินัยปฎกทานใหชื่อวา อาณาเทศนา เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาผูควรแกอาณา ทรงแสดงไวโดยเปนปฎกมาดวยอาณา,
สุตตันตปฎก ทานใหชื่อวาโวหารเทศนา เพราะพระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดใน
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โวหาร ทรงแสดงไวโดยเปนปฎกมากดวยโวหาร, อภิธรรมปฎก ทานใหชื่อวา
ปรมัตถเทศนา เพราะพระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดในปรมัตถ ทรงแสดงไวโดย
เปนปฎกมากดวยปรมัตถ. อนึ่ง ปฎกแรกทานใหชื่อวา ยถาปราธศาสน เพราะ
สัตวทั้งหลายที่เปนผูมีความผิดมากนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนตาม
ความผิดในปฎกนี้. ปฎกที่สองทานใหชื่อวา ยถานุโลมศาสน เพราะสัตว
ทั้งหลาย ผูมีอัธยาศัย อนุสัย จริยา และอธิมุตติไมใชอยางเดียวกัน พระผูมี
พระภาคเจาทรงสั่งสอนตามสมควรในปฎกนี้, ปฎกที่สามทานใหชื่อวา ยถาธรรมศาสน เพราะสัตวทั้งหลายผูมีความสําคัญในสิ่งสักวากองธรรมวา เรา
วา ของเรา พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนตามธรรมในปฎกนี้, อนึ่ง ปฎก
แรกทานใหชื่อวา สังวราสังวรกถา เพราะความสํารวมนอยและใหญ อันเปน
ปฏิปกษตอความละเมิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฎกนี้, ปฎกที่สองทาน
ใหชื่อวา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา เพราะการคลี่คลายทิฏฐิอันเปนปฏิปกษตอทิฏฐิ ๖๒
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฎกนี้, ปฎกที่สามทานใหชื่อวา นามรูปปริเฉทกถา เพราะการกําหนดนามรูปอันเปนปฏิปกษตอกิเลส มีราคะเปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฎกนี้, ก็แลใหปฎกทั้งสามนี้ บัณฑิตพึงทราบ
สิกขา ๓ ปานะ ๓ คัมภีรภาพ ๔ ประการ. จริงอยางนั้น
อธิสีลสิกขา
ทานกลาวไวโดยพิเศษในพระวินัยปฎก, อธิจิตตสิกขา ทานกลาวไวโดยพิเศษ
ในพระสุตตปฎก, อธิปญญาสิขาทานกลาวไวโดยพิเศษในพระอภิธรรมปฎก.
อนึ่ง ความละวีติกมกิเลสทานกลาวไวในวินัยปฎก เพราะศีลเปนขาศึกตอ
ความละเมิดแหงกิเลสทั้งหลาย, ความละปริยุฏฐานกิเลส ทานกลาวไวใน
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พระสุตตปฎก เพราะสมาธิเปนขาศึกตอปริยุฏฐานกิเลส, ความละอนุสัยกิเลส
ทานกลาวไวในอภิธรรมปฎก เพราะปญญาเปนขาศึกตออนุสัยกิเลส, อนึ่ง
การละกิเลสทั้งหลายดวยองคนั้น ๆ ทานกลาวไวในปฎกที่หนึ่ง, การละดวย
การขมไวและตัดขาด ทานกลาวไวใน ๒ ปฎกนอนกนี้, หนึ่ง การละสังกิเลส
คือทุจริต ทานกลาวไวในปฎกที่หนึ่ง, การละกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิ ทาน
กลาวไวใน ๒ ปฎกนอกนี้, ก็บัณฑิตพึงทราบความที่พระพุทธพจนเปนคุณลึกซึ้ง
โดยธรรม โดยอรรถ โดยเทศนา และโดยปฏิเวธทั้ง ๔ อยาง ในปฎก
ทั้ง ๓ นี้ แตละอยาง ๆ.
[อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อยาง]
บรรดาคัมภีรภาพทั้ง ๔ นั้น พระบาลี ชื่อวาธรรม. เนื้อความแหง
พระบาลีนั้นนั่นแล ชื่อวาอรรถ. การแสดงพระบาลีนั้นที่กําหนดไวดวยใจนั้น
ชื่อวาเทศนา. การหยั่งรูพระบาลีและอรรณแหงพระบาลีตามเปนจริง ชื่อวา
ปฏิเวธ. ก็เพราะในปฎกทั้ง ๓ นี้ ธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธเหลานี้
อันบุคคลผูมีปญญาทรามทั้งหลายหยั่งลงไดยากและมีที่ตั้งอาศัยที่พวกเขาไมพึง
ได ดุจมหาสมุทรอันสัตวทั้งหลาย
มีกระตายเปนตนหยั่งลงไดยากฉะนั้น,
เพราะฉะนั้น จึงจัดวาเปนคุณลึกซึ้ง. ก็แลบัณฑิตพึงทราบคัมภีรภาพทั้ง ๔
ในปฏกทั้ง ๓ นี้ แตละปฎก ดวยประการฉะนี้.
[อธิบายคัมภีรภาพอีกนัยหนึ่ง]
อีกอยางหนึ่ง เหตุ ชื่อวาธรรม, สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมี-
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พระภาคเจาตรัสไววา ความรูในเหตุ ชื่อวาธรรมปฏิสัมภิทา.๑ ผลแหงเหตุ
ชื่อวาอรรถ สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไววา ความรูในผล
แหงเหตุ ชื่อวาอัตถปฏิสัมภิทา๒. บัญญัติ อธิบายวา การเทศนาธรรมตาม
ธรรม ชื่อวาเทศนา. การตรัสรูชื่อวาปฏิเวธ. ก็ปฏิเวธนั้นเปนทั้งโลกิยะและ
โลกุตระ คือความรูรวมลงในธรรมตามสมควรแกอรรถ ในอรรถตามสมควร
แกธรรม ในบัญญัติตามสมควรแกทางแหงบัญญัติ โดยวิสัยและโดยความไม
งมงาย๓.
บัดนี้ ควรทราบคัมภีรทั้ง ๔ ประการ ในปฎกทั้ง ๓ นี้ แตละ
ปฎก เพราะเหตุที่ธรรมชาตหรืออรรถชาตใด ๆ ก็ดี อรรถที่พระผูมีพระภาคเจาพึงใหทราบยอมเปนอรรถมีหนาเฉพาะตอญาณของนักศึกษาทั้งหลาย
ดวยประการใด ๆ เทศนาอันสองอรรถนั้นใหกระจางดวยประการนั้น ๆ นี้ใด
ก็ดี ปฏิเวธคือความหยั่งรูไมวิปริตในธรรม อรรถและเทศนานี้ใดก็ดี ใน
ปฎกเหลานี้ ธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธทั้งหมดนี้ อันบุคคลผูมี
ปญญาทรามทั้งหลาย มิใชผูมีกุศลสมภารไดกอสรางไว พึงหยั่งถึงไดยากและ
ที่พึ่งอาศัยไมได ดุจมหาสมุทรอันสัตวทั้งหลายมีกระตายเปนตนหยั่งถึงไดยาก
ฉะนั้น. ก็พระคาถานี้วา
บัณฑิตพึงแสดงความตางแหงเทศนา
ศาสนา กถา และสิกขา ปหานะ คัมภีรภาพ
ในปฎกเหลานั้นตามสมควร ดังนี้
๑-๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙. ๓. สารตฺถทีปนี. ๑/๑๒๒. อธิบายวา ในความตรัสรู เปนโลกิยะ
และโลกุตระนั้น ความหยั่งรูเปนโลกิยะ มีธรรมมีอวิชชาเปนตนเปนอารมณ มีสังขารมีอรรถ
เปนตนเปนอารมณ มีการใหเขาใจธรรมและอรรถทั้งสองนั้นเปนอารมณ ชื่อวาความรูรวมลง
ใน
ธรรมเปนตน ตามสมควรแกอรรถเปนตนโดยวิสัย. สวนความตรัสรูเปนโลกุตระนั้นมี
นิพพาน
เปนอารมณ สัมปยุตดวยมรรคมีการกําจัดความงมงายในธรรม อรรถและบัญญัติตามที่กลาว
แลว
ชื่อวาความรูรวมลงในธรรมเปนตนตามสมควรแกอรรถเปนตน โดยความไมงมงาย.
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เปนอันขาพเจาขยายความแลว ดวยคําเพียงเทานี้
สวนในพระคาถานี้วา
ภิกษุยอมถึงความตางแหงปริยัติก็ดี
สมบัติและวิบัติก็ดี อันใด ในปฎกใดมีวินัย
ปฎกเปนตน โดยประการใด บัณฑิตพึง
ประกาศความตางแหงปริยัติเปนตน แมนั้น
ทั้งหมด โดยประการนั้น ดังนี้.
บัณฑิตพึงเห็นความตางแหงปริยัติ ๓ อยาง ใน ๓ ปฎกดังนี้ :[ปริยัติ ๓ อยาง]
จริงอยู ปริยัติ ๓ คือ อลคัททูปมาปริยัติ ๑ นิสสรณัตถปริยัติ ๑
ภัณฑาคาริยปริยัต*ิ ๑ ในปริยัติ ๓ อยางนั้น ปริยัติใด อันบุคคลเรียนไมดี
คือเรียนเพราะเหตุมีการโตแยงเปนตน, ปริยัตินี้ ชื่อวา ปริยัติเปรียบดวยงูพิษ
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนบุรุษ
ผูมีความตองการดวยงูพิษ เที่ยวเสาะแสวงหางูพิษ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ
พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หาง งูพิษนั้นพึงแวงกัดเขาที่มือหรือแขน หรือที่
อวัยวะนอยใหญแหงใดแหงหนึ่ง เขาพึงถึงความตายหรือความทุกขปางตาย
ซึ่งมีการกัดนั้นเปนเหตุ ขอนั้นเพราะอะไรเปนเหตุ ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะ
งูพิษเขาจับไมดี แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ! โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัย
นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ พวกเขาครั้นเรียน
*
วินยฏกถา หนา ๒๔ เปน ภัณฑาคาริกปริยัติ.
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ธรรมนั้นแลว
ยอมไมพิจารณาแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา
ธรรม
เหลานั้นยอมไมควรตอการเพงพินิจแกพวกเขา ผูไมพิจารณาอรรถดวยปญญา
พวกเขาเรียนธรรมมีการโตแยงเปนอานิสงส และมีหลักการบนเพอวาอยางนี้
เปนอานิสงส และยอมไมไดรับประโยชนแหงธรรมที่พวกกุลบุตรตองประสงค
เลาเรียน ธรรมเหลานั้นที่เขาเรียนไมดี ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อ
ทุกข สิ้นกาลนาน แกโมฆบุรุษเหลานั้น ขอนั้นเพราะอะไรเปนเหตุ ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! ขอนั้นเพราะธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรุษเหลานั้นเรียนไมดี.๑
อนึ่ง ปริยัติอันบุคคลเรียนดีแลวคือจํานงอยูซึ่งความบริบูรณแหงคุณ
มีสีลขันธเปนตนนั่นแล เรียนแลว ไมเรียนเพราะเหตุมีความโตแยงเปนตน,
ปริยัตินี้ ชื่อวาปริยัติมีประโยชนที่จะออกจากวัฏฏะที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
หมายตรัสไววา ธรรมเหลานั้น อันกุลบุตรเหลานั้นเรียนดีแลว ยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานแกกุลบุตรเหลานั้น ขอนั้น
เพราะอะไรเปนเหตุ ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขอนั้นเพราะธรรมทั้งหลายอัน
กุลบุตรเหลานั้นเรียนดีแลว๒ ดังนี้.
สวนพระขีณาสพผูมีขันธอันกําหนดรูแลว มีกิเลสอันละแลว มีมรรค
อันอบรมแลว มีธรรมอันไมกําเริบแทงตลอดแลว มีนิโรธอันกระทําใหแจง
แลว ยอมเรียนซึ่งปริยัติใด เพื่อตองการแกอันดํารงซึ่งประเพณี เพื่อตองการ
แกอันตามรักษาซึ่งวงศ ปริยัตินี้ ชื่อวาปริยัติของทานผูประดุจขุนคลัง.
[ภิกษุผูปฏิบัติดีใน ๓ ปฎกไดผลดีตางกัน]
อนึ่ง ภิกษุผูปฏิบัติในพระวินัย อาศัยสีลสมบัติ ยอมไดบรรลุวิชชา
๓ ก็เพราะตรัสจําแนกประเภทวิชชา ๓ เหลานั้นนั่นแลไวในพระวินัยนั้น. ผู
๑-๒. ม. มู ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
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ปฏิบัติดีในพระสูตร อาศัยสมาธิสมบัติยอมไดบรรลุอภิญญา ๖ ก็เพราะตรัส
จําแนกประเภทอภิญญา ๖ เหลานั้นไวในพระสูตรนั้น. ผูปฏิบัติดีในพระอภิธรรม
อาศัยปญญาสมบัติ ยอมไดบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ ก็เพราะตรัสจําแนกประเภท
ปฏิสัมภิทา ๔ นั้น ไวในพระอภิธรรมนั้นนั่นเอง. ผูปฏิบัติดีในปฎกเหลานี้
ยอมบรรลุสมบัติตางกัน คือวิชชา ๓ อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา ๔ นี้ตามลําดับ
ดวยประการฉะนี้.
[ผูปฏิบัติไมดีใน ๓ ปฎกไดผลเสียตางกัน]
ก็ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในพระวินัย ยอมมีความสําคัญวาหาโทษมิได ใน
ผัสสะทั้งหลายมีสัมผัสซึ่งรูปเปนอุปาทินกะเปนตน
อันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหามแลว
โดยความเปนอาการเสมอกับดวยสัมผัสซึ่งวัตถุมีเครื่องลาด
และผาหมเปนตน ซึ่งมีสัมผัสเปนสุข ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว.
แมขอนี้ตองดวยคําที่พระอริฏฐะกลาววา
เรายอมรูทั่วถึงซึ่งธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยประการที่วา เปนธรรมอันทําอันตรายไดอยางไร
ธรรมเหลานั้นไมสามารถ เพื่อกระทําอันตรายแกบุคคลผูเสพได ๑ ดังนี้. ภิกษุ
นั้นยอมถึงความเปนผูทุศีล เพราะความปฏิบัติไมดีนั้น.
ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในพระสูตร
ไมรูอยูซึ่งอธิบายในพระบาลีมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีอยู หาไดอยู ดังนี้ ยอมถือเอาผิด
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายตรัสวา บุคคลมีธรรมอันตนถือผิดแลว ยอม
กลาวตูเราทั้งหลายดวย ยอมขุดตนเองดวย ยอมไดประสบบาปมิใชบุญมาก
ดวย ๒ ภิกษุนั้นยอมถึงความเปนผูมีทิฏฐิผิด เพราะการถือนั้น.
๑. วิ. มหา. ๒/๔๓๔.
๒. ม. ม. ๑๒/๒๖๖.
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ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในพระอภิธรรม แลนเกินไปซึ่งการวิจารณธรรม
ยอมคิดแมซึ่งเรื่องที่ไมควรคิด ยอมถึงความฟุงซานแหงจิต เพราะคิดซึ่งเรื่อง
ที่ไมควรคิดนั้น. ขอนี้ตองดวยพระพุทธพจนที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
บุคคลคิดอยูเรื่องที่ไมควรคิดเหลาใด พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา
แหงความลําบากใจ เรื่องที่ไมควรคิดเหลานี้ ๔ ประการ อันบุคคลไมควรคิด*
ดังนี้. ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในปฎก ๓ เหลานี้ ยอมถึงความวิบัติตางดวยความเปน
ผูทุศีล ความเปนผูมีทิฏฐิผิดและความฟุงซานแหงจิตนี้ ตามลําดับ ดวยประการ
ฉะนี้.
ถึงพระคาถาแมนี้วา
ภิกษุยอมถึงซึ่งความตางแหงปริยัติ
ก็ดี สมบัติและวิบัติก็ดี อันใด ในปฎกใดมี
วินัยปฎกเปนตน โดยประการใด บัณฑิต
พึงประกาศความตางแหงปริยัติเปนตน แมนั้นทั้งหมดโดยประการนั้น ดังนี้
เปนอันขาพเจาขยายความแลวดวยคําเพียงเทานี้. บัณฑิตครั้นทราบ
ปฎกโดยประการตาง ๆ อยางนั้นแลว ก็ควรทราบพระพุทธพจนนั้นวา มี ๓
อยางดวยอํานาจแหงปฎกเหลานั้น.
[พระพุทธพจนมี ๕ นิกาย]
พระพุทธพจนมี ๕ ดวยอํานาจแหงนิกาย อยางไร ? จริงอยู
พระพุทธพจนนั้นทั้งหมดนั่นแล ยอมมี ๕ ประเภท คือ ทีฑนิกาย มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย (และ) ขุททกนิกาย
*
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
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[ทีฑนิกาย ๓๔ สูตร]
บรรดานิกายทั้ง ๕ นั้น ทีฆนิกายเปนไฉน ? พระสูตร ๓๔ สูตร
มีพรหมชาลสูตรเปนตน สงเคราะห (รวบรวม) เปน ๓ วรรค ชื่อทีฆนิกาย.
นิกายใดมีพระสูตร ๓๔ สูตรถวน
สงเคราะหเปน ๓ วรรค , นิกายแรกนี้ อนุโลม
ตามเนื้อความ ชื่อวาทีฑนิกาย.
ก็เพราะเหตุไร นิกายนี้ ทานจึงเรียกวา ทีฆนิกาย ? เพราะเปนที่
ประชุม และเปนที่รวมแหงพระสูตรทั้งหลายที่มีขนาดยาว. จริงอยู ที่ประชุม
และที่รวมทานเรียกวา นิกาย ก็ในขอที่นิกายศัพท เปนศัพทบอกความประชุม
และความรวมนี้ มีอุทาหรณที่ควรสาธกทั้งทางศาสนาทั้งทางโลก มีอาทิอยางนี้
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรายอมไมเล็งเห็นแมซึ่งหมูอันหนึ่งอื่น ซึ่งงดงาม
เหมือนหมูสัตวดิรัจฉานนี้ คือหมูปลวก หมูสัตวเล็ก ๆ นะภิกษุทั้งหลาย !
บัณฑิตพึงทราบพจนารถ (ความหมายของคํา) ในความที่นิกายทั้ง ๔ แมที่เหลือ
ชื่อวานิกาย ดวยประการฉะนี้
[มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร]
มัชฌิมนิกายเปนไฉน? พระสูตร ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน
สงเคราะหเปน ๑๕ วรรค ซึ่งมีขนาดปานกลาง ชื่อมัชฌิมนิกาย.
นิกายที่มีพระสูตร ๑๕๒ สูตร จัดเปน
๑๕ วรรค ชื่อวามัชฌิมนิกาย.
[สังยุตตนิกายมี ๗,๗๖๒ สูตร]
สังยุตตนิกายเปนไฉน ? พระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฑตรณสูตร
เปนตน ตั้งอยูดวยอํานาจแหงสังยุตมีเทวดาสังยุตเปนตน ชื่อสังยุตตนิกาย.
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นิกาย ที่มีพระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร
ซึ่งรวบรวมหมวดสังยุต นี้ชื่อวาสังยุตตนิกาย.
[ อังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗]
อังคุตตรนิกายเปนไฉน ? พระสูตร ๙,๕๕๗ มีจิตตปริยาทาน
สูตรเปนตน ที่ตั้งอยูดวยอํานาจแหงองคหนึ่ง ๆ และเกินหนึ่ง ชื่ออังคุตตรนิกาย
ในอังคุตตรนิกาย นับจํานวนพระสูตร ไดดังนี้ คือ ๙,๕๕๗ สูตร
[ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท]
ขุททกนิกายเปนไฉน ? เวน ๔ นิกายเสีย พระพุทธพจนที่เหลือคือ
พระวินัยปฎก พระอภิธรรมปฎกทั้งหมด และพระบาลี ๑๕ ประเภท ที่แสดง
ไวแลวในตอนตน มีขุททกปาฐะเปนอาทิ ชื่อขุทททกนิกาย ดวยประการฉะนี้.
เวนนิกายแมทั้ง ๔ มีทีฆนิกายเปนตนนั่นเสีย พระพุทธพจนอื่นจากนั้น บัณฑิต
เรียกวา ขุททกนิกาย ฉะนี้แล
พระพุทธพจนมี ๕ อยาง ดวยอํานาจแหงนิกาย ดังพรรณนามา
ฉะนี้.
[พระพุทธพจนมี ๙ อยาง]
พระพุทธพจนมี ๙ อยาง ดวยสามารถแหงองคอยางไร ? จริงอยู
พระพุทธพจนนี้ทั้งหมดทีเดียว มี ๙ ประเภท คือ สุตตุ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ.
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[อธิบายพระพุทธพจนมีองค ๙ ทีละองค]
บรรดาพระพุทธพจนที่มีองค ๙ นั้น อุภโตวิภังค นิทเทส ขันธกะ
ปริวาร และพระสูตร มีมงคลสูตร รตนสูตร นาลกสูตร และตุวฏกสูตร
เปนตน ในสุตตนิบาต และพระตถาคตพจน (พระดํารัสของพระตถาคต)
ที่มีชื่อวาสูตรแมอื่น พึงทราบวา พระสูตร.
พระสูตรที่มีคาถาแมทั้งหมด พึงทราบวา เคยยะ.
สคาถกวรรค (วรรคที่มีคาถา) แมทั้งสิ้น ในสังยุตตนิกาย พึงทราบวา
เคยยะ โดยพิเศษ.
พระอภิธรรมปฎกทั้งสิ้น พระสูตรที่ไมมีคาถาปน และพระพุทธพจน
แมอื่น ที่ไมไดสงเคราะหเขา ดวยองค ๘ พึงทราบวา เวยยากรณะ.
ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาลวน ๆ ที่ไมมีชื่อวาสูตร
ในสุตตนิบาต พึงทราบวา คาถา.
พระสูตร ๘๒ สูตร ที่ปฏิสังยุตติดวยคาถาซึ่งสําเร็จดวยโสมนัสสญาณ
พึงทราบวา อุทาน
พระสูตร ๑๑๐ สูตร ที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา ขอนี้สมจริงดังคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว๑ พึ่งทราบวา อิติวุตตกะ
ชาดก ๕๕๐ มีอปณณกชาดกเปนตน พึงทราบวา ชาตกะ.
พระสูตร ที่ปฏิสังยุตดวยอัจฉริยะอัพภูตธรรมแมทั้งหมด ซึ่งเปนไป
โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อัจฉริยอัพภูตธรรม ๔ อยาง เหลานี้
ยอมมีในพระอานนท ๒ พึงทราบวา อัพภูตธัมมะ.
๑. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๒๒๙. ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๘๒
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พระสูตรที่มนุษยเปนตนถามแลว ไดความรูและความยินดีแมทั้งหมด
มีจูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร และมหาปุณณมสูตรเปนตน พึงทราบวา เวทัลละ.
พระพุทธพจนมีองค ๙ ดวยอํานาจแหงองค ดังพรรณนามาฉะนี้.
[พระพุทธพจนมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ]
พระพุทธพจนมี ๘๔,๐๐๐ อยาง ดวยอํานาจแหงพระธรรมขันธ
อยางไร ? จริงอยู พระพุทธพจนนั้นทั้งหมดเทียว มี ๘๔,๐๐๐ ประเภท
ดวยอํานาจแหงพระธรรมขันธ ที่พระอานนทเถระแสดงไวแลวอยางนี้วา
ขาพเจาเรียนเอาพระธรรม จากพุทธสํานัก ๘๒,๐๐๐ จากสํานักภิกษุ ๒,๐๐๐
พระธรรมที่เปนไปในหทัยของขาพเจา จึงมี
จํานวน ๘๔,๐๐๐ ดังนี้.
[วิธีคํานวณนับพระธรรมขันธเฉพาะขันธหนึ่ง ๆ]
บรรดาพระธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ นั้น พระสูตรที่มีอนุสนธิเดียวจัด
เปนหนึ่งพระธรรมขันธ. ในพระสูตรที่มีอนุสนธิมาก นับพระธรรมขันธดวย
อํานาจแหงอนุสนธิ. ในคาถาพันธทั้งหลาย คําถามปญหา (ขอหนึ่ง) จัดเปน
หนึ่งพระธรรมขันธ, คําวิสัชนา (ขอหนึ่ง) จัดเปนหนึ่งพระธรรมขันธ.
ในพระอภิธรรม การจําแนกติกะทุกะแตละติกะทุกะ และการจําแนก
วารจิตแตละวารจิต จัดเปนหนึ่งพระธรรมขันธ.
ในพระวินัย มีวัตถุ มีมาติกา มีบทภาชนีย มีอันตราบัติ มีอาบัติ
มีอนาบัติ มีกําหนดติกะ บรรดาวัตถุและมาติกาเปนตนเหลานั้น สวนหนึ่ง ๆ
พึงทราบวา เปนพระธรรมขันธอันหนึ่ง ๆ.
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พระพุทธพจน (ทั้งหมด) มี ๘๔,๐๐๐ อยาง ดวยอํานาจแหงพระธรรมขันธ ดังพรรณนามาฉะนี้
[ปฐมสังคายานาจัดพระพุทธพจนไวเปนหมวด ๆ]
พระพุทธพจนนั่น โดยนัยดังที่กลาวมาแลวอยางนี้ โดยความไม
ตางกัน มีอยางเดียว ดวยอํานาจรส, โดยความตางกัน มีประเภท ๒ อยาง
เปนตน
ดวยอํานาจธรรมและวินัยเปนอาทิ อันพระมหาเถระผูเปนคณะที่
ชํานาญ มีพระมหากัสสปเปนประมุข เมื่อจะสังคายนาจึงกําหนดประเภทนี้กอน
แลวรอยกรองไววา นี้พระธรรม, นี้พระวินัย , นี้ปฐมพุทธพจน, นี้มัชฌิมพุทธพจน , นี้ปจฉิมพุทธพจน, นี้พระวินัยปฎก, นี้พระสุตตันตปฎก, นี้
พระอภิธรรมปฎก, นี้ทีฑนิกาย, นี้มัชฌิมนิกาย, นี้สังยุตตนิกาย, นี้อังคุตตรนิกาย, นี้ขุททกนิกาย, นี้องค ๙ มีสุตตะเปนตน , นี้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
ก็ทานรอยกรองประเภทตามที่กลาวไวแลวนี้เทานั้นอยางเดียวหามิได
ยังไดกําหนดประเภทที่ควรรวบรวมไวแมอื่น ๆ ซึ่งมีหลายชนิด มีอุทานสังคหะ
วัคคสังคหะ เปยยาลสังคหะ นิบาตสังคหะ เชนเอกนิบาต และทุกนิบาต
เปนตน สังยุตตสังคหะและปณณาสกสังคหะเปนอาทิ ที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก ไดรอยกรองอยู ๗ เดือนจึงสําเร็จ ดวยประการฉะนี้.
[พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยูได ๕,๐๐๐ ป]
ก็ในเวลาจบการรอยกรองพระพุทธพจนนั้น มหาปฐพีเหมือนเกิด
ความปราโมทยใหสาธุการอยูวา พระมหากัสสปเถระ ทําพระศาสนาของ
พระทศพลนี้ใหสามารถเปนไปไดตลอดกาลประมาณ ๕,๐๐๐ พระวรรษา ดังนี้
ก็หวั่นไหวเอนเอียง สะเทือนสะทานเปนอเนกประการ จนถึงน้ํารองแผนดิน
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เปนที่สุด และอัศจรรยทั้งหลายเปนอันมากก็ไดปรากฏมีแลว ดวยประการฉะนี้.
สังคีติใดในโลก
ทานเรียกวา ปญจสตาสังคีติ เพราะ
พระธรรมสังคาหกเถระ ๕๐๐ รูปทํา, และ
เรียกวา เถริกาสังคีติ เพราะพระเถระ
ทั้งหลายนั่นแลทําแลว
สังคีตินี้ ชื่อปฐมมหาสังคีติ ดวยประการฉะนี้.
เมื่อปฐมมหาสังคีตินี้เปนไปอยู ทานพระมหากัสสป เมื่อจะถามถึง
พระวินัย (กะทานพระอุบาลีเถระ) จึงถามถึงนิทาน ที่ทานกลาวไวในคํานี้ วา
ถามถึงวัตถุบาง ถามถึงนิทานบาง ถามถึงบุคคลบาง ดังนี้เปนตน ซึ่งเปนที่
สุดแหงคํามีอาทิอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส อุบาลี ! ปฐมปาราชิก พระผูมี
พระภาคเจา ทรงบัญญัติแลว ณ ที่ไหน ? เปนตน คํานิทานนั้นทานพระ
อุบาลีเถระ ประสงคจะใหพิสดารตั้งแตตน แลวกลาวถึงบุคคลเปนตน ที่บัญญัติ
ิวินัยปฎก และเหตุที่บัญญัตินั่นแหละทั้งหมด จึงกลาวไวแลว.
[อธิบายความเริ่มตนแหงนิทานวินัย]
คํานิทาน (คําเริ่มตน) วา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรฺชาย
วิรติ* เปนอาทิ บัณฑิตควรกลาวไวทั้งหมด, เพราะคําเริ่มตนนี้ ทาน
พระอุบาลีเถระกลาวไวอยางนี้. ก็แลคําเริ่มตนนั้น บัณฑิตควรทราบวา ทาน
พระอุบาลีเถระกลาวไวแลวในคราวกระทําสังคายนาใหญครั้งแรก. ก็ใจความ
แหงบทนี้วา ก็คํานี้ใครกลาวและกลาวในกาลไหน เปนตน เปนอันขาพเจา
ประกาศแลว ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้. บัดนี้ ขาพเจาจะกลาวเฉลยใน
บทวา กลาวไวเพราะเหตุไร นี้ตอไป : ๑. วิ. มหา. ๑/๑
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เพราะทานพระอุบาลีนี้
ถูกพระมหากัสสปเถระถามถึงนิทานแลว
ฉะนั้น ทานจึงไดกลาวนิทานนั้นใหพิสดารแลวตั้งแตตน ดวยประการฉะนี้.
คําเริ่มตนนี้ บัณฑิตควรทราบวา ทานพระอุบาลีเถระ แมเมื่อกลาวในคราวทํา
สังคายนาใหญครั้งแรกก็ไดกลาวแลวเพราะเหตุนี้ ดวยประการฉะนี้. ก็ใจความ
แหงบทมาติกาเหลานี้วา วุตฺต เยน ยทา ยสฺมา ดังนี้ เปนอันขาพเจา
ประกาศแลว ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้.
บัดนี้ เพื่อจะประกาศเนื้อความ แหงบทมาติกาเหลานี้วา ธาริต เยน
จาภฏ ยตฺถ ปติฏิตฺเจตเมต วตฺวา วิธึ บัณฑิตจึงกลาวคํานี้ไว.
[พระมหาเถระมีพระอุบาลีเปนตนนําพระวินัยปฎกสืบตอมา]
ถามวา ก็พระวินัยปฎกนี้นั้น ซึ่งมีนิทานประดับดวยคํามีอาทิอยางนี้
วา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรฺชาย วิหรติ ดังนี้ ใครทรงไว ?
ใครนําสืบมา ? (และ) ตั้งมั่นอยูแลวในบุคคลไหน ? ขาพเจาจะเฉลยตอไป : พระวินัยปฎกนี้ ทานพระอุบาลีเถระจําทรงไว ตอพระพักตรของ
พระผูมีพระภาคเจา ในเบื้องตนกอน. เมื่อพระตถาคตเจายังไมปรินิพพาน
นั่นแล ภิกษุหลายพันรูป ตางโดยไดอภิญญา ๖ เปนตน จําทรงไวตอจากทาน
พระอุบาลีเถระนั้น เมื่อพระตถาคตเจาปรินิพพานแลว พระธรรมสังคาหกเถระ
ทั้งหลาย มีพระมหากัสสปเปนประมุข ก็จําทรงกันตอมา.
บทมาติกาวา เกนาภฏ นี้ขาพเจาจะกลาวตอไป : ในชมพูทวีปกอน พระวินัยนั่น นําสืบตอมาโดยลําดับแหงอาจารย
ตั้งแตตนแตพระอุบาลีเถระ จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓ ในชมพูทวีปนั้นมีลําดับ
อาจารยดังตอไปนี้ : -
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พระเถระ ๕ องคเหลานี้คือ พระอุบาลี ๑ พระทาสกะ ๑ พระโสณกะ ๑
พระสิคควะ ๑ พระโมคคลีบุตรติสสะ ๑
ผูมีชัยชนะพิเศษไดนําพระวินัยมาโดยลําดับ
ไมใหขาดสาย ในสิริชมพูทวีป (ในทวีป
ชื่อชมพูอันเปนสิริ) จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓.
[พระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปฎกจากพุทธสํานัก]
ความพิสดารวา ทานพระอุบาลีเรียนเอาวงศ ระเบียบประเพณี
พระวินัย ตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา แลวใหตั้งอยูในหทัยของภิกษุ
เปนอันมาก. จริงอยู บรรดาบุคคลผูเรียนเอาวินัยวงศ ในสํานักของทานนั้น
แลวถึงความเปนผูฉลาดสามารถในพระวินัย ผูที่เปนปุถุชน พระโสดาบัน
พระสกทาคามี และพระอนาคามี กําหนดนับไมถวน ที่เปนพระขีณาสพ
ไดมีจํานวน ๑,๐๐๐ รูป
[พระทาสกเถระเรียนพระวินัยปฎกจากสํานักพระอุบาลีเถระ]
ฝายพระทาสกเถระ ไดเปนสัทธิวิหาริกของพระบาลีเถระนั้นนั่นเอง
ทานไดเรียนเอา (พระวินัย) ตอจากพระอุบาลีเถระ แลวก็บอกสอนพระวินัย
(แกภิกษุเปนอันมาก) เหมือนอยางนั้น. ปุถุชนเปนตนผูเรียนเอา (พระวินัย)
ในสํานักของพระเถระแมนั้น แลวถึงความเปนผูฉลาดสามารถในพระวินัย
กําหนดนับไมถวน ที่เปนพระขีณาสพไดมีจํานวนถึง ๑,๐๐๐ รูป.
[พระโสณกเถระเรียนพระวินัยปฎกจากสํานักพระทาสกเถระ]
สวนพระโสณกเถระ ไดเปนสัทธิวิหาริกของพระทาสกเถระ. แมทาน
ก็เรียนเอา (พระวินัย) ตอจากพระทาสกเถระ ผูเปนพระอุปชฌายของตน
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แลวก็บอกสอนพระวินัย (แกภิกษุเปนอันมาก) เหมือนอยางนั้น. ปุถุชน
เปนตนผูเรียนเอา (พระวินัย) ในสํานักของทานแมนั้น แลวถึงความเปนผู
ฉลาดสามารถในพระวินัย กําหนดนับไมถวน ที่เปนพระขีณาสพไดมีจํานวน
ถึง ๑,๐๐๐ รูปเชนกัน
[พระสิคควเถระเรียนพระวินัยปฎกจากสํานักพระโสณกเถระ]
ฝายพระสิคควเถระ เปนสัทธิวิหาริกของพระโสณกเถระ เรียนเอา
พระวินัย ในสํานักของพระเถระ แลวไดเปนผูรับธุระของพระอรหันต ๑,๐๐๐
องค. อนึ่ง ปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามีก็ดี
พระขีณาสพก็ดี ผูเรียนเอา (พระวินัย) ในสํานักของทานนั้น แลวถึงความ
เปนผูฉลาดสามารถในพระวินัย ก็กําหนดไมไดวา เทานี้รอย หรือวา เทานี้พัน.
ไดยินวา เวลานั้น ในชมพูทวีปไดมีการประชุมภิกษุมากมาย. อานุภาพของ
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ จักมีปรากฏชัดในตติยสังคายนา (ขางหนา). พระ
วินัยปฎกนี้ พึงทราบวา ชั้นแรกในชมพูทวีป นําสืบกันมาโดยลําดับแหง
อาจารยนี้ จนสังคายนาครั้งที่ ๓ ดวยประการฉะนี้.
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เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา
ก็เพื่อรูทุติสังคายนาแจมแจง ควรทราบลําดับดังตอไปนี้ จริงอยู
ในกาลใด
พระเถระทั้ง ๕๐๐ มีพระมหากัสสป
เปนตน ผูมีอาสวะสิ้นแลว มีปญญาอัน
รุงเรืองเหลานั้น ครั้นสังคายนาพระสัทธรรม
และยังพระสัทธรรมใหรุงเรืองในที่ทั้งปวง
แลวดํารงอยูจนถึงที่สุดแหงชีวิต ไมมีอาลัย
สิ้นเชื้อดับไป เหมือนประทีปดับไปฉะนั้น
[ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]
ในกาลนั้น เมื่อคืนและวันลวงไปโดยลําดับ ในเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสร็จปรินิพพานแลวได ๑๐๐ ป พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลี แสดง
วัตถุ ๑๐ ประการเหลานี้ ในเมืองไพศาล คือ : กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป
กัปปะวา เก็บเกลือไวดวยเขนงฉัน
กับบิณฑบาตที่ไมเค็ม ก็ควร,
กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป
กัปปะวา จะฉันโภชนะ ในวิกาล
เมื่อเงาคลอยไป ๒ องคุลี ก็ควร,
กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป
กัปปะวา ภิกษุตั้งใจวาจะไปในละแวกบาน หามภัตแลว ฉันโภชนะ
ที่ไมเปนเดน ก็ควร,
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กปฺปติ อาวาสกปฺโป
กัปปะวา จะแยกกันทําสังฆกรรมมี
อุโบสถเปนตน ในเสนาสนะตางแหง
ในสีมาเดียวกัน ก็ควร,
กปฺปติ อนุมติกปฺโป
กัปปะวา เมื่อตั้งใจวาจะถือเอาอนุมัติ
ในเวลาที่พวกภิกษุผูยังไมมา แลว
เมื่อเธอเหลานั้นยังไมทันมา สงฆ
เปนวรรคจะทํากรรมนั้น แลอนุมัติ
ภายหลัง ก็ควร,
กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป
กัปปะวา ขอที่อาจารยและอุปชฌาย
เคยประพฤติมา ยอมควร,
กปฺปติ อมถิตกปฺโป
กัปปะวา ภิกษุฉันแลว หามโภชนะ
แลว ฉันนมสดที่ยังไมเปนทธิ ซึ่ง
ไมเปนเดน ยอมควร,
กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ
ภิกษุจะดื่มสุราอยางออน ที่ยังไมถึง
เปนน้ําเมา ก็ควร,
กปฺปติ อทสก นิสีทน
ผานิสีทนะที่ไมมีชาย ก็ควร,
กปฺปติ ชาตรูปรชต
ทองและเงินควรแกภิกษุ*.
พระราชาทรงพระนามวา กาฬาโศก ผูเปนพระราชโอรสของพระเจา
สุสูนาค ไดทรงเปนฝกฝายของพวกภิกษุวัชชีบุตรเหลานั้นแลว.
[พระยสเถระไดทราบเรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]
ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระยสกากัณฑบุตร เที่ยวจาริกไปในวัชชี
ชนบท ไดสดับวา ขาววาพวกภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลีแสดงวัตถุ ๑๐
*
วิ. จุลฺ. ๗/๓๙๖.
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ประการในเมืองไพศาลี ดังนี้ จึงดําริวา ขอที่เราไดฟงความวิบัติแหงพระศาสนา
ของพระทศพลแลว จะพึงเปนผูมีความขวนขวายนอยเสีย ไมสมควรแกเราเลย
เอาละ เราจะขมพวกอธรรมวาทีเสีย แลวจะยกยองธรรม ดังนี้ จึงไดไป
ทางเมืองไพศาลี.
ดังไดยินมาวา ทานพระยสกากัณฑบุตร พักอยูที่กูฏาคารศาลา ใน
ปามหาวันใกลเมืองไพศาลีนั้น. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวเมือง
ไพศาลี ใสน้ําใหเต็มถาดทองสัมฤทธิ์แลวตั้งไวในทามกลางสงฆในวันอุโบสถ
นั้นกลาวแนะนําอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองไพศาลี ผูมาแลว ๆ อยางนี้วา
ผูมีอายุ ! ทานทั้งหลายจงถวายรูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งก็ได, กึ่งกหาปณะ
ก็ได, บาทหนึ่งก็ได, มาสกหนึ่งก็ได, กิจของสงฆที่ตองทําดวยบริขาร จักมี
ดังนี้*.
คําทั้งปวงควรเลาจนถึงคําวา ก็วินัยสังคีตินี้ ไดมีภิกษุ ๗๐๐ รูป
ไมหยอนไมเกิน, เพราะฉะนั้น วินัยสังคีตินี้ทานจึงเรียกวา สัตตสติกา.
ก็ภิกษุลานสองแสนรูป ซึ่งทานพระยสกากัณฑกบุตร ชักชวนได
ประชุมกันในสันนิบาตนี้. วัตถุ ๑๐ ประการเหลานั้น ทานพระเรวตะเปนผูถาม
พระสัพพกามีเถระ เปนผูวิสัชนาพระวินัย วินิจฉัยเสร็จในทามกลางภิกษุ
เหลานั้น, อธิกรณเปนอันระงับเสร็จแลว.
[คัดเลือกพระเถระทําทุติยสังคายนาได ๗๐๐ รูป]
ภายหลังพระเถระทั้งหลาย ปรึกษากันวา พวกเราจักสังคายนาพระ
ธรรมและพระวินัยอีก ดังนี้ จึงไดคัดเลือกภิกษุ ๗๐๐ รูปผูทรงพระไตรปฏก
บรรลุปฏิสัมภิทา แลวนั่งประชุมกันที่วาลิการามใกลเมืองไพศาลี ชําระมลทิน
*
วิ. จุลฺ. ๗/๓๙๖.
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แหงพระศาสนาทั้งปวง ไดสังคายนาพระธรรมและวินัยทั้งหมด ดวยอํานาจปฎก
นิกาย องค และธรรมขันธซ้ําอีก เชนเดียวกับที่พระมหากัสสปเถระสังคายนา
แลวนั่นแล.
สังคีติใดในโลก
ทานเรียกวา สัตตสตสังคีติ เพราะ
พระเถระ ๗๐๐ รูปทํา, และเรียกวา ทุติยสังคีติ เพราะเทียบสังคีติที่ทํากอน
สังคีตินี้ทําอยู ๘ เดือนจึงสําเร็จ ดวยประการฉะนี้.
ก็แลสังคีตินี้นั้น
อันพระเถระเหลาใดรอยกรองไวแลว
บรรดาพระเถระเหลานั้น พระเถระที่ปรากฏ*
คือ พระสัพพกามี ๑ พระสาฬหะ ๑ พระ
เรวตะ ๑ พระขุชชโสภิตะ ๑ พระยสะ ๑
พระสาณสัมภูตะ ๑ เหลานี้ เปนสัทธิวิหาริก
ของพระอานนทเถระ เคยเห็นพระตถาคต
พระสุมนะ ๑ พระวาสภคามี ๑, ๒ รูปนี้
บัณฑิตพึงทราบวา เปนสัทธิวิหาริกของ
พระอนุรุทธะ เคยเห็นพระตถาคต ก็แล
พระเถระทั้งหลายผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒
ทุก ๆ รูปเปนผูปลงภาระแลว เสร็จกิจแลว
หาอาสวะมิได ดังนี้แล.
จบทุติสังคีติเทานี้
*
ฎีกาสารัตถทีปนี เปน เตสุ วิสฺสุตา ๑/๑๗๒ แมในอรรถโยชนาก็เปนเชนนี้.
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เรื่องระหวางทุติยตติยสังคายนา
พระเถระทั้งหลายเหลานั้น ครั้นสังคายนาทุติยสังคีตินี้อยางนั้นแลว
จึงตรวจดูวา แมในอนาคตเสนียด (เสี้ยนหนาม) เห็นปานนี้ จักเกิดขั้นแก
พระศาสนาหรือหนอแล ? แลวไดเห็นเหตุนี้วา ในปที่ ๑๘ ตอจาก ๑๐๐ ป
แตปนี้ไป พระราชาทรงพระนามวาพระเจาธรรมาโศก จะทรงอุบัติขึ้นใน
พระนครปาฏลีบุตร ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ทาวเธอจักทรง
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แลวจักยังลาภและสักการะเปนอันมากใหเปนไป,
ในครั้งนั้น พวกเดียรถียผูปรารถนาลาภและสักการะ จักบวชในพระศาสนา
แลวแสดงทิฏฐิของตน เสนียดใหญ จักเกิดขึ้นในพระศาสนา ดวยอาการอยางนี้.
[ติสสมหาพรหมจักแกความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต]
ครั้งนั้นพระเถระเหลานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่อเสนียดนั่น
เกิดขึ้นแลว พวกเราจักทันเห็นหรือไมหนอ ? ลําดับนั้นพระเถระทั้งหมด
นั่นแล ทราบความที่ตนเปนผูไมทันเห็น (เหตุการณ) ในเวลานั้น จึงคิดวา
ใครเลาหนอ ! จักเปนผูสามารถใหอธิกรณนั้นระงับได แลวไดตรวจดู
มนุษยโลก และเทวโลกชั้นกามาวจรทั้งสิ้น ก็มิไดเห็นใคร ๆ ไดเห็นแตทาวมหาพรหมชื่อติสสะในพรหมโลก ผูมีอายุยังเหลือนอย ไดอบรมมรรคเพื่อ
บังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงขึ้นไป. พระเถระทั้งหลายเหลานั้น ครั้นเห็นแลว
จึงไดมีความดําริดังนี้วา ถาพวกเราพึงทําความอุตสาหะ เพื่อตองการใหพรหม
นั่นเกิดในมนุษยโลกไซร, พรหมนั่นก็จักถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลี-
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พราหมณแนนอน. และตอจากนั้นก็จักถูกเลาโลมดวยมนตแลวออกบวช, ครั้น
ติสสทารกนั้นบวชแลวอยางนี้ เลาเรียนพระพุทธพจนทั้งสิ้น เปนผูไดบรรลุ
ปฏิสัมภิทา จักย่ํายีพวกเดียรถีย วินิจฉัยอธิกรณนั้นแลว เชิดชูพระศาสนา.
[พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมใหมาเกิดในมนุษยโลก]
พระเถระเหลานั้นไปยังพรหมโลก แลวไดกลาวคํานี้กะทาวติสสมหาพรหมวา ดูกอนสหายผูนิรทุกข ! ในปที่ ๑๘ ถัดจาก ๑๐๐ ป แตนี้ไป
เสนียดอยางใหญจักเกิดขึ้นในพระศาสนา, และพวกเราไดตรวจดูมนุษยโลก
และเทวโลกชั้นฉกามาวจรทั้งสิ้น ก็มิไดเห็นใคร ๆ ผูสามารถ เพื่อจะเชิดชู
พระศาสนาได, คนดูตลอดพรหมโลกจึงไดพบทานผูเจริญ, ดังพวกขาพเจา
ขอโอกาส ทานสัตบุรุษ ! ขอทานจงใหปฏิญญา (แกพวกขาพเจา) เพื่อเกิด
ในมนุษยโลก แลวเชิดชูพระศาสนาของพระทศพลเถิด.
[ติสสมหาพรหมรบปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก]
เมื่อพระเถระทั้งหลาย กลาวเชิญอยางนั้นแลว ทาวมหาพรหมจึง
ดําริวา ไดยินวา เราจักเปนผูสามารถเพื่อชําระเสนียดซึ่งจะเกิดขึ้นในพระศาสนา
แลวเชิดชูพระศาสนา ดังนี้ แลวเปนผูหรรษาราเริงบันเทิงใจ ไดใหปฏิญญา
รับวา ดีละ. พระเถระทั้งหลายพิจารณากิจที่ควรทํานั้นในพรหมโลกเสร็จแลว
ก็พากันกลับมาอีก.
[พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแกพระสิคควะและพระจัณฑวัชชี]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเถระทั้ง ๒ รูปคือ พระสิคควเถระ และพระ
จัณฑวัชชีเถระ ยังเปนพระนวกะอยู. พระเถระเหลานั้น เปนภิกษุหนุม
ทรงพระไตรปฎก บรรลุปฏิสัมภิทา สิ้นอาสวะแลว เปนสัทธิวิหาริกของ
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พระโสณกะ. พระเถระทั้ง ๒ รูป ไมไดมารวมระงับอธิการณนั้น. พระเถระ
ทั้งหลาย จึงกลาววา ดูกอนอาวุโส ! พวกทานหาไดเปนผูรวมคิดของพวกเรา
ในอธิกรณนี้ไม, เพราะเหตุนั้น ทัณฑกรรมนี้จงมีแกพวกทาน คือ ทาว
มหาพรหมชื่อติสสะ จักถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลีพราหมณ, บรรดาทาน
ทั้งสอง รูปหนึ่งจงชักนําทาวติสสมหาพรหมนั้นมาบวช, รูปหนึ่งจงใหเรียน
พระพุทธพจน ดังนี้
พระเถระแมเหลานั้นทุก ๆ รูป มี
พระสัพพกามีเปนตน เปนผูมีฤทธิ์มาก
รุงเรืองแลวในโลก ดํารงอยูจนตลอดอายุ
แลวก็ปรินิพพาน เหมือนกองไฟลุกโชติชวง
ดับไปแลวฉะนั้น พระเถระชื่อแมเหลานั้น
สิ้นอาสวะแลว ถึงความเปนผูชํานาญ
แตกฉานในปฏิสัมภิทา ครั้นทําทุติยสังคายนา
ชําระพระศาสนาใหหมดจด ทําเหตุเพื่อ
ความเจริญแหงพระสัทธรรม แมในอนาคต
แลว ก็เขาถึงอํานาจแหงความเปนผูไมเที่ยง
เปนของลามก กาวลวงไดโดยยากอยางนี้
แลว ก็ควรพากเพียร เพื่อบรรลุอมตบทที่
เปนบทยั่งยืน ดังนี้แล.
พรรณนาทุติยสังคีติ เปนอันจบลงแลวโดยอาการทั้งปวง ดวยลําดับ
คําเพียงเทานี้.
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เริ่มเรื่องตติยสังคายนา
[ติสสมหาพรหมเกิดในมนุษยโลก]
แมติสสมหาพรหมแล เคลื่อนจากพรหมโลกแลว ไดถือปฏิสนธิ
ในเรือนของโมคคลีพราหมณ. ฝายพระสิคควเถระ จําเดิมแตติสสมหาพรหม
นั้นถือปฏิสนธิ ก็เขาไปบิณฑบาตยังเรือนของพราหมณตลอด ๗ ป. แมวันหนึ่ง
ทานก็ไมไดขาวตมสุกสักวันหนึ่งกระบวยหรือขาวสวยสักวาหนึ่งทัพพี. ก็โดยลวงไป
ถึง ๗ ป ในวันหนึ่งทานไดเพียงคําพูดวา นิมนตโปรดขางหนาเถิด เจาขา !
[พราหมณผูบิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ]
ในวันนั้นนั่นเอง แมพราหมณทํากิจที่ควรทําบางอยางภายนอกบาน
แลว เดินกลับมา ก็พบพระเถระที่ทางสวน จึงเรียนถามวา บรรพชิตผูเจริญ !
ทานไดมายังเรือนของกระผมแลวหรือ ?
พระเถระ เออ รูปไดไปแลว พราหมณ !
พราหมณ. ทานไดอะไรบางหรือ ?
พระเถระ. เออ ได พราหมณ !
พราหมณนั้น ไปถึงเรือแลวถามวา ใครไดใหอะไร ๆ แกบรรพชิต
นั้นบางหรือ ?
พวกชนในเรือนตอบวา ไมไดใหอะไร ๆ.
[โมคคลีพราหมณคอยจับมุสาของพระเถระ]
ในวันที่ ๒ พราหมณนั่งอยูที่ประตูเรือนนั่นเอง ดวยคิดวา วันนี้
เราจักขมขี่บรรพชิตดวยการกลาวเท็จ. ในวันที่ ๒ พระเถระก็ไปถึงประตูเรือน
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ของพราหมณ. พราหมณพอเห็นพระเถระ ก็พูดอยางนี้วา วานนี้ ทานไมได
อะไร ๆ ในเรือนของกระผมเลย ก็บอกวา ได การกลาวเท็จควรแกทาน
หรือหนอ ?
พระเถระ พูดวา พราหมณ ! ในเรือนของทาน ขาพเจาไมไดแม
เพียงคําพูดวา นิมนตโปรดขางหนาเถิด ดังนี้ ถึง ๗ ป วานนี้ไดเพียงคําพูด
วา นิมนตโปรดขางหนาเถิด เมื่อเปนเชนนั้น ขาพเจาจึงไดพูดอยางนี้ หมาย
เอาการปฏิสันถารนั่น.
[โมคคลีพราหมณเลื่อมใสในพระเถระ]
ฝายพราหมณคิดวา สมณะเหลานี้ ไดแมเพียงการปฏิสันถารก็ยัง
สรรเสริญวา ได (ถา) ไดของที่ควรเคี้ยว ควรบริโภคอะไรอยางอื่นแลว
ทําไมจักไมสรรเสริญเลา. พราหมณเลื่อมใสอยางนี้แลว จึงสั่งใหถวายภิกษา
ทัพพีหนึ่ง และกับขาวที่ควรแกภิกษานั้นจากภัตที่เขาจัดไวเพื่อตน แลวเรียนวา
ทานจักไดภิกษาชนิดนี้ทุก ๆ เวลา ดังนี้. จําเดิมแตวันรุงขึ้น พราหมณนั้น
ไดเห็นความสงบเรียบรอยของพระเถระผูเขาไปอยู ก็ยิ่งเลื่อมใสขึ้น แลวขอรอง
พระเถระเพื่อตองการใหทําภัตกิจในเรือนของตน ตลอดกาลเปนนิตย. พระเถระ
รับนิมนตแลว ก็ไดทําภัตกิจทุกวัน ๆ เมื่อจะกลับ ก็ไดแสดงพระพุทธพจน
บางเล็กนอย จึงกลับไป.
[พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมานพ]
มานพแมนั้นแล มีอายุได ๑๖ ปเทานั้น ก็ไดถึงฝงแหงไตรเพท.
คนอื่นใคร ๆ จะนั่งหรือนอนบนอาสนะหรือที่นอนของสัตวผูบริสุทธิ์ซึ่งมาจาก
พรหมโลก ยอมไมได. เวลาใด ติสสมานพนั้นไปเรือนของอาจารย, เวลานั้น
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พวกคนใช ก็เอาผาขาวคลุมเตียงและตั่งของเขาหอยไว. พระเถระดําริวา บัดนี้
เปนกาลที่จะใหมานพบวชได และเราก็มาที่นี้นานแลว, ทั้งการพูดจาอะไร ๆ
กับมานพก็มิไดเกิดขึ้น, เอาเถิด บัดนี้การพูด (กับมานพนั้น) จักเกิดขึ้นได
เพราะอาศัยบัลลังก (ของเขา) ดวยอุบายอยางนี้. ทานจึงไปเรือน (ของมานพ
นั้น) แลวอธิษฐานใหอาสนะอะไร ๆ อยางอื่นในเรือนนั้นไมปรากฏ ยกเวน
แตบัลลังกของมานพ. คนในเรือนของพราหมณเห็นพระเถระแลว เมื่อไมเห็น
ที่นั่งอะไร ๆ อยางอื่น ก็ไดปูลาดบัลลังกก็ของมานพ ถวายพระเถระ. พระเถระ
ก็นั่งบนบัลลังก. ฝายมานพแลก็กลับมาจากเรือนของอาจารย ในขณะนั้น
นั่นเอง เห็นพระเถระนั่งอยูบนบัลลังกของตน ก็โกรธ เสียใจ จึงพูดวา
ใครใหปูบัลลังกของขาพเจาแกสมณะ ? พระเถระทําภัตกิจเสร็จแลว เมื่อ
มานพมีความดุรายสงบลงแลว จึงไดพูดอยางนี้วา ดูกอนมานพ ก็ทานรูมนต
อะไร ๆ บางหรือ ?
มานพเรียนวา ขาแตบรรพชิตผูเจริญ ! ในเวลานี้ เมื่อกระผมไม
รูมนต, คนอื่นใครเลาจึงจะรูได ดังนี้แลว ก็ (ยอน) ถามพระเถระวา ก็
ทานเลา รูมนตหรือ ?
พระเถระ พูดวา จงถามเถิด มานพ ทานถามแลว อาจจะรูได.
[ติสสมานพถามปญหากับพระเถระ]
ครั้งนั้นแล มานพไดถามพระเถระในขอนี้ที่เปนปม (ลี้ลับซับซอน)
ซึ่งมีอยูในพระไตรเพทพรอมทั้งนิฆัณฑุศาสตร ๑ เกฏภศาสตร ๒ พรอมทั้งอักษร
๑. นิฆัณฑุศาสตร วาดวยชื่อสิ่งของตนไมเปนตน. ๒. เกฏภศาสตร วาดวยกิริยาเปน
ประโยชน
แกกวี.
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ประเภทมีอิติหาส๑ เปนที่หา ซึ่งมานพเอง แมทั้งอาจารยของเขาก็ไมเห็นนัย
ดวยตนเอง.
พระเถระแมตามปกติก็เปนผูถึงฝงแหงไตรเพท และบัดนี้ก็ไดบรรลุ
ปฏิสัมภิทา เพราเหตุนั้น ในการแกปญหาเหลานั้น จึงไมหนักสําหรับทาน,
ดังนั้น ทานจึงแกปญหาเหลานั้น ในขณะนั้นนั่นเอง แลวไดพูดกะมานพวา
ดูกอนมานพ ทานถามเรามากพอแลว คราวนี้แมเราก็จะถามปญหากะเธอสัก
ขอหนึ่ง เธอจักพยากรณแกเราไหม ?
มานพเรียนวา ขาแตบรรพชิตผูเจริญ ! จงถามเถิด ขอรับกระผม
จักแก.
[พระสิคควเถระถามปญหากับมานพ]
พระเถระ จึงถามปญหานี้ ในจิตตยมกวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นอยู
ไมดับ จิตของบุคคลนั้น จักดับ ไมเกิดขึ้น ก็อีกอยางหนึ่ง จิตของบุคคลใด
จักดับ ไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้น เกิดขึ้นอยูไมดับ๒ ? ดังนี้.
มานพ ไมสามารถจะกําหนด (ขอปญหา) ทั้งเบื้องบนหรือเบื้องต่ําได
จึงเรียนถามวา ขาแตบรรพชิตผูเจริญ ! นี้ชื่อมนตอะไร ? พระเถระ นี้ชื่อ
พุทธมนต มานพ !
มานพ. ทานผูเจริญ ! ก็ทานอาจใหพุทธมนตนี้ แกกระผมไดไหม ?
พระเถระ. อาจใหแกบุคคลผูถือบรรพชาอยางที่เราถือ มานพ !
[ติสสมานพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพื่อเรียนมนต]
ตอจากนั้น มานพเขาไปหามารดาบิดาแลวพูดวา บรรพชิตรูปนี้
ยอมรูพุทธมนต และทานก็ไมใหแกผูที่ไมบวชอยูในสํานักของทาน กระผม
จักบวชในสํานักของทานนั่น แลวเรียนเอามนต.
๑. อิติหาส ชื่อหนังสือวาดวยพงศาวดารยืดยาว มีภารตยุทธเปนตน อันกลาวประพันธไวแต
กาลกอน
๒. อภิ. ยมก. ๓๙/๑
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คราวนั้น มารดาบิดาของเขา สําคัญอยูวา ลูกของเราแมบวชแลว
จงเรียนมนตเถิด ครั้นเรียนแลว ก็จักกลับมาบานอีก ดังนี้ จึงอนุญาตวา
จงเรียนเถิด ลูก !
พระเถระ บอกกรรมฐาน คืออาการ ๓๒ กอนแลวใหเด็กบรรพชา.
ติสสสามเณรนั้น ทําบริกรรมในกรรมฐานนั้นอยู ตอกาลไมนานนักก็ดํารงอยู
ในโสดาปตติผล.
[พระเถระสงสามเณรติสสะไปยังสํานักพระจัณฑวัชชีเถระ]
ลําดับนั้น พระเถระดําริวา สามเณร ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว
บัดนี้ เธอไมควรจะเคลื่อนจากพระศาสนา ก็ถาเราจะสอนกรรมฐานแกเธอ
ใหยิ่งขึ้นไป เธอก็จะพึงบรรลุเปนพระอรหันต จะพึงเปนผูมีความขวนขวาย
นอย เพื่อจะเรียนพระพุทธพจน, บัดนี้ ก็เปนเวลาที่จะสงเธอไปยังสํานักของ
พระจัณฑวัชชีเถระ.
ลําดับนั้น พระเถระ ก็พูดกะสามเณรนั้นวา มาเถิด สามเณร !
เธอจงไปยังสํานักของพระเถระ เรียนเอาพระพุทธพจนเถิด จงถามถึงความ
ไมมีโรคตามคําสั่งของเรา, และจงเรียนอยางนี้วา พระอุปชฌายะ (ของกระผม)
สงกระผมมายังสํานักของใตเทา ขอรับ ! เมื่อทานถามวา พระอุปชฌายะของ
เธอชื่ออะไร ? พึงเรียนวา ชื่อพระสิคควะขอรับ ! เมื่อทานถามวา ขาพเจา
ชื่ออะไร ? พึงเรียนอยางนี้วา พระอุปชฌายะของกระผม รูจักชื่อของใตเทา
ขอรับ !
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[สามเณรติสสะไปอยูในสํานักของพระจัณฑวัชชีเถระ]
สามเณรติสสะ รับวา ดีละ ขอรับ ! แลวกราบไหวทําประทักษิณ
พระเถระแลว เดินทางไปยังสํานักของพระจัณฑวัชชีเถระโดยลําดับ ไหวแลว
ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
พระเถระ ถามวา สามเณร ! เธอมาจากไหน ?
สามเณร พระอุปชฌายะสงกระผมมายังสํานักของใตเทา ขอรับ
พระเถระ พระอุปชฌายะของเธอ ชื่ออะไร ?
สามเณร ชื่อพระสิคควเถระ ขอรับ !
พระเถระ ขาพเจาชื่ออะไร ?
สามเณร พระอุปชฌายะของกระผมรูจักชื่อของใตเทา ขอรับ !
พระเถระ จงเก็บบาตรและจีวรเสีย ในบัดนี้เถิด.
สามเณร ดีละ ขอรับ !
[สามเณรติสสะปฏิบัติกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย]
สามเณร เก็บบาตรและจีวรแลว ในวันรุงขึ้น ก็ปดกวาดบริเวณ
แลวเขาไปตั้งน้ําฉันและไมชําระฟนไว.
พระเถระปดกวาดสถานที่ที่สามเณรกวาดซ้ําอีก เทน้ํานั้นทิ้งแลวนําน้ํา
อื่นมาไว และนําไมชําระฟนนั้นออกเสีย แลวถือเอาไมชําระฟนอื่น. พระเถระทําอยูอยางนี้ถึง ๗ วัน ในวันที่ ๗ จึงถาม (สามเณร) ซ้ําอีก. สามเณร
ก็เรียนทานซ้ําอีก เชนกับที่กลาวมาแลวในกอนนั้นแล.
[พระจัณฑวัชชีเถระใหสามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน]
พระเถระ รูไดดีวา พราหมณคนนี้ เปนผูวางายหนอ จึงถามวา
เธอมาเพื่อประสงคอะไร ?

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 77
สามเณรเรียนวา เพื่อประสงคจะเรียนพระพุทธพจน ขอรับ !
พระเถระสั่งวา เธอจงเรียนในบัดนี้เถิด สามเณร ! จึงเริ่มใหเรียน
พระพุทธพจน ตั้งแตวันรุงขึ้นไป.
[สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจนพรอมทั้งอรรถกถา]
ติสสะ ทั้งที่ยังเปนสามเณรเที่ยว เรียนเอาพระพุทธพจนทั้งหมด
พรอมทั้งอรรถกถา เวนพระวินัยปฎก. ก็ในเวลาอุปสมบทแลวยังไมไดพรรษา
เลย ไดเปนติปฎกธร (ผูทรงไตรปฎก). พระอาจารยและพระอุปชฌายะ
มอบพระพุทธพจนทั้งสิ้นไวในมือของพระโมคคลีบุตรติสสเถระแลว ดํารงอยู
ตราบเทาอายุ ปรินิพพาน.
ฝายพระโมคคลีบุตรติสสเถระ เจริญกรรมฐานแลวบรรจุเปนพระอรหันต ในสมัยตอมา บอกสอนพระธรรมและพระวินัยแกภิกษุเปนอันมาก.
[พระราชประวัติของพระเจาอโศกมหาราช]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพินทุสารมีพระราชโอรส ๑๐๑ พระองค
พระเจาอโศก ทรงสั่งใหสําเร็จโทษพระราชโอรสเหลานั้นเสียทั้งหมด ยกไวแต
เจาติสสกุมาร ผูรวมพระมารดาเดียวกันกับพระองค. ทาวเธอเมื่อสั่งใหสําเร็จ
โทษ ยังมิไดทรงอภิเษกเลย ครองราชยอยูถึง ๔ ป ตอลวงไปได ๔ ป
ในปที่ ๑๘ ถัดจาก ๒๐๐ ป แตปปรินิพพานของพระตถาคตมา จึงทรงถึงการ
อภิเษกเปนเอกราช ในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
[พระราชอํานาจแผไปเบื้องบนเบื้องต่ําประมาณ ๑ โยชน]
ก็ดวยอานุภาพแหงการทรงอภิเษกของทาวเธอ พระราชฤทธิ์ทั้งหลาย
เหลานี้ ไดมาแลว. พระราชอํานาจแผไปภายใตมหาปฐพีประมาณหนึ่งโยชน
ในอากาศเบื้องบน ก็เหมือนกัน.
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พระราชา ทรงมีพระศรัทธาเกิดแลวในพระศาสนา ไดทรง (แบง)
น้ํา ๘ หมอ จากน้ําดื่ม ๑๖ หมอ ที่พวกเทวดานํามาจากสระอโนดาตวันละ
๘ หาบ ถวายแกพระภิกษุสงฆ ถวายแกภิกษุทั้งหลาย ผูทรงพระไตรปฎก
ประมาณ ๖๐ รูป (วันละ) ๒ หมอ พระราชทานแกพระนางอสันธิมิตตา
ผูเปนพระอัครมเหษี (วันละ) ๒ หมอ พระราชทานแกเหลาสตรีนักฟอน
หนึ่งหมื่นหกพันนาง (วันละ) ๒ หมอ ทรงใชสอยดวยพระองคเอง (วันละ)
๒ หมอ. กิจคือการชําระพระราชทนตและการชําระฟนทุก ๆ วัน ของพระราชา
พระมเหษีของเหลาสตรีนักฟอนหนึ่งหมื่นหกพันนาง และของภิกษุประมาณ
หกหมื่นรูป ยอมสําเร็จไดดวยไมชําระฟนชื่อนาคลดา อันสนิทออนนุมมีรส
ซึ่งมีอยูในปาหิมพานตที่เทวดาทั้งหลายนั่นเองนํามาถวายทุก ๆ วัน.
อนึ่ง เทวดาทั้งหลาย นํามะขามปอมที่เปนพระโอสถ สมอที่เปน
พระโอสถ และมะมวงสุกที่มีสีเหมือนทอง ซึ่งสมบูรณดวยกลิ่นและรส มาถวาย
แดพระราชาพระองคนั้นทุก ๆ วันเหมือนกัน ยังไดนําพระภูษาทรง พระภูษา
หม เบญจพรรณ ผาเช็ดพระหัตถที่มีสีเหลือง และน้ําทิพยบานจากสระฉัททันต
มาถวายทุกวันเหมือนอยางนั้น.
สวนพญานาคทั้งหลายก็นําเครื่องพระสุคนธสําหรับสนานพระเศียร
พระสุคนธสําหรับไลพระวรกาย ผามีสีคลายดอกมะลิ ที่มิไดทอดวยดาย เพื่อ
เปนพระภูษาหม และยาหยอดพระเนตรที่มีคามาก จากนาคพิภพมาถวายแด
พระราชาพระองคนั้นทุก ๆ วันเชนกัน.
นกแขกเตาทั้งหลาย ก็คาบขาวสาลีเกาพันเกวียนที่เกิดเอง ในสระ
ฉัททันตนั่นแล มาถวายทุก ๆ วัน. หนูทั้งหลาย ก็เกล็ดขางเหลานั้นใหหมด
แกลบและรํา. ขาวสารที่หักแมเมล็ดเดียวก็ไมมี. ขาวนี้แล ถึงความเปน
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พระกระยาหารเสวยแหงพระราชา ในที่ทุกสถาน. ตัวผึ้งทั้งหลาย ก็ทําน้ําผึ้ง.
พวกหมี ก็ผาฟนที่โรงวัว. พวกนกการเวกก็บินมารองสงเสียงอยางไพเราะ
ทําพลีกรรมถวายแดพระราชา.
[พระเจาอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปใหดู]
*
พระราชาผูทรงประกอบแลวดวยฤทธิ์เหลานี้ วันหนึ่งทรงใชสังขลิกพันธ อันกระทําดวยทอง ใหนําพญานาคนามวา กาฬะ มีอายุตลอด
กัปหนึ่ง ผูใดพบเห็นพระรูปของพระพุทธเจาทั้ง ๔ พระองคเชิญใหขนดเหนือ
บัลลังก อันควรคามาก ภายใตเศวตฉัตร ทรงกระทําการบูชา ดวยดอกไม
ทั้งที่เกิดในน้ํา ทั้งที่เกิดบนบก หลายรอยพรรณและดวยสุวรรณบุปผา ทรง
แวดลอมดวยนางฟอน ๑๖,๐๐๐ ผูประดับแลวดวยอลังการทั้งปวงโดยรอบ
ตรัสวา เชิญทานกระทําพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงยังจักร คือ
พระสัทธรรมอันประเสริฐใหหมุนไป ทรงพระญาณอันหาที่สุดมิได ใหถึงคลอง
แหงดวงตาเหลานี้ของขาพเจากอนเถิด ดังนี้ ทอดพระเนตรพระพุทธรูปอัน
พญานาคนามวา กาฬะ นั้นเนรมิตแลว ประหนึ่งวาพื้นน้ําอันประดับแลวดวย
ดอกกมล อุบล และปุณฑริกซึ่งแยมบาน ปานประหนึ่งวาแผนฟา อันพราวพรายดวยความระยิบระยับดวยการพวยพุงแหงขายรัศมีของกลุมดารา เพราะ
ความที่พระพุทธรูปนั้น ทรงมีพระสิริดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ประดับแลวดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ซึ่งบังเกิดแลวดวยอํานาจแหงบุญ
อันพรรณรายทั่วพระสรีระทั้งสิ้น งดงามดวยจอมพระเศียรอันเฉิดฉายดวยพระ
เกตุมาลา ซึ่งปราศจากมลทินสีตาง ๆ ประหนึ่งยอดแหงภูเขาทอง อันแวดวง
ดวยสายรุงและสายฟา อันกลมกลืนกับแสงเงิน เปนประหนึ่งจุดูดดึงดวงตา
*
องคการศึกษาแผนกบาลีแปลสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๕.
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แหงคณะพรหมทวยเทพมวลมนุษยฝูงนาค และหมูยักษ เพราะพระพุทธรูป
นั้นมีความแพรวพราวดวยความฉวัดเฉวียนแหงพระรัศมีอันแผออกขางละวา
วงลอมรัศมีอันวิจิตรดวยสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเปนตน ไดทรงกระทําการบูชา
อันไดนามวา บูชาดวยดวงตา ตลอด ๗ วัน.
[พระเจาอโศกไมทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา]
ไดยินวา พระราชาทรงรับการอภิเษกแลว ไดทรงนับถือลัทธิพาเหียร
ปาสัณฑะ๑ ตลอดเวลา ๓ ปทีเดียว. ในปที่ ๔ จึงไดทรงเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา. ไดยินวา พระเจาพินทุสารพระชนกของพระราชาพระองคนั้น ไดทรง
นับถือพวกพราหมณ. ทาวเธอไดทรงตั้งนิตยภัตไว แกพวกพราหมณ และ
แกตาปะขาวและปริพาชกเปนตน ผูถือลัทธิปาสัณฑะอันเปนของประจําชาติ
พราหมณมีประมาณหกแสนคน. แมพระเจาอโศก ก็ทรงถวายทานที่พระชนก
ใหเปนไปแลวในภายในบุรีของพระองคเหมือนอยางนั้น ในวันหนึ่ง ไดประทับ
ยืนอยูที่สีหบัญชร ไดทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณเหลานั้น ผูกําลังบริโภค
(อาหาร) ดวยมารยาทที่เหินหางจากความสงบเรียบรอย ไมมีความสํารวม
อินทรีย ทั้งไมไดรับฝกหัดอิริยาบถ (กิริยามารยาท) จึงทรงดําริวา การที่เรา
ใครครวญเสียกอนแลวใหทานเชนนี้ในเขตที่เหมาะสมจึงควร ครั้นทรงดําริ
อยางนี้แลว จึงตรัสเรียกพวกอํามาตยวา ไปเถิด พนาย ! พวกทานจงนําสมณะ
และพราหมณของตน ๆ ผูสมมติกันวาดี มายังภายในพระราชวัง เราจักถวาย
ทาน. พวกอํามาตยทูลรับพระราชโองการวา ดีละ พระเจาขา ! แลวก็ไดนํา
นักบวชนอกศาสนามีตาปะขาว ปริพาชก อาชีวก และนิครนถเปนตนนั้น ๆ
มาแลวทูลวา ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาท ! ทานเหลานี้เปนพระอรหันต
๑. ปาสัณฑะ คือลัทธิที่ถือผิด หรือเจาลัทธิผูถือผิด แปลตามรูปศัพทวา ลัทธิขวางบวง คือ
บวงคลองจิตสัตว มีอยู ๒ คือ ตัณหาปาสะ บวงคือตัณหา ๑ ทิฏฐิปาสะ บวงคือทิฏฐิ ๑.
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ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย. เวลานั้น พระราชาทรงรับสั่งใหปูลาดอาสนะ
ทั้งสูงและต่ําไวภายในพระราชวัง แลวรับสั่งวา เชิญเขามาเถิด จึงทรงเชิญ
พวกนักบวชผูมาแลว ๆ วา เชิญนั่งบนอาสนะที่สมควรแกตน ๆ เถิด ดังนี้.
บรรดานักบวชเหลานั้น บางพวกนั่งบนตั่งภัทรบิฐ บางพวกก็นั่งบนตั่งแผนกระดาน. พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาที่นั่งนั้นแลว ก็ทรงทราบไดวา
นักบวชเหลานั้นไมมีธรรมที่เปนสาระในภายในเลย ไดถวายของควรเคี้ยวควร
บริโภคที่ควรแกนักบวชเหลานั้นแลว ก็ทรงสงกลับไป.
เมื่อกาลเวลาลวงไปอยูอยางนั้น วันหนึ่ง พระเจาอโศกประทับยืนอยู
ที่สีหบัญชร ไดทอดพระเนตรเห็นนิโครธสามเณร ผูฝกฝนคุมครองตน มี
อินทรียสงบ สมบูรณดวยอิริยาบถ กําลังเดินผานไปทางพระลานหลวง.
[ประวัตินิโครธสามเณร]
ถามวา ก็ชื่อวานิโครธนี้ คืออะไร ? แกวา นิโครธนี้เปนพระโอรส
ของสุมนราชกุมาร ผูเปนพระเชษฐโอรสของพระเจาพินทุสาร. ในเรื่องนั้น
มีอนุปุพพีกถาดังตอไปนี้ : ดังไมสดับมาวา ในเวลาที่พระเจาพินทุสาร ( ผูพระชนก ) ทรงทุพพลภาพนั่นแล ( ทรงพระประชวรหนัก ) อโศกกุมาร ไดสละราชสมบัติในกรุงอุชเชนี
ที่ตนไดแลว เสด็จกลับมายึดเอาพระนครทั้งหมดไวในเงื้อมมือของตน แลว
ไดจับสุมนราชกุมารไว. ในวันนั้นเอง พระเทวีชื่อสุมนา ของสุมนราชกุมาร
ไดทรงพระครรภแกเต็มที่แลว. พระนางสุมนาเทวีนั้นปลอมเพศหนี้ เดินมุง
ไปสูบานคนจัณฑาลแหงใดแหงหนึ่งในที่ไมไกล ไดทรงสดับเสียงของเทวดา
ผูสิงอยูที่ตนนิโครธแหงใดแหงหนึ่ง ในที่ไมไกลจากเรือนของหัวหนาหมูบาน
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คนจัณฑาล ซึ่งกลาวเชิญอยูวา ขาแตพระแมเจาสุมนา ! ขอจงเสด็จเขามา
ทางนี้เถิด ก็ไดเสด็จเขาไปใกลเทวดานั้น. เทวดาไดนิรมิตศาลาหลังหนึ่ง
ดวยอานุภาพของตน แลวไดถวายวา ของพระแมเจา จงประทับอยูที่ศาลา
หลังนี้เถิด. พระเทวีนั้นไดเสด็จเขาไปสูศาลาหลังนั้นแลว. ในวันที่พระนาง
เสด็จเขาไปถึงนั่นเอง ก็ประสูติพระโอรส. เพราะเหตุที่พระโอรสนั้น อัน
เทวดาผูสิงอยูที่ตนนิโครธรักษาไว พระนางเทวีนั้น จึงทรงขนานพระนามวา
นิโครธ. หัวหนาหมูบานคนจัณฑาลไดสําคัญพระเทวีนั้น เปนดุจธิดาแหงนาย
ของตน ตั้งแตวันที่ตนไดพบเห็น จึงไดตั้งขอปฏิบัติประจําไว. พระราชธิดา
ไดประทับอยู ณ สถานที่นั้นสิ้น ๗ ป. ฝายนิโครธกุมาร ก็มีชนมายุได ๗ ป
แลว.
[นิโครธกุมารบวชสําเร็จเปนพระอรหันตพระชนม ๗ ป]
ในครั้งนั้น พระเถระรูปหนึ่ง ชื่อมหาวรุณเถระ เปนพระอรหันต
ไดเห็นความถึงพรอมแหงเหตุของทารก ไดพิจารณาคิดวา บัดนี้ ทารกมี
ชนมายุได ๗ ป, เปนกาลสมควรที่จะใหเขาบวชได จึงทูลพระราชธิดาให
ทรงทราบ แลวใหนิโครธกุมารนั้นบวช. ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง พระกุมาร
ไดบรรลุเปนพระอรหันต. วันหนึ่งนิโครธสามเณรนั้น ไดชําระรางกายแต
เชาตรู ทําอาจาริยวัตรและอุปชฌายวัตรเสร็จแลว ถือเอาบาตรและจีวร คิดวา
เราจะไปยังประตูเรือนของโยมมารดา แลวก็ออกไป. ก็นิวาสสถานแหงโยม
มารดาของนิโครธสามเณรนั้น ตองเดินเขาไปยังพระนคร ทางประตูดานทิศ
ทักษิณ ผานทามกลางพระนครไปออกทางประตูดานทิศปราจีน. ก็โดยสมัยนั้น
พระเจาอโศกธรรมราช ทรงเสด็จจงกรมอยูที่สีหบัญชร ผินพระพักตรไปทาง
ทิศปราจีน. ขณะนั้นเอง นิโครธสามเณร ผูมีอินทรียสงบ มีใจสงบ ทอด
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สายดูประมาณชั่วแอก เดินไปถึงพระลานหลวง. เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
จึงไดกลาวไววา วันหนึ่งพระเจาอโศกประทับยืนอยูที่สีหบัญชร ไดทอด
พระเนตรเห็นนิโครธสามเณร ผูฝกฝนคุมคุมครองตน มีอินทรียสงบ สมบูรณ
ดวยอิริยาบถ กําลังเดินผานไปทางพระลานหลวง ดังนี้.
[พระเจาอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร]
ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว
พระราชาไดทรงพระรําพึง ดังนี้วา
ชนแมทั้งหมดนี้ มีจิตฟุงซาน มีสวนเปรียบเหมือนมฤคที่วิ่งพลานไป, สวน
ทารกคนนี้ ไมมีจิตฟุงซาน, การมองดู การเหลียวดู การคูแขน และการ
เหยียดแขนของเขางามยิ่งนัก, ภายในของทารกคนนี้ นาจักมีโลกุตรธรรม
แนนอน ดังนี้ พรอมกับการทอดพระเนตรเห็นของพระราชานั่นเอง พระหฤทัยก็เลื่อมใสในสามเณร, ความรักก็ไดตั้งขึ้น. ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวาเพราะไดยินวา แมในกาลกอน ในเวลาทําบุญ นิโครธสามเณรนี้
ไดเปนพอคาผูเปนพี่ชายใหญของพระราชา.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา
ความรักนั้น ยอมเกิดเพราะเหตุ ๒
อยาง คือ เพราะการอยูรวมกันในภพกอน ๑
เพราะการเกื้อกูลกันในปจจุบัน ๑
เหมือน
อุบลและปทุมเปนตนที่เหลือ เมื่อเกิดในน้ํา
ยอมเกิดไดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ
น้ําและเปอกตมฉะนั้น*.
*
ชุ. ชา. ๒๗/๙๑. ตทฏกถา. ๓/๓๑๓.
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[พระเจาอโศกมหาราชรับสั่งใหนิมนตสามเณรเขามา]
ลําดับนั้น พระราชาทรงเกิดความรัก มีความนับถือมาก ( ในสามเณร
นั้น ) จึงทรงสั่งพวกอํามาตยไปวา พวกเธอจงนิมนตสามเณรนั่นมา. ทาวเธอ
ทรงรําพึงวา อํามาตยเหลานั้น มัวชักชาอยู จึงทรงสงไปอีก ๒-๓ นายวา
จงใหสามเณรนั้นรีบมาเถิด.
สามเณรไดเดินไปตามปกติของตนนั่นเอง.
พระราชาตรัสวา ทานทราบอาสนะที่ควรแลว นิมนตนั่งเถิด.
สามเณรนั้น
เหลียวดูขางโนนขางนี้แลวคิดวา บัดนี้ ไมมีภิกษุเหลาอื่น จึงเดินเขาไปใกล
บัลลังก ซึ่งยกเศวตฉัตรกั้นไว แลวแสดงอาการแดพระราชา เพื่อตองการให
ทรงรับบาตร.
พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นสามเณรนั้นกําลังเดินเขาไป
ใกลบัลลังกนั่นแล จึงทรงดําริวา วันนี้เอง สามเณรรูปนี้ จักเปนเจาของ
ราชมณเฑียรนี้ในบัดนี้ สามเณรถวายบาตรที่พระหัตถพระราชา แลวขึ้นนั่ง
บนบัลลังก. พระราชาทรงนอมถวายอาหารทุกชนิดคือขาวตม ของควรเคี้ยว
และขาวสวย
ที่เขาเตรียมไวเพื่อประโยชนแกพระองค ( แกสามเณรนั้น).
สามเณรรับอาหารพอยังอัตภาพของตนใหเปนไปเทานั้น.
[พระเจาอโศกมหาราชตรัสถามขอธรรม]
ในที่สุดภัตกิจ พระราชา ตรัสถามวา พอเณรรูพระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทาน แกพวกพอเณรหรือ ?
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! อาตมภาพ ยอมรูโดยเอกเทศ
(เทานั้น).
พระราชา ทรงรับสั่งวา พอเณร ! ขอจงแสดงโอวาทที่พอเณรรูนั้น
แกโยมบาง.
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สามเณร ทูลรับวาได มหาบพิตร ! ดังนี้แลว ไดกลาวอัปปมาทวรรค
ในธรรมบท ตามสมควรแดพระราชา เพื่อประโยชนแกการอนุโมทนา.
พระราชาพอไดทรงสดับวา
ความไมประมาท เปนทางไมตาย,
ความประมาท เปนทางแหงความตาย*
ดังนี้เปนตน
ก็ทรงรับสั่งวา พอเณร ! จงยังธรรมเทศนาที่ขาพเจาไดรูแลวใหจบ
ไวกอน ดังนี้
[พระเจาอโศกมหาราชถวายนิตยภัตสามเณรเปนทวีคูณ]
ในอวสานแหงการอนุโมทนา พระราชาทรงรับสั่งวา พอเณร ! โยม
จะถวายธุวภัต แกพอเณร ๘ ที่.
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! อาตมภาพ จะถวายธุวภัต
เหลานั้น แกพระอุปชฌายะ (ของอาตมภาพ).
พระราชา ตรัสถามวา พอเณร ! ผูที่ชื่อวาอุปชฌายะนี้ ไดแกคน
เชนไร ?
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! ผูที่เห็นโทษนอยใหญ แลว
ตักเตือน และใหระลึก ชื่อวาพระอุปชฌายะ.
พระราชา ทรงรับสั่งวา พอเณร ! โยมจะถวายภัต ๘ ที่ แมอื่นอีก
แกพอเณร.
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! อาตมภาพ จะถวายภัต
เหลานั้น แกพระอาจารย (ของอาตมภาพ).
*
ช. ธ. ๒๕/๑๘.
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พระราชา ตรัสถามวา พอเณร ! ผูที่ชื่อวาพระอาจารยนี้ ไดแกคน
เชนไร ?
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! ผูที่ใหอันเตวาสิ
และ
สัทธิวิหาริก ตั้งอยูในธรรมที่ควรศึกษา ในพระศาสนานี้ ชื่อวาพระอาจารย.
พระราชา ทรงรับสั่งวา ดีละ พระเณร ! โยมจะถวายภัต ๘ ที่แมอื่นอีก
แกพอเณร.
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! อาตมภาพ จะถวายภัต
เหลานั้น แกพระภิกษุสงฆ.
พระราชา ตรัสถามวา พอเณร ! ผูที่ชื่อวาภิกษุสงฆนี้ ไดแกคน
เชนไร ?
สามเณร ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! บรรพชาและอุปสมบทของ
อาจารยและอุปชฌายะของอาตมภาพ และบรรพชาของอาตมภาพ อาศัยหมู
ภิกษุใด หมูภิกษุนั้น ชื่อวาภิกษุสงฆ.
พระราชา ทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง แลวทรงรับสั่งวา
พอเณร ! โยมจะถวายภัต ๘ ที่แมยื่นอีก แกพอเณร.
สามเณร ทูลรับวา ดีละ ในวันรุงขึ้นไดพาเอาภิกษุ ๓๒ รูป เขาไป
ยังภายในพระราชวัง ฉันภัตตาหาร.
[พระเจาอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแกภิกษุหกแสนรูป]
พระราชา ทรงปวารณาวา ภิกษุ ๓๒ รูปแมอื่น พรอมทั้งพวกทาน
จงรับภิกษา พรุงนี้เถิด ดังนี้แลว ทรงใหเพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกวัน ๆ โดยอุบาย
นั้นนั่นแล ไดทรงตัดภัตของพวกนักบวชนอกศาสนา มีพราหมณและปริพาชก
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เปนตน ตั้งหกแสนคนเสียแลวไดทรงตั้งนิตยภัตไวสําหรับภิกษุหกแสนรูป
ในภายในพระราชนิเวศน เพราะความเลื่อมใสที่เปนไปในพระนิโครธเถระ*
นั่นเอง,
ฝายพระนิโครธเถระ ก็ใหพระราชา พรอมทั้งบริษัทดํารงอยูใน
ไตรสรณคมน และเบญจศีล ทําใหเปนผูมีความเสื่อมใสไมไหวหวั่น ดวยความ
เสื่อมใสอยางปุถุชน แลวใหดํารงมั่นอยูในพระพุทธศาสนา
[พระเจาอโศกมหาราชทรงสรางวัด และเจดีย ๘๔,๐๐๐ แหง]
พระราชา ทรงรับสั่งใหนายชางสรางมหาวิหาร ชื่อวาอโศการาม
แลวก็ทรงตั้งภัตไวเพื่อถวายภิกษุหกแสนรูปอีก และทรงรับสั่งใหสรางพระ
วิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ซึ่งประดับดวยพระเจดีย ๘๔,๐๐๐ องค ไวในพระนคร
๘๔,๐๐๐ แหง ทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้น โดยความชอบธรรมนั่นเอง หาใชโดย
ไมชอบธรรมไม
ไดยินวา ในวันหนึ่ง พระราชาทรงถวายมหาทานที่อโศการาม
ประทับนั่งอยูในทามกลางพระภิกษุสงฆ ซึ่งนับไดประมาณหกแสนรูป ทรง
ปวารณาสงฆ ดวยปจจัย ๔ แลวตรัสถามปญหานี้วา ขาแตทานผูเจริญ ! ชื่อวา
พระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว มีประมาณไร ? พระสงฆ
ถวายพระพรวา มหาบพิตร ! ชื่อวาพระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
แลวนั้น วาโดยองค มีองค ๙ วาโดยขันธ มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรม แลวทรงรับสั่งวา เราจักบูชาพระธรรมขันธ
แตละขันธดวยวิหารแตละหลัง ๆ ดังนี้ ในวันเดียวเทานั้น ไดทรงสละ
พระราชทรัพยถึง ๙๖ โกฏิ แลวไดทรงบังครับพวกอํามาตยวา ไปเถิดพนาย !
พวกทานเมื่อใหสรางวิหารในนครแตละนคร จงใหสรางพระวิหาร ๘๔,๐๐๐
*
พระนิโครธเถระ ก็คือนิโครธสามเณรนั่นเอง.
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หลัง ไวในพระนคร ๘๔,๐๐๐ นครเถิด ดังนี้ สวนพระองคเองไดทรงเริ่ม
การงานเพื่อประโยชนแกอโศกมหาวิหาร ในอโศการาม. พระสงฆไดให
พระเถระชื่อวาอินทคุตตเถระ ผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สิ้นอาสวะแลว
เปนนวกัมมาธิฏฐายี.* พระเถระไดยังการงานที่ยังไมสําเร็จนั้น ๆ ใหแลวเสร็จ
ดวยอานุภาพของตน. พระเถระไดใหการสรางพระวิหารสําเร็จลง ๓ ปแม
ดวยอานุภาพอยางนั้น.
[พระจาอโศกมหาราชทรงทําการฉลองพระวิหาร]
ขาวสารจากทุก ๆ นคร ไดมาถึงวันเดียวกันนั่นเอง. พวกอํามาตย
ไดกราบทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ พระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลังจากสรางเสร็จแลว.
พระราชา ทรงรับสั่งใหเที่ยวตีกลองประกาศทั่วพระนครวา ลวงไป ๗ วัน
แตวันนี้ จักมีการฉลองพระวิหาร ขอใหประชาชนทั้งหมด จงสมาทานองคศีล
๘ เตรียมการฉลองพระวิหาร ทั้งภายในพระนคร และภายนอกพระนคร
ลวงไป ๗ วัน แตการฉลองพระวิหารนั้น พระราชาแวดลอมดวยหมูเสนามี
องค ๔ นับไดหลายแสน ซึ่งแตตัวดวยเครื่องอลังการทุกอยาง เสด็จเที่ยวชม
พระนคร ที่มหาชนผูมีความอุตสาหะประสงคตกแตงพระนคร ไดตกแตง
ประดับประดาแลว ใหเปนเหมือนมีความสงางามยิ่งกวาสิริ แหงราชธานีชื่อ
อมรวดี ในเทวโลก เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระวิหาร ไดประทับยืนอยู
ณ ทามกลางภิกษุสงฆ. ก็ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ ๘๐ โกฏิ.
ก็แลพวกนางภิกษุณีมีประมาณเกาลานหกแสน. บรรดาภิกษุเหลานั้น เฉพาะ
ภิกษุผูเปนพระขีณาสพนับไดประมาณแสนรูป. ภิกษุขีณาสพเหลานั้น ไดมี
ความวิตกขอนี้วา ถาพระราชาจะพึงทอดพระเนตรเห็นอธิการ (ทานอันยิ่ง)
*
นวกัมมาธิฏฐายี คือผูดูแลควบคุมงานกอสรางใหม.
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ไมมีสวนเหลือของพระองค ก็จะพึงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง
ตอจากนั้น จึงไดทําปาฏิหาริย ชื่อวาโลกวิวรณ (คือการเปดโลก).
[พระเจาอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป]
พระราชา ประทับยืนอยูที่อโศการามนั้นแล ทรงเหลียวดูตลอดทั้ง
๔ ทิศ ไดทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีป ซึ่งมีมหาสมุทรเปนที่สุดโดยรอบ และ
พระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ที่รุงโรจนอยูดวยการบูชาในการฉลอดพระวิหารอยาง
โอฬาร.
ทาวเธอเมื่อทอดพระเนตรดูสมบัตินั้น ก็ทรงประกอบดวยปติปราโมทย
อยางโอฬาร ทรงพระดําริวา ก็มีอยูหรือที่ปติปราโมทยเห็นปานนี้ เคยเกิดขึ้น
แกใคร ๆ อื่นบาง ? จึงตรัสถามภิกษุสงฆวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ใน
พระศาสนาของพระทศพลโลกนาถเจาของเราทั้งหลาย มีใครบา ไดสละบริจาค
อยางมากมาย การบริจาคของใครเลายิ่งใหญ. ภิกษุสงฆไดมอบการวิสัชนา
ปญหาที่พระราชาตรัสถาม ใหเปนหนาที่ของทานโมคคลีบุตรติสสเถระ. พระเถระถวายพระพรวา มหาบพิตร ! ขึ้นชื่อวาผูถวายปจจัย ในพระศาสนาของ
พระทศพลเชนกับพระองค ในเมื่อพระตถาคตเจาแมยังทรงพระชนมอยู ไมมี
ใครเลย พระองคเทานั้น ทรงมีการบริจาคยิ่งใหญ.
[พระเจาอโศกยังไมเปนทายาทแหงพระศาสนา]
พระราชา ทรงสดับคําของพระเถระแลว
ไดมีพระวรกายอันปติ
ปราโมทยอยางโอฬารถูกตองแลว หาระหวางมิได จึงทรงพระดําริวา ไดยินวา
ผูที่ถวายปจจัยเชนกับเรา ไมมี ไดยินวา เรามีการบริจาคยิ่งใหญ ไดยินวา
เรากําลังยกยองเชิดชูพระศาสนา ดวยไทยธรรม ก็เมื่อเปนอยางนี้ เราจะได
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ชื่อวา เปนทายาทแหงพระศาสนาหรือไม. ลําดับนั้น ทาวเธอจึงตรัสถาม
ภิกษุสงฆวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! โยมเปนทายาทแหงพระศาสนา หรือ
ยังหนอ ? ในลําดับนั้น ทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ฟงพระราชดํารัส
นี้แลว เมื่อเล็งเห็นอุปนิสัยสมบัติ แหงพระมหินทผูเปนพระโอรส ( ของทาว
เธอ ) จึงดําริวา ถาพระกุมารนี้ จักทรงผนวชไซร พระศาสนาก็จักเจริญ
อยางยิ่ง จึงถวายพระพรเรื่องนี้กะพระราชาวา มหาบพิตร ! ผูที่จะเปนทายาท
แหงพระศาสนา หาใชดวยเหตุเพียงเทานี้ไม ก็อีกอยางหนึ่งแล ผูถวายปจจัย
เชนนั้น ยอมถึงความนับวา ปจจัยทายก หรือวา ผูอุปฏฐาก (เทานั้น)
มหาบพิตร ! แทจริง
แมผูใดพึงถวายปจจัยกองตั้งแตแผนดินขนาดจดถึง
พรหมโลก แมผูนั้น ก็ยังไมถึงความนับวา เปนทายาทในพระศาสนาได.
[ผูที่ใหบุตรบวชชื่อวาไดเปนทายาทแหงพระศาสนา]
ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ถาเชนนั้น
ทายาทแหงพระศาสนา จะมีไดอยางไรเลา ? พระเถระถวายพระพรวา มหาบพิตร ! บุคคลผูใดผูหนึ่ง จะเปนผูมั่งคั่งก็ตาม จะเปนผูยากจนก็ตาม ใหบุตร
ผูเปนโอรสของตนบวช (ในพระศาสนา) มหาบพิตร ! บุคคลนี้ ทานเรียกวา
เปนทายาทแหงพระศาสนา.
เมื่อพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ถวายพระพรอยางนั้นแลว พระเจา
อโศกธรรมราช ทรงพระดําริวา ไดยินวา เราแมทําการบริจาคเห็นปานนี้แลว
ก็ยังไมถึงความเปนทายาทแหงพระศาสนาไดเลย ทรงปรารถนาความเปนทายาท
ในพระศาสนาอยู จึงทรงทอดพระเนตรเหลียวดู ขางโนนและขางนี้
ไดทอด
พระเนตรเห็นพระมหินทกุมาร (ผูเปนพระราชโอรสของพระองค)
ซึ่งประทับ
ยืนอยูในที่ไมไกล. ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว
ทาวเธอก็ทรงพระรําพึงดังนี้
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วา เราประสงคจะสถาปนาพระกุมารองคนี้ไวในตําแหนงอุปราช จําเดิมแตเวลา
ติสสกุมารผนวชแลว ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น การบรรพชาแลเปนคุณชาติอุดม
กวาตําแหนงอุปราชเสียอีก. ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงรับสั่งกะพระกุมารวา
พอ ! ลูกจะสามารถบวชไดไหม ? พระกุมาร แมตามปกติ จําเดิมแตเวลา
พระติสสกุมารทรงผนวชแลว ก็มีพระประสงคอยากจะผนวชอยูทีเดียว พอได
ทรงสดับพระราชดํารัสก็เกิดพระปราโมทยเปนอยางยิ่ง แลวกราบทูลวา ขอเดชะ
สมมติเทพ ! หมอมฉันจะบวช ทูลกระหมอม
ทรงพระบรมราชานุญาตให
กระหมอมฉันบวชแลว จะไดเปนทายาทในพระศาสนา.
ก็โดยสมัยนั้นแล แมพระนางสังฆมิตตา พระราชธิดา ( ของทาวเธอ)
ก็ประทับยืนอยูในสถานที่นั้นเอง. พระกุมารทรงพระนามวา อัคคิพรหม ผูเปน
พระสวามีของพระนางสังฆมิตตานั้นแล ก็ไดผนวชรวมกับพระติสสกุมารผูเปน
อุปราชแลว. พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนางสังฆมิตตานั้นแลว จึงรับสั่ง
วา แม ! แมลูกสามารถจะบวชไดไหม ? พระนางทูลตอบวา ดีละ ทูลกระหมอมพอ ! หมอมฉันสามารถ. พระราชาทรงขอบใจพระราชโอรสและธิดา
แลว มีพระราชหฤทัยเบิกบาน จึงตรัสพระดํารัสนี้กะพระภิกษุสงฆวา ขาแต
พระคุณเจาผูเจริญ ! ขอพระคุณเจาทั้งหลาย จงใหทารกเหลานี้บวช แลว
กระทําใหโยมเปนทายาทในพระศาสนาเถิด. พระสงฆรับพระราชดํารัสแลว
ก็ใหพระกุมารบรรพชา โดยมีพระโมคคลีบุตรติสสเถระ เปนพระอุปชฌายะ
และมีพระมหาเทวเถระเปนอาจารย ใหอุปสมบท โดยมีพระมัชฌันติกเถระ
เปนอาจารย. ไดยินวา คราวนั้น พระกุมารมีพระชนมายุได ๒๐ ปบริบูรณ.
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[พระมหินทเถระไดบรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท]
ทานไดบรรลุเปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ในมณฑลอุปสมบทนั้นนั่นแล. พระอาจารยแมของพระนางสังฆมิตตาราชธิดา ชื่อวาพระอายุ
ปาลิตเถรี สวนพระอุปชฌายะ ชื่อพระธัมมปาลิตเถรี. ไดยินวา คราวนั้น
พระนางสังฆมิตตา มีพระชนมายุได ๑๘ ป. ภิกษุสงฆยังพระนางสังฆมิตตานั้น
ผูพอบรรพชาแลว ใหดํารงอยูในสิกขา ในโรงสีมานั้นนั่นแล.
เวลาที่พระโอรสและพระธิดาทั้ง ๒ องคผนวช พระราชาทรงอภิเษก
ครองราชยได ๖ ป. ภายหลังตั้งแตเวลาที่ทรงผนวชแลว พระมหินทเถระ
ก็ศึกษาเลาเรียนพระธรรมและพระวินัย อยูในสํานักพระอุปชฌายะของตน
นั่นเอง ไดเรียนเอาเถรวาททั้งหมด พรอมทั้งอรรถกถา ที่ทานสงเคราะหดวย
พระไตปฎก ซึ่งขึ้นสูสังคีติทั้ง ๒ คราว จบในภายใน ๓ พรรษา แลวไดเปน
ปาโมกข (หัวหนา) ของพวกภิกษุประมาณ ๑,๐๐๐ รูป ผูเปนอันเตวาสิก
แหงอุปชฌายะของตน. คราวนั้นพระเจาอโศกธรรมราช ทรงอภิเษกครองราชย
ได ๙ ป.
[พระเจาอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆหาแสน]
ก็ในรัชกาลที่พระราชาทรงอภิเษกได ๘ ปนั่นแล พระโกนตบุตรติสสเถระ เที่ยวไปเพื่อตองการยาบําบัดพยาธิ ดวยภิกขาจารวัตรก็ไมไดเนยใสสักวา
ฟายมือหนึ่ง เลยสิ้นอายุสังขาร เพราะกําลังแหงพยาธิ ไดโอวาทภิกษุสงฆ
ดวยความไมประมาท แลวนั่งโดยบัลลังกในอากาศ เขาเตโชธาตุปรินิพพาน
แลว.
พระราชา ทรงทราบความเปนไปนั้นแลว ไดทรงทําสักการะแก
พระเถระ แลวทรงรับสั่งวา ขึ้นชื้อวา เมื่อเราครองราชยอยู พวกภิกษุยังหา
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ปจจัยไดยากอยางนี้ แลวทรงรับสั่งใหสรางสระโบกขรณีไวที่ประตูทั้ง ๔ แหง
พระนคร ใหบรรจุเต็มดวยเภสัชถวายไว. ไดยินวาสมัยนั้นเครื่องบรรณาการ
ตั้งหาแสน เกิดขึ้นแกพระราชาทุกวัน ๆ คือ ที่ประตูทั้ง ๔ แหงพระนคร
ปาตลีบุตรสี่แสน ที่สภาหนึ่งแสนครั้งนั้นพระราชาทรงถวายทานนิโครธเถระ วันละหนึ่งแสน หนึ่งแสนเพื่อตองการบูชาดวยวัตถุมีของหอมและ
ดอกไมเปนตน ที่พุทธเจดีย หนึ่งแสนเพื่อตองการบูชาพระธรรม คือ
ทรงนอมถวายแสนนั้น เพื่อประโยชนแกปจจัย ๔ แกพวกภิกษุผูทรงธรรมเปน
พหูสูต แสนหนึ่งถวายภิกษุสงฆ ถวายอีกแสนหนึ่งเพื่อประโยชนแกเภสัชที่
ประตูทั้ง ๔ ดาน. ลาภและสักการะอันโอฬาร เกิดแลวในพระศาสนาดวยอาการ
อยางนี้.
[พวกเดียรถียปลอมบวชในพระพุทธศาสนา]
เดียรถียทั้งหลาย เสื่อมลาภและสักการะแลว ชั้นที่สุดไมได แมสักวา
ของกินและเครื่องนุงหม เมื่อปรารถนาลาภและสักการะ จึงปลอมบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวแสดงทิฏฐิ (ลัทธิ) ของตน ๆ วา นี้ธรรม นี้วินัย.
พวกเดียรถียเหลานั้น แมเมื่อไมไดบวชก็ปลงผมเสียเอง แลวนุงผากาสายะ
เที่ยวไปในวิหารทั้งหลาย เขาไป (รวม) อุโบสถบาง ปวารณาบาง สังฆกรรม
บาง คณะกรรมบาง. ภิกษุทั้งหลาย ไมยอมทําอุโบสถ รวมกับพวกภิกษุ
เดียรถียเหลานั้น. คราวนั้น ทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ดําริวา บัดนี้
อธิกรณเกิดขึ้นแลว ไมนานเลย อธิกรณนั้นจักหยาบชาขึ้น ก็เราอยูในทามกลาง
แหงภิกษุเดียรถียเหลานั้น จะไมอาจระงับอธิกรณนั้นได ดังนี้ จึงมอบการ
คณะถวายทานพระมหินทเถระ ประสงคจะพักอยูโดยผาสุกวิหารดวยตนเอง
แลวไดไปยังอโธคังคบรรพต.
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[พวกเดียรถียแสดงลัทธินอกพุทธศาสนา]
พวกเดียรถียแมเหลานั้นแล ถึงถูกภิกษุสงฆปรามปราบโดยธรรม
โดยวินัยโดยสัตถุศาสนา ก็ไมยอมตั้งอยูในขอปฏิบัติอันคลอยตามพระธรรม
วินัย ทั้งไดใหเสนียดจัญไร มลทิน และเสี้ยนหนาม ตั้งขึ้นแกพระศาสนา
มิใชอยางเดียว บางพวกบําเรอไฟ บางพวกยางตนใหรอนอยูในเครื่องอบตน
๕ อยาง บางพวกประพฤติหมุนไปตามพระอาทิตย บางพวกก็ยืนยันพูดวา
พวกเรา จักทําลายพระธรรมวินัยของพวกทาน ดังนี้.
คราวนั้น ภิกษุสงฆ ไมไดทําอุโบสถหรือปวารณา รวมกับเดียรถีย
เหลานั้นเลย. ในวัดอโศกการาม อุโบสถขาดไปถึง ๗ ป. พวกภิกษุ ไดกราบ
ทูลเรื่องนั้นแมแตพระราชาแลว.
[พระเจาอโศกทรงใชอํามาตยใหระงับอธิกรณ]
พระราชา ทรงบังคับอํามาตยนายหนึ่งไปวา เธอไปยังพระวิหารระงับ
อธิกรณแลว นิมนตภิกษุสงฆใหทําอุโบสถเถิด ดังนี้. อํามาตยไมอาจจะ
ทูลยอนถามพระราชาได จึงเขาไปหาอํามาตยพวกอื่นแลวกลาววา พระราชา
ทรงสงขาพเจาไปวา เธอจงไปยังพระวิหาร ระงับอธิกรณแลว ทําอุโบสถเถิด
ดังนี้ อธิกรณจะระงับไดอยางไรหนอ ? อํามาตยเหลานั้นพูดวา พวกขาพเจา
กําหนดหมายได ดวยอุบายอยางนี้วา พวกราชบุตรเมื่อจะปราบปจจันตชนบท
ใหราบคาบ ก็ตองฆาพวกโจร ชื่อฉันใด ภิกษุเหลาใดไมทําอุโบสถ พระราชา
จักมีพระราชประสงคใหฆาภิกษุเหลานั้นเสีย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น อํามาตยนายนั้น ไปยังพระวิหาร นัดใหภิกษุสงฆประชุม
กันแลว เรียนชี้แจงวา พระราชาทรงสงขาพเจามาวา เธอจงนิมนตภิกษุสงฆให
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ทําอุโบสถเถิด ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! บัดนี้ ขอพวกทานจงทําอุโบสถกรรมเถิด. พวกภิกษุพูดวา อาตมภาพทั้งหลาย จะไมทําอุโบสถรวมกับเหลา
เดียรถีย. อํามาตยเริ่มเอาดาบตัดศีรษะ (ของเหลาภิกษุ) ใหตกไป ตั้งตนแต
อาสนะของพระเถระลงไป. ทานพระติสสเถระไดเห็นอํามาตยนั้น ผูปฏิบัติผิด
อยางนั้นแล.
[ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช]
ชื่อวา พระติสสเถระไมใชคนธรรมดาสามัญ คือพระภาดารวมพระราช
มารดาเดียวกันกับพระราชา มีนามวาติสสกุมาร. ไดยินวาพระราชาทรงอภิเษก
แลว ไดทรงตั้งติสสกุมารนั้นไว ในตําแหนงอุปราช. วันหนึ่ง ติสสกุมารนั้น
เสด็จไปเที่ยวปา ไดทอดพระเนตรเห็นหมูมฤคฝูงใหญ ซึ่งเลนอยูดวยการเลน
ตามความคิด (คือตามความใครของตน). ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว
ติสสกุมารนั้นไดทรงมีพระรําพึงดังนี้วา มฤคเหลานี้มีหญาเปนอาหาร ยังเลน
กันไดอยางนี้กอน. สวนพระสมณะเหลานี้ ฉันโภชนะอันประณีต
ในราช
ตระกูลแลว จําวัดอยูบนที่นอนอันออนนุม จักเลนการเลนที่นาชอบใจไมได
เทียวหรือ. ติสสกุมารนั้น เสด็จกลับมาจากปานั้นแลว ไดกราบทูลความรําพึง
ของตนนี้แดพระราชา. พระราชาทรงพระดําริวา พระกุมารระแวงสงสัยในที่
มิใชฐานะ (มิใชเหตุ) , เอาเถอะเราจักใหเขายินยอมดวยอุบายอยางนี้ ในวันหนึ่ง
ทรงทําเปนเหมือนกริ้วดวยเหตุการณบางอยาง แลวทรงขูดวยมรณภัยวา เธอ
จงมารับเอาราชสมบัติตลอด ๗ วัน, หลังจากนั้นเราจักฆาเธอเสีย ดังนี้ แลว
ใหรับรูคําสั่งนั้น. ไดยินวา พระกุมารนั้นทรงดําริวา ในวันที่ ๗ พระราชา
จักใหฆาเราเสีย ดังนี้ ไมสรงสนาน ไมเสวย ทั้งบรรทมก็ไมหลับ ตามสมควร
แกพระหฤทัย ไดมีพระสรีระเศราหมองเปนอยางมาก. แตนั้น พระราชา
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ตรัสถามติสสกุมารนั้นวา เธอเปนผูมีรูปรางอยางนี้ เพราะเหตุอะไร ! พระกุมาร
ทูลวา ขอเดชะ ! เพราะกลัวความตาย. พระราชาทรงรับสั่งวา เฮย ; อัน
ตัวเธอเองเล็งเห็นความตายที่ขาพเจาคาดโทษไวแลว หมดสงสัยสิ้นคิด ยังจะ
ไมเลนหรือ ! พวกภิกษุ เล็กเห็นความตามเนื่องดวยลมหายใจเขาและหายใจ
ออกอยู จักเลนไดอยางไร ? จําเดิมแตนั้นมา พระกุมารก็ทรงเลื่อมใสใน
พระศาสนา. ครั้นรุงขึ้นอีกวันหนึ่ง พระกุมารนั้นเสด็จออกไปลาเนื้อ เที่ยว
สัญจรไปในปา ไดทอดพระเนตรเห็นพระโยนกมหาธรรมรักขิตเถระ
ผูนั่งให
พญาชางตัวใดตัวหนึ่งจับกิ่งสาละพัดอยู. พระกุมารครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว
ก็เกิดความปราโมทยดําริวา เมื่อไรหนอแล แมเราจะพึงบวชเหมือนพระ
มหาเถระนี้, วันนั้นจะถึงมีหรือหนอแล, พระเถระรูอัธยาศัยของพระกุมาร
นั้นแลว เมื่อพระกุมารนั้นเห็นอยูนั่นแล ไดเหาะขึ้นไปในอากาศ แลวไดยืน
อยูบนพื้นน้ําที่สระโบกขรณี ในวัดอโศการาม หอยจีวรและผาอุตราสงคไวที่
อากาศ แลวเริ่มสรงน้ํา. พระกุมารทอดพระเนตรเห็นอานุภาพของพระเถระ
นั้นแลวก็ทรงเลื่อมใสเปนอยางยิ่ง ดําริวา
เราจักบวชใหไดในวันนี้ทีเดียว
แลวเสด็จกลับ ไดทูลลาพระราชาวา ขอเดชะ ! หมอมฉันจักบวช. พระราชา
ทรงยับยั้ง (ทรงขอรอง) เปนอเนกประการ เมื่อไมทรงสามารถเพื่อจะให
พระกุมารนั้นกลับ (พระทัย) ได จึงทรงรับสั่งใหตกแตงมรรคาที่จะไปสูวัด
อโศการาม ใหพระกุมารแตงองคเปนเพศมหรสพ ใหแวดลอมดวยหมูเสนา
ซึ่งประดับประดาแลว ทรงนําไปยังพระวิหาร, ภิกษุเปนอันมากไดฟงวา ขาววา
พระยุพราช จักผนวช ก็พากันตระเตรียมบาตรและจีวรไว. พระกุมารเสด็จ
ไปยังเรือนเปนที่บําเพ็ญเพียร แลวไดทรงผนวช พรอมกับบุรุษแสนหนึ่ง
ในสํานักของพระมหาธรรมรักขิตเถระนั่นเอง. ก็กุลบุตรทั้งหลายผูผนวชตาม
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พระกุมาร จะกําหนดนับไมได. พระกุมารทรงผนวชในเวลาที่พระราชาทรง
อภิเษกครองราชยได ๔ ป. ครั้งนั้น ยังมีพระกุมารองคอื่น มีพระนามวา
อัคคิพรหม ผูเปนพระสวามีของพระนางสังฆมิตตา ซึ่งเปนพระภาคิไนยของ
พระราชา. พระนางสังฆมิตตาประสูติพระโอรส ของอัคคิพรหมองคนั้นเพียง
องคเดียวเทานั้น. อัคคิพรหมแมองคนั้น ไดสดับขาววา พระยุพราช ทรง
ผนวชแลว จึงเขาไปเฝาพระราชา แลวทูลขอพระบรมราชานุญาตวา ขอเดชะ
แมหมอมฉัน ก็จักบวช ดังนี้. และอัคคิพรหมองคนั้นไดรับพระบรมราชานุญาตวา จงบวชเถิด พอ ! ก็ ไดบวชในวันนั้นนั่นเอง. พระเถระผูอันขัตติยชน
ซึ่งมีสมบัติอยางโอฬาร บวชตามอยางนี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระติสสเถระ
ผูเปนพระกนิษฐภาดาของพระราชา.
[พระติสสเถระนั่งกันไมใหอํามาตยตัดศีรษะพระ]
ทานติสสเถระนั้น ครั้นเห็นอํามาตยนายนั้นผูปฏิบัติผิดอยางนั้นแลว
จึงดําริวา พระราชา คงจะไมทรงสงมาเพื่อใหฆาพระเถระทั้งหลาย เรื่องนี้
จักเปนเรื่องที่อํามาตยคนนี้เขาใจผิดแนนอนทีเดียว ดังนี้ จึงไดไปนั่งบนอาสนะ
ใกลอํามาตยนั้นเสียเอง. อํามาตยนายนั้น จําพระเถระนั้นได ก็ไมอาจฟน
ศัสตราลงได จึงไดกลับไปกราบทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ ! ขาพระพุทธเจา
ไดตัดศีรษะของพวกภิกษุชื่อมีประมาณเทานี้
ผูไมปรารถนาทําอุโบสถใหตกไป
ขณะนั้น ก็มาถึงลําดับแหงทานติสสเถระเทานั้น ก็ตรัสวา เฮย ! ก็ขา ไดสง
เธอใหไปฆาภิกษุทั้งหลายหรือ ? ทันใดนั้นเอง ก็เกิดความเรารอนขึ้นใน
พระวรกาย จึงเสด็จไปยังพระวิหาร ตรัสถามพวกภิกษุผูเปนพระเถระวา
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ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! อํามาตยคนนี้โยมไมไดสั่งเลย ไดทํากรรมอยางนี้
แลว บาปนี้จะพึงมีแกใครหนอแล ?
[พวกภิกษุถวายความเห็นแตพระราชาเปน ๒ นัย]
พระเถระบางพวก ถวายพระพรวา อํามาตยนายนี้ไดทําตามพระดํารัส
สั่ง ของมหาบพิตรแลว, บาปนั่น จึงมีแกมหาบพิตรดวย. พระเถระบางพวก
ถวายพระพรวา บาปนั่น ยอมมีแดมหาบพิตรและอํามาตยแมทั้ง ๒ ดวย.
พระเถระบางพวกถวายพระพรอยางนี้วา ขอถวายพระพร ! ก็มหาบพิตร
ทรงมีความคิด หรือวา อํามาตยนายนี้ จงไปฆาภิกษุทั้งหลาย ! พระราชา
ทรงรับสั่งวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ไมมี, โยมมีความประสงคเปนกุศล
จึงไดสงเขาไปดวยสั่งวา ขอพระภิกษุสงฆจงสามัคคีกันทําอุโบสถเถิด. พระเถระ
ทั้งหลายถวายพระพรวา ถาวา มหาบพิตร มีพระราชประสงคเปนกุศลไซร,
บาปก็ไมมีแตมหาบพิตร. บาปนั่นยอมมีแกอํามาตยเทานั้น. พระราชาทรง
เกิดมีความสงสัยเปนสองจิตสองใจจึงรับสั่งถามวา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ
จะมีภิกษุบางรูปบางไหม ? ผูสามารถเพื่อจะตัดขอสงสัยนี้ของโยม แลวยกยอง
พระศาสนา. ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรวา มี มหาบพิตร ! ภิกษุนั้นชื่อ
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ, ทานสามารถที่จะตัดขอสงสัยของมหาบพิตร แลว
ยกยองพระศาสนาได. ในวันนั้นเอง
พระราชาไดทรงจัดสงพระธรรมกถึก
๓ รูป แตละรูปมีภิกษุพันหนึ่งเปนบริวาร, และอํามาตย ๔ นาย แตละนาย
มีบุรุษพันหนึ่งเปนบริวาร ดวยทรงรับสั่งวา ขอทานทั้งหลาย จงรับเอา
พระเถระมาเถิด.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 99
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระไมมาเพราะอาราธนาไมถูกเรื่อง]
พระธรรมกถึกและอํามาตยเหลานั้นไปแลว ไดเรียน (พระเถระ) วา
พระราชารับสั่งใหหาทาน ดังนี้. พระเถระ ไมออกมา. แมครั้งที่ ๒ พระราชา
ก็ไดทรงจัดสงพระธรรมกถึก ๘ รูป และอํามาตย ๘ นาย ซึ่งมีบริวารคนละ
พัน ๆ ไป ดวยรับสั่งวา ทานทั้งหลายจงกราบเรียน (พระเถระนั้น) วา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! พระราชารับสั่งใหหา แลวใหนิมนตพระเถระมา.
พระธรรมถึกและอํามาตยเหลานั้น ไดกราบเรียน (พระเถระ) เหมือนอยางที่
ทรงรับสั่งนั้นแล. ถึงแมครั้งที่ ๒ พระเถระก็มิไดมา.
พระราชาตรัสถาม
พระเถระทั้งหลายวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! โยมไดสงทูตไปถึง ๒ ครั้ง
แลวเพราะเหตุไร พระเถระจึงมิไดมา ? พระเถระทั้งหลาย
ถวายพระพรวา
มหาบพิตร ! ที่ทานไมมานั้น เพราะทูตเหลานั้น กราบเรียนทานวา พระราชา
สั่งใหหา, แตเมื่อทูตเหลานั้นกราบเรียนทานอยางนี้วา ขาแตพระคุณเจา
ผูเจริญ ! พระศาสนาเสื่อมโทรม, ขอพระคุณเจาไดโปรดเปนสหายพวกขาพเจา
เพื่อเชิดชูพระศาสนาเถิด ดังนี้. พระเถระ จะพึงมา, คราวนั้น พระราชา
ทรงรับสั่งเหมือนอยางนี้แลว จึงทรงจัดสงพระธรรมกถึก ๑๖ รูป
และ
อํามาตย ๑๖ นาย ซึ่งมีบริวารคนละพัน ๆ ไป ไดทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย
อีกวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! พระเถระเปนคนแก หรือยังหนุมแนน ?
ภิกษุ. แก มหาบพิตร !
ราชา. พระเถระนั้น จักขึ้นคานหามหรือวอ เจาขา !
ภิกษุ. ทานจักไมขึ้น (ทั้ง ๒ อยาง) มหาบพิตร !
ราชา. พระเถระพักอยู ณ ที่ไหน ? เจาขา.
ภิกษุ. ที่แมน้ําคงคาตอนเหนือ มหาบพิตร.
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พระราชา ทรงรับสั่งวา ดูกอนพนาย ! ถาเชนนั้น พวกทานจง
ผูกเรือนขนาน แลวอาราธนาใหพระเถระนั่งบนเรือนขนานนั้นนั่นแล จัดการ
อารักขาที่ฝงทั้ง ๒ ดาน นําพระเถระมาเถิด. พวกภิกษุและเหลาอํามาตย
ไปถึงสํานักของพระเถระแลว ไดเรียนใหทราบตามพระราชสาสน.
พระเถระไดสดับ (พระราชสาสนนั้น) แลวคิดวา เพราะเหตุที่เรา
บวชมาก็ดวยตั้งใจวา จักเชิดชูพระศาสนา ตั้งแตตนฉะนั้น กาลนี้นั้นก็มาถึง
แกเราแลว จึงไดถือเอาทอนหนังลุกขึ้น.
[พระเจาอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นชางเผือกลวน]
ครั้งนั้น พระราชาทรงใฝพระราชหฤทัยอยูแลววา พรุงนี้ พระเถระ
จักมาถึงพระนครปาตลีบุตร ดังนี้ ก็ทรงเห็นพระสุบิน ในสวนราตรี
ไดมี
พระสุบินเห็นปานนี้ คือพญาชางเผือกปลอดมาลูบคลําพระราชา จําเดิมแต
พระเศียร แลวไดจับพระราชาที่พระหัตถขางขวา. ในวันรุงขึ้น พระราชาได
ตรัสถามพวกโหรผูทํานายสุบินวา เราฝนเห็นสุบิน เห็นปานนี้ จักมีอะไร
แกเรา ? โหรทํานายสุบินคนหนึ่ง ทูลถวายความเห็นวา ขอเดชะใตฝาละออง
ธุลีพระบาทปกเกลา พระสมณะผูประเสริฐ จักจับใตฝาละอองธุลีพระบาทที่
พระหัตถขางขวา. คราวนั้น พระราชาก็ไดทรงทราบขาววา พระเถระมาแลว
ในขณะนั้นนั่นเอง จึงเสด็จไปยังริมฝงแมน้ําคงคา แลวเสด็จลงลุยแมน้ําทอง
ขึ้นไป จนถึงพระเถระ ในน้ํามีประมาณเพียงชานุ แลวไดถวายพระหัตถแก
พระเถระผูกําลังลงจากเรือ. พระเถระไดจับพระราชาที่พระหัตถขางขวาแลว.
[ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]
พวกราชบุรุษถือดาบ เห็นกิริยานั้นแลว ก็ชักดาบออกจากฝก ดวย
คิดวา พวกเราจักตัดศีรษะของพระเถระใหตกไป ดังนี้. ถามวา เพราะเหตุไร ?
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แกวา เพราะไดยินวา ในราชตระกูลมีจารีตนี้วา ผูใดจับพระราชาที่พระหัตถ
ราชบุรุษพึงเอาดาบตัดศีรษะของผูนั้นใหตกไป. พระราชาทอดพระเนตรเห็น
เงา (ดาบ) เทานั้น ก็ทรงรับสั่งวา แมครั้งกอน เราไมประสบความสบายใจ
เพราะเหตุที่ผิดในภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาทําผิดในพระเถระเลย ถามวา
ก็เพราะเหตุไร พระเถระจึงไดจับพระราชาที่พระหัตถ ? แกวา เพราะเหตุที่
พระเถระนั้น อันพระราชาใหอาราธนามา เพื่อตองการจะตรัสถามปญหา
ฉะนั้น พระเถระใฝใจอยูวา พระราชาพระองคนี้เปนอันเตวาสิกของเรา จึงไดจับ.
[พระเจาอโศกทรงสงสัยทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]
พระราชาทรงนําพระเถระไปสูราชอุทยานของพระองค แลวทรงรับสั่ง
ใหตั้งการอารักขาลอมไว แตภายนอกถึง ๓ ชั้น สวนพระองคเองก็ทรงลางเทา
พระเถระแลวทาน้ํามันให ประทับนั่งอยูในสํานักของพระเถระ แลวทรงพระ
ดําริวา พระเถระจะเปนผูสามารถไหมหนอ เพื่อตัดความสงสัยของเรา ระงับ
อธิกรณที่เกิดขึ้น แลวยกยองพระศาสนา ดังนี้ เพื่อตองการจะทรงทดลองดู
จึงเรียนถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! โยมมีความประสงคที่จะเห็นปาฏิหาริย
สักอยางหนึ่ง.
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ประสงคทอดพระเนตรเห็น
ปาฏิหาริยชนิดไหน ?
พระราชา. อยากจะเห็นแผนดินไหว เจาขา !
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ประสงคจะทอดพระเนตร
เห็นแผนดินไหวทั้งหมด หรือจะทอดพระเนตรเห็นแผนดินไหวบางสวน ?
พระราชา. ก็บรรดา ๒ อยางนี้ อยางไนทํายาก เจาขา.
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พระเถระ. ขอถวายพระพร ! เมื่อถาดสําริดเต็มดวยน้ํา จะทําใหน้ํา
นั้นไหวทั้งหมด หรือใหไหวเพียงกึ่งหนึ่ง เปนของทําไดยาก.
พระราชา. ใหไหวเพียงกึ่งหนึ่ง เจาขา.
พระเถระ. ขอถวายพระพร !
ดวยประการดังถวายพระพรมาแลว
นั่นแล การใหแผนดินไหวบางสวนทําไดยาก.
พระราชา. ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ถาเชนนั้น โยมจักดูแผนดินไหว
บางสวน (เทานั้น)
พระเถระ. ขอถวายพระพร ! ถาเชนนั้นในระยะแตละโยชนโดยรอบ
รถจงจอดทับแดนดวยลอขางหนึ่งดานทิศบูรพา มาจงยืนเหยียบแดน ดวยเทา
ทั้งสองดานทิศทักษิณ
บุรุษจงยืนเหยียบแดนดวยเทาขางหนึ่งดานทิศปจฉิม
ถาดน้ําถาดหนึ่ง จงวาทาบสวนกึ่งกลางดานทิศอุดร. พระราชารับสั่งใหกระทํา
อยางนั้นแลว.
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานใหแผนดินไหว]
พระเถระ เขาจตุตถฌานซึ่งมีอภิญญาเปนบาท ออกแลว ไดอธิษฐาน
ใหแผนดินไหว มีประมาณโยชนหนึ่ง ดวยความรําพึงวา
ขอใหพระราชาจง
ทอดพระเนตรเห็น
ดังนี้. ทางทิศบูรพาลอรถที่หยุดอยูภายในเขตแดนนั่นเอง
ไหวแลว นอกนี้ไมไหว. ทางทิศทักษิณและทิศปจฉิม
เทาของมาและบุรุษ
ที่เหยียบอยูภายในเขตแดนเทานั้น ไหวแลว และตัว (ของมาและบุรุษ) ก็
ไหวเพียงกึ่งหนึ่ง ๆ ดวยประการอยางนี้. ทางทิศอุดร น้ําที่ขังอยูภายในเขต
แมแหงถาดน้ํา ไหวกึ่งสวนเทานั้น ที่เหลือไมมีไหวเลยแล.
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[พระเจาอโศกตรัสถามขอสงสัยในเรื่องบาป]
พระราชา ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยนั้นแลว ก็ตกลงพระทัยวา
บัดนี้ พระเถระจักสามารถเพื่อจะยกยองพระศาสนาได จึงตรัสถามความสงสัย
ของพระองควา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! โยมไดสงอํามาตยนายหนึ่งไปดวย
สั่งวา
เธอไปยังพระวิหารระงับอธิกรณแลวนิมนตใหภิกษุสงฆทําอุโบสถเถิด
ดังนี้ เขาไปยังพระวิหารแลว ไดปลงภิกษุเสียจากชีวิตจํานวนเทานี้รูป บาป
นั้นจะมีแกใคร ?
พระเถระ ทูลถามวา ขอถวายพระพร ! ก็พระองคมีความคิดหรือวา
อํามาตยนี้ จงไปยังพระวิหารแลว ฆาภิกษุทั้งหลายเสีย.
พระราชา. ไมมี เจาขา.
พระเถระ. ขอถวายพระพร ! ถาพระองคไมมีความคิดเห็นปานนี้ไซร
บาปไมมีแดพระองคเลย.
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอางพระพุทธพจนเลาอดีตนิทาน]
ลําดับนั้น พระเถระ (ถวายวิสัชนา) ใหพระราชาทรงเขาพระทัย
เนื้อความนี้ดวยพระสูตรนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรากลาวเจตนาวาเปน
กรรม บุคคลคิดแลว จึงกระทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ๑ ดังนี้. เพื่อแสดง
เนื้อความนั้นนั่นแล พระเถระจึงนําติดติรชาดกมา๒ ( เปนอุทาหรณ) ดังตอ
ไปนี้.
ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ในอดีตกาล นกกระทาชื่อ ทีปกะ
เรียนถามพระดาบสวา
๑. อง. ฉกฺก. ๒๒/๔๖๓. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๐-๑. ชาตกฏกถา. ๔/๓๐๕.
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ขาแตทานผูเจริญ ! นกเปนอันมาก
เขาใจวา ญาติของพวกเราจับอยูแลว จึงพา
กันมา นายพรานอาศัยขาพเจายอมถูกตอง
กรรม เมื่อนายพรานอาศัยขาพเจาทําบาป
นั้น ใจขาพเจา ยอมสงสัย วา (บาปนั้น
จะมีแกขาพเจา หรือหนอ ?).
พระดาบส ตอบวา ก็ทานมีความคิด ( อยางนี้ ) หรือวา ขอนก
ทั้งหลายเหลานี้มา เพราะเสียง และเพราะเห็นรูปของเราแลวจงถูกแรว หรือ
จงถูกฆา
นกกระทา เรียนวา ไมมี ทานผูเจริญ
ลําดับนั้น ดาบสจึงใหนกกระทานั้นเขาใจยินยอมวา ถาทานไมมีความ
คิดไซร บาปก็ไมมี แทจริง กรรมยอมถูกตองบุคคลผูคิดอยูเทานั้น หาถูกตอง
บุคคลผูไมคิดไม
ถาใจของทาน ไมประทุษราย (ใน
การทําความชั่ว) ไซร กรรมที่นายพราน
อาศัยทานกระทํา ก็ไมถูกตองทาน บาปก็
ไมติดเปอนทาน ผูมีความขวนขวายนอย
ผูเจริญ (คือบริสุทธิ์).
[พระเจาอโศกทรงชําระเสี้ยนหนามแหงพระพุทธศาสนา]
พระเถระ ครั้น (ถวายวิสัชนา) ใหพระราชาทรงเขาพระทัยอยางนั้น
แลว พักอยูในพระราชอุทยานในพระนครนั้นนั่นแล ตลอด ๗ วัน แลวให
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พระราชาทรงเรียนเอาลัทธิสมัย (แหงพระสัมมาสัมพุทธเจา) . ในวันที่ ๗
พระราชาทรงรับสั่งใหพระภิกษุสงฆประชุมพรอมกันที่วัดอโศการาม ใหขึงมานผา
กั้นไว แลวประทับนั่งอยูภายในมานผา ทรงรับสั่งใหจัดพวกภิกษุ ผูมีลัทธิ
เดียวกันใหรวมกันอยูเปนพวก ๆ แลวรับสั่งใหนิมนตหมูภิกษุมาทีละหมู
แลวตรัสถามวา
กึวาที สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระสัมมาสัมพุทธเจามีปกติตรัสวาอยางไร ?
ลําดับนั้น พวกภิกษุสัสสตวาที ทูลวา สัสสตวาที มีปกติตรัสวา
เที่ยง.
พวกภิกษุเอกัจจสัสสติกา ทูลวา เอกัจจสัสสติกวาที มีปกติตรัสวา
บางอยางเที่ยง.
พวกภิกษุอันตานันติกา ทูลวา อันตานันติกวาที มีปกติตรัสวา
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด.
พวกภิกษุอมราวิกเขปกา ทูลวา อมราวิกเขปกวาที มีปกติตรัส
ถอยคําซัดสายไมตายตัว.
พวกภิกษุอธิจจสมุปปนนิกา ทูลวา อธิจจสมุปปนนิกวาที มีปกติ
ตรัสวา ตน และโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ไมมีเหตุ.
พวกภิกษุสัญญิวาทะ ทูลวา สัญญิวาที มีปกติตรัสวา ตน มี
สัญญา.
พวกภิกษุอสัญญีวาทะ ทูลวา อสัญญิวาที มีปกติตรัสวา ตนไมมี
สัญญา.
พวกภิกษุเนวสัญญินาสัญญิวาทะ ทูลวา เนวสัญญินาสัญญิวาที
มีปกติตรัสวา ตนมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
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พวกภิกษุอุจเฉทวทะ ทูลวา อุจเฉทวาที มีปกตรัสวา ขาดสูญ.
พวกภิกษุทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ทูลวา ทิฏฐธัมมนิพพานวาที
มีปกติตรัสวา พระนิพพานมีอยูในปจจุบัน (ภพปจจุบัน*).
[พระเจาอโศกทรงรับสั่งใหสึกพวกที่มิใชภิกษุหกหมื่นรูป]
พระราชาทรงทราบวา เหลานี้ไมใชภิกษุ, เหลานี้เปนอัญเดียรถีย
ก็เพราะพระองคไดทรงเรียนเอาลัทธิมากอนนั่นเอง จึงพระราชทานผาขาวแก
เธอเหลานั้น แลวใหสึกเสีย. เดียรถียเหลานั่นแมทั้งหมดมีจํานวนถึงหกหมื่นคน.
ลําดับนั้น พระราชาทรงรับสั่งใหอาราธนาภิกษุเหลาอื่นมา แลวตรัส
ถามวา
กึวาที ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธ ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ !
พระสัมมาสัมพุทธเจามีปกติตรัสวาอยางไร ?
ภิกษุทั้งหลายทูลวา วิภชฺชวาที มีปกติตรัสจําแนกมหาบพิตร !
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอยางนี้แลว พระราชาจึงตรัสถามพระเถระวา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนวิภัชชวาที ( มีปกติตรัส
จําแนกหรือ ? ) พระเถระทูลวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ลําดับนั้น
พระราชาทรงรับสั่งวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! บัดนี้ พระศาสนาบริสุทธิ์
แลว, ขอภิกษุสงฆจงทําอุโบสถเถิด ดังนี้ พระราชทานอารักขาไวแลว เสด็จ
เขาไปยังพระนคร. สงฆพรอมเพรียงไดประชุมทําอุโบสถแลว. ในสันนิบาต
นั้นมีภิกษุจํานวนถึงหกสิบแสนรูป.
*
พวกภิกษุที่แสดงทิฏฐิความเห็นทั้ง ๑๐ อยางนี้ พึงดูพิสดารในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย
สีลขันธกถา เลม ๙ ตั้งแตหนา ๑๘ ถึงหนา๖๘ เมื่อจําแนกออกโดยละเอียดก็ไดแกทิฏฐิ ๖๒
นั่นเอง.
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[พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเลือกภิกษุพันรูปทําตติยสังคายนา]
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เมื่อจะย่ํายีคํากลาวติเตียนของชนเหลาอื่น
จึงไดแสดง* กถาวัตถุปกรณในสมาคมนั้น. ลําดับนั้น พระเถระ ไดคัดเลือก
บรรดาภิกษุซึ่งนับไดมีจํานวนหกสิบแสนรูป เอาเฉพาะภิกษุหนึ่งพันรูป ผูทรง
ปริยัติ คือพระไตรปฎก แตกฉานในปฏิสัมภิทา ชํานาญในไตรวิชชาเปนตน
เมื่อจะสังคายนาธรรมและวินัย ไดชําระมลทินในพระศาสนาทั้งหมด จึงไดทํา
ตติยสังคีติเหมือนอยางพระมหากัสสปเถระ และพระยสเถระ สังคายนาธรรม
และวินัยฉะนั้น. ในที่สุดแหงสังคีติ ปฐพีก็ไดหวั่นไหว เปนอเนกประการ.
สังคีติซึ่งทําอยู ๙ เดือน จึงสําเร็จลงนี้
ที่ทานเรียกในโลกวา สหัสสิกสังคีติ
เพราะภิกษุพันรูปกระทํา
และเรียกวา
ตติยสังคีติ เพราะเทียบกับสังคีติ ๒ คราว
ที่มีมากอนดวยประการฉะนี้.
ตติยสังคีติจบ
*
สารัตถทีปนี ๑/๒๒๘ เปน อภาสิ.
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เรื่องนําพระวินัยปฎกสืบตอกันมา
ก็เพื่อจะวิสัชนาปญหานี้วา พระวินัยปฎก ผูใดนําสืบมา ขาพเจาจึง
ไดกลาวคําใดไววา พระวินัยปฎกนี้ นําสืบกันมาตามลําดับอาจารย ตั้งตน
แตทานพระอุบาลีเถระ ในครั้งชมพูทวีกอน จนถึงตติยสังคีติ, ในครั้ง
ชมพูทวีนั้น มีการนําสืบกันมาตามลําดับอาจารย ดังนี้:พระเถระ ๕ รูปเหลานี้คือ พระอุบาลี
๑ พระทาสกะ ๑ พระโสณกะ ๑ พระสิคควะ ๑ พระโมคคัลลีบุตรติสสะ ๑ ผูมี
ชัยชนะพิเศษ ไดนําพระวินัยมา ในทวีป
ชื่อชมพูอันมีสิริไมใหขาดสาย โดยสืบดําลับ
แหงอาจารยจนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓.
เนื้อความแหงคํานั้น เปนอันขาพเจาประกาศแลว ดวยคํามีประมาณ
เพียงเทานี้.
[รายนามพระเถระผูนําพระวินัยปฏกสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้]
อนึ่ง ตอจากตติยสังคายนา พระเถระทั้งหลายมีพระมหินทเปนตน
ไดนําพระวินัยปฎกมาสูเกาะนี้ (คือเกาะลังกา) , พระเถระทั้งหลายมีพระอริฏฐเถระเปนตน เรียนเอาจากพระมหินทแลว ไดนําสืบกันมาชั่วระระหนึ่ง,
ตั้งแตเวลาที่พระอริฏฐเถระเปนตนนั้นนํามา บัณฑิตพึงทราบวา พระวินัยปฎก
นี้ ไดนํากันสืบมาตามลําดับอาจารย ซึ่งจัดวาเปนลําดับอันเตวาสิกของทาน
พระอริฏฐเถระเปนตนเหลานั้นนั่นเอง จนถึงทุกวานี้ สมดังที่พระโบราณาจารย
ทั้งหลายกลาวไววา
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ในกาลนั้น พระเถระผูประเสริฐ
มีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑
พระเถระผูเปนบัณฑิตชื่อภัททะ ๑ มาใน
เกาะสิงหลนี้ จากชมพูทวีป. พวกทานได
สอนพระวินัยปฎกในเกาะตัมพปณณิ สอน
นิกายทั้ง ๕ และปกรณทั้ง ๗. ภายหลังแต
นั้นมา พระอริฏฐะผูมีปญญา ๑ พระติสส
ทัตตะผูฉลาด ๑ พระกาฬสุมนะผูองอาจ ๑
พระเถระผูมีชื่อวาทีฆะ ๑ พระทีฆสุมนะ
ผูเปนบัณฑิต ๑, ตอมาอีกพระกาฬสุมนะ ๑
พระนาคเถระ ๑ พระพุทธรักขิต ๑ พระ
ติสสเถระผูมีปญญา ๑ พระเทวเถระผูฉลาด
๑, ตอมาอีก พระสุมนะผูมีปญญา และ
เชี่ยวชาญในพระวินัย ๑ พระจูฬนาคะผู
พหูสูตดุจชางซับมันที่ปราบยาก ๑ พระเถระ
ชื่อธรรมปาลิตะ อันสาธุชนบูชาแลวใน
โรหณชนบท ๑ ศิษยของพระธรรมปาลิตะ
นั้น ชื่อเขมะ มีปญญามาก ทรงจําพระไตรปฎก รุงเรืองอยูในเกาะดวยปญญา ดุจ
พระจันทรเปนราชาแหงหมูดาวฉะนั้น ๑
พระอุปติสสะผูมีปญญา ๑ พระปุสสเทวะผู
เปนมหากวี ๑,
ตอมาอีกพระสุมนะผูมี
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ปญญา ๑ พระเถระชื่อปุปผะ (คือพระมหา
ปทุมเถระ๑) ผูพหูสูต ๑ พระมหาสีวะ ผูเปน
มหากวี ฉลาดในพระปฎกทั้งปวง ๑, ตอมา
อีก พระอุบาลี ผูมีปญญาเชี่ยวชาญในพระ
วินัย ๑ พระมหานาค ผูมีปญญามาก ฉลาด
ในวงศพระสัทธรรม ๑. ตอมา มี่พระอภัย
ผูมีปญญา ฉลาดในปฎกทั้งปวง ๑ พระ
ติสสเถระผูมีปญญา เชี่ยวชาญในพระวินัย ๑
ศิษยของพระติสสเถระนั้น ชื่อปุปผะ (คือ
พระสุมนเถระ๒) มีปญญามากเปนพหูสูต
ตามรักษาพระศาสนาอยู ในชมพูทวีป ๑
พระจูฬาภยะผูมีปญญา และเชี่ยวชาญใน
พระวินัย ๑ พระติสสเถระ ผูมีปญญาฉลาด
ในวงศพระสัทธรรม ๑ พระจูฬเทวะ ผูมี
ปญญา และเชี่ยวชาญในพระวินัย ๑ พระ
สีวเถระ ผูมีปญญาฉลาดในพระวินัยทั้งมวล
๑, พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้
รูพระวินัย ฉลาดในมรรคา (คือฉลาดใน
ทางสวรรคและทางพระนิพพาน) ได
ประกาศพระวินัยปฏกไว ในเกาะตัมพปณณิ
แลว๓.
๑, สารัตถทีปนี ๑/๒๒๙ ปุปฺผนาโมติ มหาปทุมตฺเถโร ๒.ปุปฺผนาโมติ สุมนตฺเถโร.
๓. วิ. ปริวาร. ๘/๓-๕.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 111
เรื่องสงพระเถระไปประกาศพระศาสนาในตางประเทศ
ในการนําพระศาสนาสืบมาตามลําดับอาจารยนั้น มีอนุบุพพีกถา
ดังตอไปนี้ : ไดยินวา พระโมคคลีบุตรติสสเถระ ครั้นทําตติยสังคีตินั้นแลว ได
ดําริอยางนี้วา ในอนาคต พระศาสนา จะพึงตั้งมั่นอยูดวยดีในประเทศไหน
หนอแล ? ลําดับนั้น เมื่อทานใครครวญอยู จึงไดมีความคิดดังนี้วา พระศาสนา
จักตั้งมั่นอยูดวยดี ในปจจันติมชนบททั้งหลาย. ทานจึงมอบศาสนกิจนั้น ให
เปนภาระของภิกษุเหลานั้น แลวสงภิกษุเหลานั้น ๆ ไปในรัฐนั้น ๆ คือ สง
พระมัชฌันติเถระไปยังรัฐกัสมีรคันธาระดวยสั่งวา ทานไปยังรัฐนั่นแลว จง
ประดิษฐานพระศาสนาในรัฐนั่น. ทานไดสั่งพระมหาเทวเถระอยางนั้นเหมือน
กัน แลวสงไปยังมหิสกมณฑล สงพระรักขิตเถระไปยังวนวาสีชนบท สง
พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปยังอปรันตกชนบท สงพระมหาธรรมรักขิตเถระ
ไปยังมหารัฐชนบท สงพระมหารักขิตเถระไปยังโลกเปนที่อยูของชาวโยนก
สงพระมัชฌิมเถระไปยังชนบทอันเปนสวนหนึ่งแหงหิมวัตประเทศ สงพระโสณกเถระ ๑ พระอุตตรเถระ ๑ ไปยังสุวรณภูมิชนบท สงพระมหินทเถระ
ผูเปนสัทธิวิหาริกของตน กับพระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ
พระภัททสาลเถระ ไปยังเกาะตัมพปณณิทวีป ดวยสั่งวา พวกทานไปยังเกาะ
ตัมพปณณิทวีปแลวจงประดิษฐานกระศาสนาในเกาะนั่น. พระเถระแมทั้งหมด
เมื่อจะไปยังทิสาภาคนั้น ๆ ก็เขาใจอยูวา ในปจจันติชนบททั้งหลายตองมี
คณะปญจวรรค จึงสมควรทําอุปสมบทกรรมได ดังนี้ จึงไปกับพวกละ ๕
รวมกับตน.
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[พระมัชฌันติกเถระไปประกาศพระศาสนาที่กัสมีรคันธารรัฐ]
ก็โดยสมัยนั้นแล ในแควนกัสมีรคันธาระ ในฤดูขาวกลาสุก มีพญานาค
ชื่ออารวาฬ ไดบันดาลฝน ชื่อวาฝนลูกเห็บใหตกลงมา ทําขาวกลาใหลอยไป
ยังมหาสมุทร. พระมัชฌันติกเถระเหาะขึ้นไปสูเวหาจากนครปาตลีบุตร แลว
ไปลงเบื้องบนสระอารวาฬที่ปาหิมพานต จงกรมอยูบาง ยืนอยูบาง นั่งอยูบาง
สําเร็จการนอนอยูบาง บนหลังสระอารวาฬ. นางนาคมาณวิกาทั้งหลายเห็น
พระเถระนั้นแลว จึงบอกแกพญานาคอารวาฬวา ขาแตมหาราช ! มีสมณะโลน
รูปหนึ่ง ทรงแผนผาที่ตัดขาดดวยศัสตรา นุงหมผายอมฝาด ประทุษรายน้ํา
ของพวกเรา.
[พญานาคอารวาฬแผลงฤทธิ์ไลพระเถระ]
พญานาคฟงคํานั้นแลว ก็ถูกความโกรธครอบงํา ไดออกไปพบ
พระเถระในทันใดนั้นเอง เมื่ออดกลั้นความลบหลูไมได จึงไดนิรมิตรูปที่
นาสะพรึงกลัวเปนอันมาก บนอากาศกลางหาว. ( คือบันดาลให) พายุที่กลาแข็ง
พัดฟุงไปในที่นั้น ๆ. รุกขชาติทั้งหลาย ก็หักโคนลง. เหลายอดบรรพตก็
พังทลาย, เมฆทั้งหลายก็คํารามลั่น, สายฟาทั้งหลายก็แลบแปลบ ๆ . อสนีบาต
ก็ผาลงมา, อุทกวารีก็ไหลนอง เหมือนทองฟาแตกฉะนั้น. เหลาลูกนาคซึ่งมี
รูปอันนาสะพรึงกลัว ก็ประชุมกัน. ฝายพญานาคเอง ก็บังหวนควัน ลุกโพลง
ปลอยฝนเครื่องประหารคุกคามพระเถระดวยคําหยาบคายเปนตนวา สมณะโลน
ผูนี้ ทรงผาที่ตัดขาด (ดวยศัสตรา) คือใคร ? ไดบังคับหมูพลนาคไปวา
พวกทานจงมาจับฆา, ขับใสสมณะรูปนี้ออกไป.
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[พระเถระทรมานพวกนาคใหคลายพยศแลว]
พระเถระปองกันกําลังพลนาคที่นาสะพรึงกลัวทั้งหมด ดวยกําลังฤทธิ์
ของตน พูดกะพญานาควา
ดูกอนพญานาค ! โลกแมทั้ง
เทวโลก จะพึงมายังเราใหครั่นครามไดไซร,
ก็ไมพึงมีผูสามารถเพื่อจะบันดาลภัยที่นากลัว
ใหเกิดแกเราได, ดูกอนพญานาค ! แมหาก
ทานจะยกแผนดินขึ้นทั้งหมด พรอมทั้ง
สมุทร ทั้งบรรพต แลวพึงเหวี่ยงไปเบื้องบน
ของเราไดไซร, ทานก็ไมพึงสามารถเพื่อจะ
บันดาลภัยที่นากลัวใหเกิดแกเราไดเลย,
ดูกอนพญาอุรคาธิบดี !ทานเทานั้น จะพึงมี
ความแคนใจอยางแนแท.
ครั้นเมื่อพระเถระกลาวอยางนั้นแลว พญานาค ถูกพระเถระกําจัด
อานุภาพแลว เปนผูมีความพยายามไรผล มีความทุกขเศราใจซบเซาอยู.
พระเถระชี้แจงใหพญานาคนั้นเขาใจ สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
อันสมควรแกขณะนั้นแลว ใหตั้งอยูในไตรสรณคมนและเบญจศีล พรอมดวย
นาคจํานวนแปดหมื่นสี่พัน. ยักษ คนธรรพ และกุมภัณฑ แมเหลาอื่นเปน
อันมาก ที่อยูปาหิมพานตไดฟงธรรมกถาของพระเถระแลว ก็ไดตั้งอยูใน
สรณะและศีล. แมปญจกยักษ พรอมดวยนางหาริดียักษิณี และบุตร ๕๐๐
ก็ไดตั้งอยูในปฐมมรรค.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 114
[พระเถระใหโอวาทพวกยักษและรากษสเปนตน]
ลําดับนั้น ทานพระมัชฌันติกเถระ เรียกพวกนาคและรากษสแม
ทั้งหมดมาแลว จึงกลาวอยางนี้วา
จําเดิมแตบัดนี้เปนตนไป พวกทาน
อยาใหความโกรธเกิดขึ้นเหมือนในกาลกอน
เลย และอยาทําลายขาวกลา ( ใหเสียหาย )
เพราะวา สัตวทั้งหลาย ใครตอความสุข
จงแผเมตตาไปในสัตวทั้งหลายวา ขอมวล
มนุษย จงอยูเปนสุขเถิด.
นาคและยักษเปนตนเหลานั้นทั้งหมด รับโอวาทขอพระเถระวา ดีละ
ทานผูเจริญ ! ไดปฏิบัติตามที่ทานพร่ําสอนแลว. ก็ในวันนั้นแล เปนสมัยทํา
การบูชาพญานาค. เวลานั้น พญานาค สั่งใหนํารัตนบัลลังกของตน มาแตงตั้ง
ถวายพระเถระ. พระเถระ ก็นั่งบนบัลลังก. ฝายพญานาค ไดยืนพัดพระเถระ
อยูในที่ใกล. ในขณะนั้น มนุษยทั้งหลายผูอยูในแควนกัสมีรคันธาระมาเห็น
พระเถระแลว ก็พูดกันวา พระเถระมีฤทธิ์มากแมกวาพญานาคของพวกเรา
แลวไดนั่งลงไหวพระเถระนั่นแล. พระเถระ ก็แสดงอาสิวิโสปมสูตร* แก
มนุษยเหลานั่น. ในเวลาจบพระสูตร สัตวประมาณแปดหมื่น ไดบรรลุ
ธรรมาภิสมัย. แสนตระกูลออกบวชแลว, ก็แลจําเดิมแตกาลนั้นมา แควน
กัสมีรคันธาระ ก็รุงเรืองไปดวยผากาสาวพัสตร อบอวลไปดวยลมพวกฤษีจน
ตราบเทาทุกวันนี้.
*
นาจะเปนอลคัททูปมสูตร ม. ม. ๑๒/๒๖๑.
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ในกาลนั้น พระมัชฌันติกะ ผูฤษี
ไปยังแควนกัสมีรคันธาระแลว ใหพญานาค
ผูดุราย เลื่อมใสแลว ไดปลดเปลื้องสัตว
เปนอันมาก ใหพนจากเครื่องผูกแลวแล.
[พระมหาเทวเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหิสสกมณฑล]
ฝายพระมหาเทวเถระ ไปยังมหิสสกมณฑลแลว ก็แสดงเทวทูตสูตร๑.
ในเวลาจบพระสูตร สัตวประสี่หมื่น ไดดวงตาเห็นธรรมแลว. สัตว
ประมาณสี่หมื่นนั่นแล ออกบวชแลว.
พระมหาเทวเถระ ผูมีฤทธิ์มาก ไป
ยังมหิสสกรัฐแลว โอวาทตักเตือน ดวย
เทวทูตทั้งหลาย ไดปลดเปลื้องสัตวเปน
อันมาก ใหพนจากเครื่องผูกแลวแล.
[พระรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่แควนนวาสี]
สวนพระรักขิตเถระ ไปยังแควนวนวาสีชนบทแลว ยืนอยูบนอากาศ
ใหชนชาวนวาสีชนบทเลื่อมใส ดวยอนมตัคคปริยายกถา๒. ก็ในเวลาจบกถา
ของพระเถระนั้น สัตวประมาณหกหมื่น ไดบรรลุธรรมแลว. ประชาชน
ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันบวชแลว. วิหาร ๕๐๐ หลัง ก็ประดิษฐานขึ้นแลว.
พระเถระนั้น ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดํารงมั่นอยูในแควนวนวาสีชนบท
นั้นแลว ดวยประการฉะนี้.
๑. ม. อุป. ๑๔/๓๓๔. ๒. ส . นิทาน. ๑๖/๒๑๒-๒๒๘
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พระรักขิตเถระ ผูมีฤทธิ์มาก ไปยัง
วนวาสีชนบทแลว ไดยืนอยูบนอากาศ
กลางหาว แลวแสดงงอนมตักคิยกถา (แก
มหาชน) ในวนวาสีชนบทนั้นแล.
[พระโยนกถธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่อปรันตชนบท]
ฝายพระโยนกธรรมรักขิตเถระ ไปยังอปรันตกชนบทแลว ใหชน
ชาวอปรันตกชนบทเลื่อมใส ดวยอัคคิขันธูปมสุตตันตกถา๑แลว ก็ใหสัตว
ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันดื่มอมตธรรม. บุรุษออกบรรพชา แตขัตติยตระกูล
หนึ่งพันคน. และสตรีออกบรรพชาหกพันถวน.พระเถระนั้นไดประดิษฐาน
พระศาสนาใหดํารงมั่นอยูในอปรันตกชนบทนั้นแลว ดวยประการฉะนี้.
พระโยนกธรรมรักขิตเถระ ยางเขา
สูปรันตกชนบทแลว ก็ใหชนเปนอันมาก
ในอปรันตกชนบทนั่นเลื่อมใสแลว ดวย
อัคคิขันธูปมสูตร๒ แล.
[พระมหาธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหารัฐ]
สวนพระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปยังมหารัฐชนบทแลว ใหชนชาว
มหารัฐชนบทเลื่อมใส ดวนมหานารทกัสสปชาดกกถา ๓ แลว ก็ใหสัตวประมาณ
แปดหมื่นสี่พันตั้งอยูในมรรคและผล. ประชาชนจํานวนหนึ่งหมื่นสามพันคน
บวชแลว. พระเถระนั้น ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดํารงมั่นอยูในมหารัฐ
ชนบทนั้นแลว ดวยประการฉะนี้.
๑. องฺ สตฺตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗. ๒-๓. ส . นินทาน. ๑๖/๒๑๒-๒๒๘.
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พระมหาธรรมรักขิตเถระ ผูฤษีนั้น
ไปยังมหารัฐชนบทแลว ก็แสดงชาดก๑ ให
มหาชนเลื่อมใสแลวแล.
[พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่รัฐโยนก]
ฝายพระมหารักขิตเถระ ไปยังรัฐโยนกแลว ใหชนชาวโลกโยนก
เลื่อมใส ดวยกาฬการามสุตตันตกถาแลว ไดใหเครื่องอลังการคือมรรคและผล
แกสัตวประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพัน ก็ประชาชนประมาณหนึ่งหมื่น
บวชแลวในสํานักของพระเถระนั้น. แมพระเถระนั้น ก็ไดประดิษฐานพระศาสนา
ใหดํารงมั่นอยูในรัฐโยนกนั้นแลว ดวยประการฉะนี้.
ในกาลนั้น พระมหารักขิตเถระ
ผูฤษีนั้น ไปยังรัฐโยนกแลว ก็ใหชนชาว
โยนกเหลานั้นเลื่อมใส ดวยกาฬการามสูตร
แล.
[พระมัชฌิมเถระไปประกาศพระศาสนาที่หิมวันตประเทศ]
สวนพระมัชฌิมเถระ กับพระกัสสปโคตตรเถระ ๑ พระอฬกเทวเถระ
๑ พระทุนทุภิสสรเถระ ๑ พระสหัสสเทวเถระ ๑ ไปยังชนบทเปนสวน
หิมวันตประเทศแลว ใหชาวประเทศนั้นเลื่อมใส ดวยธัมมจักกัปปวัตตนสุตตันตกถา ๒ แลว ใหสัตวประมาณแปดสิบโกฏิไดรัตนะคือมรรคและผลแลว.
ก็พระเถระแมทั้ง ๕ รูปนั้น ไดยังรัฐทั้ง ๕ ใหเลื่อมใสแลว. ประชาชนที่บวช
ในสํานักของพระเถระแตละรูป มีประมาณแสนหนึ่ง. พระเถระทั้ง ๕ รูป
๑. ชุ. ชา. ๒๘/๒๘๒. ตทฏกถา. ๑. ๑๐/๑๓๙. ๒. อง. สตฺตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗.
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เหลานั้น ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดํารงมั่นอยูในหิมวันตประเทศนั้นแลว
ดวยประการฉะนี้.
พระมัชฌิมเถระ ไปยังหิมวันต
ประเทศแลวประกาศอยู ซึ่งธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๑ ใหยักษและเสนายักษเลื่อมใส
แลวแล.
[พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาที่สุวรรณภูมิ]
ฝายพระโสณกเถระ กับพระอุตตรเถระไดไปยังแควนสุวรรณภูมิ.
ก็โดยสมัยนั้น ที่แควนสุวรรณภูมินั้น มีนางรากษสตน๒ หนึ่ง ขึ้นมากจากสมุทร
เคี้ยวกินพวกทารกที่เกิดในราชตระกูล. ในวันนั้นเอง มีเด็กคนหนึ่ง เกิดใน
ราชตระกูล. มนุษยทั้งหลายเห็นพระเถระแลว สําคัญอยูวา ผูนี้จักเปนสหาย
ของพวกรากษส จึงพากันถือเอาอาวุธไปประสงคจะประหารพระเถระ.
พระเถระ พูดวา พวกทานถืออาวุธมาทําไรกัน ?
มนุษยเหลานั้น พูดวา พวกรากษส ยอมเคี้ยวกันพวกเด็กที่เกิด
แลว ๆ ในราชตระกุล, พวกทานเปนสหายของรากษสเหลานั้น.
พระเถระ พูดวา พวกขาพเจา หาไดเปนสหายของรากษสไม
พวกขาพเจาชื่อวา เปนสมณะ งดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป จากการ
ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให จากความประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ
จากการดื่มน้ําเมา เปนผูฉันหนเดียว มีศีล ประพฤติพรหมจรรยมีกัลยาณธรรม.
๑. วิ. มหา. ๔/๑๗.
๒. รากษส ยักษ, ผีเสื้อน้ํา, ปศาจ, เวตาลหรือคางคาว เปนชื่อของพวกอสูรอยางเลว มีนิสัย
ดุราย ชอบเที่ยวตามปาทําลายพิธีและกินคน สูบโลหิตของสัตวเปนอาหาร, สถานที่อยู
ของพวกนี้อยูในทะเลหรือสระใหญ.
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[พระเถระทรมานพวกรากษสใหหนี้ไปแลวปองกันเกาะไว]
ก็ในขณะนั้นเอง นางรากษสตนหนึ่ง พรอมดวยบริวาร ขึ้นมาจาก
สมุทรดวยคิดวา เด็กเกิดในราชตระกุล, พวกเราจักเคี้ยวกันเด็กนั้น. พวก
มนุษยเห็นนางรากษสตนนั้นแลว ก็กลัวรองเสียงดังวา นางรากษสนี้กําลังมา
เจาขา ! พระเถระนิรมิตอัตภาพมากหลายกวาพวกรากษสเปนสองเทา ปด
ลอมขางทั้งสองดวยอัตภาพเหลานั้น กั้นนางรากษสนั้น พรอมทั้งบริวารไว
ตรงกลาง. นางรากษสตนนั้น พรอมทั้งบริษัท ไดคิดดังนี้วา สถานที่นี้
จักเปนของอันรากษสเหลานี้ไดแลวแนนอน, สวนพวกเราก็จักเปนภักษาของ
รากษสเหลานี้. พวกรากษสทั้งหมดไดรีบหนีไปแลว.
ฝายพระเถระ ขับไลรากษสเหลานั้นใหหนีไปแลว จนมองไมเห็น
จึงไดตั้งอารักขาไวโดยรอบเกาะ๑. อนึ่ง ทานใหหมูมหาชน ซึ่งประชุมพรอม
กันอยูในสมัยนั้นเลื่อมใส ดวยพรหมชาลสุตตันตกถา๒ ทั้งใหตั้งอยูในสรณคมน
และศีลแลว. ก็ในสันนิบาตนี้ ประชาชนประมาณหกหมื่น ไดบรรลุธรรม
แลว. พวกเด็กในตระกูลประมาณสามพันหารอย บวชแลว. กุลธิดาประมาณ
หนึ่งพันหารอยนาง ก็บวชแลว. พระเถระนั้น ไดประดิษฐานพระศาสนาให
ดํารงมั่นอยูในแควนสุวรรณภูมินั้นแลว ดวยประการฉะนี้. จําเดิมแตนั้นมา
๑. นักปราชญทางประวัติศาสตรสันนิษฐานกันวา ประเทศไทยของเรานี้อยูในแหลมทอง คือ
แควน สุวรรณภูมิ ไดรับพระพุทธศาสนาในคราวที่พระโสณกเถระและพระอุตตรเถระถูกสง
ให
มาประกาศพระศาสนาในภาคนี้ แตถาจะสันนิษฐานอีกแงหนึ่งแลวไมนาจะเปนไปได เพราะ
ใจความในเรื่องนี้บงชัดอยูแลววา สถานที่ทานทั้งสอบไปประกาศนั้นเปนเกาะไมใชเปนแผน
ดิน
เชื่อมติดตอกัน และทานก็ทําการปองกันเกาะไวโดยรอบ มิใหพวกผีเสื้อน้ํามารกกวนประชาชนได, อนึ่ง ถาแหลมทองนี้รวมทั้งประเทศพมา ญวน ลาว เขมร และไทย อยางที่พวก
นักปราชญทางประวัติศาสตรเขาใจแลว ก็ยิงกวางใหญไพศาล เมื่อเปนเชนนี้แลว ทานจะปอง
กันไดอยางไร ? ขอไดโปรดพิจารณาดูเถิด.
๒. ที. สี. ๙/๑
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ชนชาวสุวรรณภูมิ ก็ไดตั้งชื่อพวกเด็กที่เกิดในราชตระกูลวา โสณุตตระ
(โสณุดร) สืบมา.
พระโสณะและพระอุตตระ ผูมีฤทธิ์
มาก ไปยังแควนสุวรรณภูมิ แลวขับไลปศาจ
ทั้งหลายใหหนีไป ไดแสดงพรหมชาลสูตร*
แลว แล.
[พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา]
สวนพระมหินทเถระ ผูอันพระอุปชฌายะ และภิกษุสงฆเชื้อเชิญวา
ขอทานจงไปประดิษฐานพระศาสนายังเกาะตัมพปณณิทวีปเถิด ดังนี้ จึง
ดําริวา เปนกาลที่เราจะไปยังเกาะตัมพปณณิทวีปหรือยังหนอ ? ครั้งนั้น
เมื่อทานใครควรอยู ก็ไดมีความเห็นวา ยังไมใชกาลที่ควรจะไปกอน.
ถามวา ก็พระเถระนั้น ไดมีความเห็นดังนี้ เพราะเห็นเหตุการณ
อะไร ?
แกวา เพราะเห็นวา พระเจามุฏสีวะ ทรงพระชราภาพมาก.
[พระมหินทเถระเที่ยวเยี่ยมญาติจนกวาจะถึงเวลาไปเกาะลังกา]
ลําดับนั้น พระเถระดําริวา พระราชาพระองคนี้ ทรงพระชราภาพ
มาก เราไมอาจรับพระราชานี้ยกยองเชิดชูพระศาสนาได ก็บัดนี้ พระราช
โอรสของพระองค ทรงพระนามวา เทวานัมปยดิส จักเสวยราชย (ตอไป)
เราจักอาจรับพระราชานั้นยกยองเชิดชูพระศาสนาได เอาเถิด เราจัก
เยี่ยวพวกญาติเสียกอน จนกวาเวลานั้นจะมาถึง, บัดนี้ เราจะพึงไดกลับมายัง
ชนบทนี้อีกหรือไม. พระเถระนั้น ครั้นดําริอยางนั้นแลว จึงไหวพระอุปชฌยะ
*
ที.สี. ๙/๑.
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และภิกษุสงฆออกไปจากวัดอโศการาม เที่ยวจาริกไปทางทักขิณาคิรีบท ซึ่ง
เวียนรอบนครราชคฤหไปพรอมกับพระเถระ ๔ รูป มีพระอิฏฏิยะเปนตนนั้น
สุมนสามเณร ผูเปนโอรสของพระนางสังฆมิตตา และภัฒฑกอุบาสกเยี่ยมพวก
ญาติอยูจนเวลาลวงไปถึง ๖ เดือน. ครั้นนั้น พระเถระไดไปถึงเมืองชื่อเวทิสนคร
อันเปนสถานที่ประทับของพระมารดาโดยลําดับ
[ประวัติยอของพระมหินทเถระ]
ไดยินวา พระเจาอโศกทรงไดชนบท (ไดกินเมือง) ในเวลายังทรง
พระเยาว เมื่อเสด็จไปกรุงอุชเชนี ผานเวทิสนคร ไดทรงรับธิดาของเวทิสเศรษฐี (เปนอัครมเหษี). ในวันนั้นนั่นเอง พระนางก็ทรงครรภ แลวได
ประสูติมหินทกุมาร
ที่กรุงอุชเชนี. ในเวลาที่พระกุมารมีพระชนมได ๑๔
พรรษา พระราชาทรงไดรับการอภิเษกขึ้น ครองราชย. สมัยนั้น พระนาง
ที่เปนมารดาของมหินทกุมารนั้น ก็ประทับอยูที่ตําหนักของพระประยูรญาติ
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา พระเถระไดไปถึงเมืองชื่อเวทิสนคร
อันเปนสถานที่ประทับของพระมารดาโดยลําดับ.
ก็แล พระเทวีผูเปนพระมารดาของพระเถระ ทอดพระเนตรเห็น
พระเถระผูมาถึงแลว ก็ทรงไหวเทาทั้งสองดวยเศียรเกลา แลวถวายภิกษา
ทรงมอบถวายวัดชื่อ เวทิสคิรีมหาวิหาร ที่ตนสรางถวายพระเถระ. พระเถระ
นั่งคิดอยูที่วิหารนั้นวา กิจที่เราควรกระทําในที่นี้สําเร็จแลว, บัดนี้ เปนเวลา
ที่ควรจะไปยังเกาะลังกาหรือยังหนอแล. ลําดับนั้น ทานดําริวา
ขอให
พระราชกุมารพระนามวา เทวนัมปยดิส เสวยอภิเษก ที่พระชนกของเราทรง
สงไปถวายเสียกอน, ขอใหไดสดับคุณพระรัตนตรัย และเสด็จออกไปจาก
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พระนคร เสด็จขึ้นสูมิสสกบรรพตมีมหรสพเปนเครื่องหมาย, เวลานั้น เรา
จักพบพระองคทานในที่นั้น. พระเถระ ก็สําเร็จการพักอยูที่เวทิสคิรีมหาวิหาร
นั้นและ สิ้นเดือนหนึ่งตอไปอีก.
ก็โดยลวงไปเดือนหนึ่ง คณะสงฆและอุบาสกแมทั้งหมด ซึ่งประชุม
กันอยูในวันอุโบสถ ในดิถีเพ็ญแหงเดือนแปดตน (คือวันเพ็ญเดือน ๗) ได
ปรึกษากันวา เปนกาลสมควรที่พวกเราจะไปยังเกาะตัมพปณณิทวีปหรือยัง
หนอ ? เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงไดกลาววา
ในกาลนั้น ไดมีพระสังฆเถระ
ชื่อมหินทโดยนาม ๑ พระอิฏฏิยเถระ ๑ พระอุตติยเถระ๑ พระภัททสาลเถระ ๑ พระสัมพล
เถระ ๑ สุมนสามเณร ผูไดฉฬภิญญา มี
ฤทธิ์มาก ๑ ภัณฑกอุบาสก ผูไดเห็นสัจจะ
เปนที่ ๗ แหงพระเถระเหลานั้น ๑, ทาน
มหานาคเหลานั้นนั่นแล พักอยูในที่เงียบสงัด ไดปรึกษากันแลว ดวยประการฉะ
นี้แล.
[พระอินทรทรงเลาเรื่องพุทธพยากรณถวายใหพระมหินททราบ]
เวลานั้น ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงทวยเทพ เสด็จเขาไปหาพระมหินทเถระ แลวไดตรัสคํานี้วา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! พระเจามุฏสีวะ สวรรคต
แลว, บัดนี้ พระเจาเทวานัมปยดิสมหาราชเสวยราชยแลว, และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรงพยากรณองคทานไวแลววา ในอนาคต ภิกษุชื่อ
มหินท จักยังชาวเกาะตัมพปณณิทวีปใหเสื่อมใส ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ !
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เพราะเหตุดังนั้นแล เปนกาลสมควรที่ทานจะไปยังเกาะอันประเสริฐแลว แม
กระผม ก็จักรวมเปนเพื่อนทานดวย.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ทาวสักกะจึงไดตรัสอยางนั้น ?
แกวา เพราะไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา ตรงตรวจดูโลกดวย
พุทธจักษุ ที่ควงแหงโพธิพฤกษนั่นเอง ไดทอดพระเนตรเห็นสมบัติแหงเกาะ
นี้ในอนาคตจึงไดตรัสบอกความนั่นแกทาวสักกะนั้น และทรงสั่งบังคับไว
ดวยวา ในเวลานั้น ถึงบพิตรก็ควรรวมเปนสหายดวย, ดังนี้ ฉะนั้น ทาวสักกะ
จึงไดตรัสอยางนั้น.
[พระมหินทเถระพรอมกับคณะไปเกาะลังกา]
พระเถระ รับคําของทาวสักกะนั้นแลว เปน ๗ คนทั้งตน เหาะขึ้น
ไปสูเวหาจากเวทิสบรรพต แลวดํารงอยูบนมิสสกบรรพต ซึ่งชนทั้งหลายใน
บัดนี้จํากันไดวา เจติยบรรพต บาง ทางทิศบูรพาแหงอนุราชบุรี. เพราะ
เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงไดกลาวไววา
พระเถระทั้งหลายพักอยูที่เวทิสคิรีบรรพตใกลกรุงราชคฤห สิ้น ๓๐ ราตรีได
ดําริวา เปนกาลสมควร ที่จะไปยังเกาะอัน
ประเสริฐ, พวกเราจะพากันไปสูเกาะอัน
อุดม ดังนี้ แลวไดเหาะขึ้นจากชมพูทวีป
ลอยไปในอากาศดุจพญาหงสบินไปเหนือ
ทองฟาฉะนั้น, พระเถระทั้งหลายเหาะขึ้นไป
แลวอยางนั้น ก็ลงที่ยอดเขาแลว ยืนอยูบน
ยอดบรรพต ซึ่งงามไปดวยเมฆ อันตั้งอยู
ขางหนาแหงบุรีอันประเสริฐราวกะวา หมูหงสจับอยูบนยอดเขาฉะนั้น.
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ก็ทานพระมหินทเถระ ผูมารวมกับพระเถระทั่งหลาย มีพระอิฏฏิยะ
เปนตน ยืนอยูอยางนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ไดยืนอยูแลวในเกาะนี้ ในปที่
๒๓๖ พรรษา นับมาแตปที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน.
[ลําดับราชวงศที่เสวยราชยในเกาะลังกาและชมพูทวีป]
ความพิสดารวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จปรินิพพานแลว
ในปที่ ๘ แหง (รัชกาล) พระเจาอชาตศัตรุราช (เสวยราชย) . ในปนั้นนั่นเอง
พระราชโอรสของพระเจาสีหกุมาร ผูทรงเปนพระเจาแผนดินตนวงศแหงเกาะ
ตัมพปณณิทวีป ทรงพระนามวา วิชัยกุมาร เสด็จมาสูเกาะนี้แลว ไดทรง
ทําเกาะนี้ ใหเปนที่อยูของมนุษย. พระเจาวิชัยกุมาร (เสวยราชยอยูในเกาะนี้
๓๘ ป)* แลว สวรรคตที่เกาะนี้ ในปที่ ๑๔ แหง (รัชกาล) พระเจาอุทัยภัทท
ในชมพูทวีป. พระราชาทรงพระนามวา บัณฑุวาสุเทพ ขึ้นครองราชยใน
เกาะนี้ ในปที่ ๑๕ แหง (รัชกาล) พระเจาอุทัยภัทท (ซึ่งเสวยราชยอยูใน
ชมพูทวีป). พระเจาบัณฑุวาสุเทพ ไดสวรรคตที่เกาะนี้ ในปที่ ๒๑ แหง
(รัชกาล) พระเจานาคทัสสกะ (ซึ่งเสวยราชยอยู) ในชมพูทวีปนั้น. พระราช
กุมาร ทรงพระนามวา อภัย ขึ้นครองราชยในเกาะนี้ ในปนั้นนั่นเอง. พระ
เจาอภัย (เสวยราชยอยู) ในเกาะนี้ครบ ๒๐ ปบริบูรณ ในปที่ ๑๗ แหง
(รัชกาล) พระเจาอภัย (ผูครองราชยอยูในคราวนั้น). พระเจาปกุณฑกาภัย
(ครองราชยอยู) ในเกาะนี้ ครบ ๑๗ ปบริบูรณ ในปที่ ๑๖ แหง (รัชกาล)
พระเจากาฬาโศก (ซึ่งเสวยราชยอยู) ในชมพูทวีปนั้น. ๑๗ ปเหลานั้น
*
สารตฺถทีปนี. ๑/๒๔๐.
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รวมกันอีก ๑ ป ถัดมา จึงเปน ๑๘ ป พระเจาปกุณฑกาภัย ไดสวรรคตใน
เกาะนี้ ในปที่ ๑๔ แหง (รัชกาล). พระเจาจันทรคุต (ซึ่งเสวยราชยอยู)
ในชมพูทวีปนั้น. (ตอจากนั้น) พระเจามุฏสีวะก็ขึ้นครองราชย (ในเกาะนี้)
พระเจามุฏสีวะไดสวรรคตในเกาะนี้ ในปที่ ๑๗ แหง (รัชกาล) พระเจา
อโศกธรรมราช (ซึ่งเสวยราชยอยู) ในชมพูทวีปนั้น. (ตอจากนั้น) พระเจา
เทวานัมปยดิสก็ขึ้นครองราชย (ในเกาะนี้).
อนึ่ง เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จปรินิพพานแลว พระเจา
อชาตศัตรู เสวยราชยได ๒๔ ป. สวนพระเจาอุทัยภัทท เสวยราชยได ๑๖ ป.
(ตอจากนั้น) พระเจาอนุรุทธะและพระเจามุณฑะ เสวยราชยได ๘ ป.
พระเจานาคทัสสกะ เสวยราชยได ๒๔ ป. พระเจาสุสูนาคะ เสวยราชยได
๑๘ ป. พระเจาอโศก * พระราชโอรสของพระเจาสุสูนาคะนั้นนั่นแล เสวยราชย
ได ๒๘ ป. พระราชาผูเปนพระเจาพี่นองกัน ๑๐ พระองค ๒ ซึ่งเปนพระราช
โอรสของพระเจาอโศก๑ เสวยราชยได ๒๒ ป. ภายหลังแตกาลแหงพระราชา
ผูเปนพระเจาพี่นองกัน ๑๐ องคนั้น มีพระราชา ๙ พระองค๓ ทรงมีพระนาม
วา นันทะ (ตอสรอยพระนามทุก ๆ พระองค) เสวยราชยได ๒๒ ป เทานั้น
พระเจาจันทรคุต เสวยราชยได ๒๔ ป. พระเจาวินทุสาร เสวยราชยได ๒๘ ป.
๑. พระนามวา พระเจาอโศก ทั้ง ๒ แหงนี้ ฎีภาสารัตถทีปนี และอรรถโยชนา แกไววา ไดแก
พระเจากาฬาโศก หรือกาลาโศกนั่นเอง. ๒. พระราชาผูเปนพระเจาพี่นองกัน ๑๐ องค
นั้นคือ ภัททเสน ๑ โกรัณวรรณะ ๑ มัคุวะ ๑ สัพพัญชนะ ๑ ชาลิกะ ๑ อุภกะ ๑ สญชัย ๑
โกรัพพะ ๑ นันวัฒนะ ๑ และปญจมกะ ๑.
๓. พระราชา ๙ พระองคที่มีสรอยพระนามวานันทะ นั่นคือ อุคคเสนนันทะ ๑ ปณฑุกนันทะ
๑
ปณฑุคตินันทะ ๑ ภูศปาลนันทะ ๑ รัฏฐปาลกนันทะ ๑ โควิสาณกนันนทะ ๑ ทสสี
ฏิฐกนันทะ ๑
เกวัฏฏกนันทะ ๑ และธนนันทะ ๑ นัยสารัตถทีปนี ๑/๒๔๔.
๒. พระนามวาพระเจาอโศกองคนี้ คือ พระเจาอโศกมหาราช ซึ่งเปนพระราชโอรสของพระ
เจา
วินทุสารหรือพินทุสารนั่นเอง. พึงดูบาลีในสมันต ฯ นี้ หนา ๔๐ และ ๔๔.
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ในที่สุด (รัชกาล) แหงพระเจาวินทุสารนั้น พระเจาอโศกก็ขึ้นครองราชย.
ในกาลกอนแตทรงอภิเษก พระเจาอโศกนั้น ครองราชยอยู ๔ ป. ในปที่ ๑๘
จากเวลาที่พระเจาอโศกทรงอภิเษกแลว พระมหินทเถระก็มายืนอยูที่เกาะนี้.
คํานี้วา พระมหินทเถระยืนอยูที่เกาะนี้ ในปที่ ๒๓๖ พรรษา นับมาแตปที่
สมเด็จพระสัมพุทธเจาปรินิพพาน ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบ ตามสายราชวงศ
(ของพระราชาในชมพูทวีป) นั่น ดังพรรณนามา ฉะนี้.
[พระเจาเทวานัมปยดิสทรงพบพระมหินทเถระ]
ก็ในวันนั้น ที่เกาะตัมพปณณิทวีป มีงานนักษัตรฤกษในเชษฐมาสตน
(คือเดือน ๗). พระราชาทรงรับสั่งใหโฆษณานักษัตรฤกษ แลวทรงบังคับ
พวกอํามาตยวา พวกทาน จงเลนมหรสพเถิด ดังนี้ มีราชบุรุษจํานวนถึง
สี่หมื่นเปนบริวาร เสด็จออกไปจากพระนคร มีพระสงคจะทรงกีฬาลาเนื้อ
จึงเสด็จไปโดยทางที่มิสสกบรรพตตั้งอยู. เวลานั้น มีเทวดาตนหนึ่ง ซึ่งสิงอยู
ที่บรรพตนั้น คิดวา เราจักแสดงพระเถระทั้งหลาย แกพระราชา จึงแปลง
เปนตัวเนื้อละมั่งเที่ยวทําทีกินหญาและใบไมอยูในที่ไมไกล (แตพระเถระนั้น).
พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นเนื้อละมั่งตัวนั้นแลว จึงทรงดําริวา บัดนี้
ยังไมสมควรจะยิงเนื้อ ตัวที่ยังเลินเลออยู จึงทรงดีดสายธนู. เนื้อเริ่มจะหา
ทางหนี ๆ ไปทางที่กําหนดหมายดวยตนมะมวง. พระราชาเสด็จติดตามไป
ขางหลัง ๆ แลวเสด็จขึ้นสูทางที่กําหนดดวยตนมะมวงนั่นเอง. ฝายมฤค ก็หายตัว
ไปในที่ไมไกลพระเถระทั้งหลาย. พระมหินทเถระเห็นพระราชากําลังเสด็จมา
ในที่ไมไกล จึงอธิษฐานใจวา ขอใหพระราชาทอดพระเนตรเห็นเฉพาะเรา
เทานั้น อยาทอดพระเนตรเห็นพวกนอกนี้เลย จึงทูลทักวา ติสสะ ติสสะ
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ขอจงเสด็จมาทางนี้. พระราชาทรงสดับแลว เฉลียวพระหฤทัยวา ขึ้นชื่อวา
ชนผูที่เกิดในเกาะนี้ซึ่งสามารถจะเรียกเราระบุชื่อวา ติสสะ ไมมี ก็สมณะ
โลนรูปนี้ทรงแผนผาขาดที่ตัด (ดวยศัสตรา) นุงหมผากาสาวะ เรียกเราโดย
เจาะชื่อ ผูนี้คือใครหนอแล จักเปนมนุษยหรืออมนุษย ? พระเถระจึงถวาย
พระพรวา
ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! อาตมภาพทั้งหลายชื่อวาสมณะ เปนสาวกของ
พระธรรมราชามาที่เกาะนี้
จากชมพูทวีป
เพื่ออนุเคราะหมหาบพิตรเทานั้น.
[ไมไผ ๓ ลําประมาณคาไมไดเกิดแกพระเจาเทวานัมปยดิส]
โดยสมัยนั้น พระเจาเทวานัมปยดิสมหาราช และพระเจาอโศกธรรมราชา ทรงเปนพระอทิฏฐสหายกัน (คือสหายที่ยังไมเคยพบเห็นกัน). ก็ดวย
พระบุญญานุภาพ ของพระเจาเทวานัมปยดิสมหาราช มีไมไผ ๓ ลํา มีประมาณ
เทาคันธงรถ เกิดขึ้นที่กอไมไผแหงหนึ่ง ที่เชิงฉาตกบรรพต ลําหนึ่งชื่อ
ลดายัฏฐิ ลําหนึ่งชื่อ บุปผยัฏฐิ ลําหนึ่งชื่อ สกุณยัฏฐิ.
บรรดาไมไผ ๓ นั้น ลําที่ชื่อวา ลดายัฏฐิ (คือลําไมเถา) มีสีเหมือน
เงินแท ลดาวัลยที่เกิดพันตนไมไผนั้นก็ปรากฏมีสีเหมือนทอง. สวนในลําที่
ชื่อวา บุปผยัฏฐิ (คือลําดอกไม) ก็มีดอกซึ่งมีสีเขียว เหลือง แดง ขาว
และดํา ปรากฏมีขั้ว ใบ และเกสรที่จําแนกไวดี. สวนในลําที่ชื่อวา สกุณยัฏฐิ
(คือลําสกุณชาติ) ก็มีหมูสกุณาหลายหลากมีหงส ไก และนกโพระดก (นกกระดก)
เปนตน และมีสัตว ๔ เทานานาชนิด ปรากฏเปนเหมือนมีชีวิตอยู. แมสมจริง
ดังที่พระอาจารยชาวสิงหล กลาวไวในคัมภีรทีปวงศวา

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 128
ไมไผ ๓ ลํา ไดมีแลวที่เชิงเขาชื่อ
ฉาตกะ ลําที่เปนเถา มีสีขาวและงามเหมือน
สีทอง ปรากฏอยูที่ลําตน* สีเงิน, ดอกสีเขียว
เปนตน มีอยูเชนใด. ดอกเชนนั้น ก็ปรากฏ
อยูในลําดอกไม,
สกุณชาติหลายหลาก ก็
จับกันอยูที่ลําสกุณชาติ โดยรูปของตน
นั่นเอง.
[รัตนะคือแกววิเศษ ๘ ชนิดเกิดแกพระเจาเทวานัมปยดิส]
รัตนะ (คือแกว) มีหลายชนิด มีแกวมุกดา แกวมณี และแกว
ไพฑูรยเปนตน เกิดขึ้นแมจากสมุทร แกพระเจาเทวานัมปยดิสพระองคนั้น.
สวนในเกาะตัมพปณณิทวีป มีแกวมุกดาเกิดขึ้น ๘ ชนิด คือ แกวมุกดามี
สัณฐานเหมือนรูปชาง ๑ แกวมุกดามีสัณฐานเหมือนรูปรถ ๑ แกวมุกดามีสัณฐาน
เหมือนผลมะขามปอม ๑ แกวมุกดามีสัณฐานเหมือนกําไลมือ ๑ แกวมุกดามี
สัณฐานเหมือนวงแหวน ๑ แกวมุกดามีสัณฐานเหมือนผลไมกุม ๑ แกวมุกดา
ปกติ ๑ ทาวเธอไดสงลําไมไผ แกวมุกดานั้น ๆ กับรัตนะมากมาย อยางอื่น
ไปถวาย เพื่อเปนเครื่องบรรณาการ แดพระเจาอโศกธรรมราช.
[พระเจาอโศกสงเบญจราชกุธภัณฑไปถวายพระเจาเทวานัมปยดิส]
พระเจาอโศกทรงเลื่อมใส แลวทรงสงเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ อยาง
ไปถวายแดทาวเธอ คือ เศวตฉัตร ๑ แสจามร (วาลวีชนี) ๑ พระขรรค ๑
รัตนะประดับพระเมาลี (คือ พระอุณหิส ติดพระมหาพิชัยมงกุฎ) ๑ ฉลอง
*
ราชตยฏฐี เปนปฐมวิภัตติ ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ. นัยอรรถโยชนา ๑/๘๐.
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พระบาท ๑ และเครื่องบรรณาการอยางอื่นหลายชนิด เพื่อประโยชนแกการ
อภิเษก. คืออยางไร. คือ สังข ๑ คังโคทกวารี (น้ําที่แมน้ําคงคา หรือน้ํา
ที่เกิดจากสระอโนดาต) ๑ วัฒนมานะ จุณสําหรับสรงสนาน ๑ วฏังสกะ
(พระมาลากรองสําหรับประดับพระกรรณ หรือกรรเจียก เครื่องประดับหู) ๑
ภิงคาร พระเตาทอง ๑ นันทิยาวฏะ ภาชนะทอง (ทําไวเพื่อการมงคล มี
สัณฐานเหมือนรูปกากบาท) ๑ สิริกะ (วอหรือเสลี่ยง) ๑ กัญญา ขัตติยกุมารี ๑
อโธวิมทุสสยุคะ (คูพระภูษาที่ไมตองซัก) ๑ หัตถปุณฉนะ ผาสําหรับเช็ด
พระหัตถ ๑ หริจันทนะ แกนจันทนแดง ๑ อรุณวัณณมัตติกะ ดินสีอรุณ ๑
อัญชนะ* ยาหยอดพระเนตร ๑ หรีตกะ พระโอสถสมอ ๑ อามลกะ พระโอสถ
มะขามปอม ๑ ฉะนี้แล.
แมคํานี้ก็สมจริงดังคําที่พระอาจารยชาวสิงหล กลาวไวในคัมภีร
ที่ปวงศวา
พระราชาทรงพระนามวาอโศก ทรง
สงเครื่องบรรณาการ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะบุญ
กรรม (ของพระองค) ไป (ถวายแด
พระเจาเทวานัมปยดิส) คือ พัดวาลวีชนี ๑
พระอุณหิส (พระมหาพิชัยมงกุฏ) ๑ เศวต
ฉัตร ๑ พระขรรค ๑ ฉลองพระบาท ๑ เวฐนะ
ผาโพกพระเศียร ๑ สารปามังคะ สรอย
สังวาล ๑ ภิงคาร พระเตาทอง ๑ นันทิวัฏฏ*
อัญชนะ แปลวา แรพลวง ก็ได. ดอกอัญชันก็ได ดอกอังกาบก็ได หรือยาหยอดตาก็ได
ในที่นี้ไดแปลวา ยาหยอดตา.
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กะ ภาชนะทอง ๑ สิวิกะ (วอหรือเสลี่ยง) ๑
สังขะ (สังขสําหรับรดน้ําในเวลาอภิเษก) ๑
วฏังสกะ (พระมาลากรองสําหรับประดับ
พระกรรณ หรือกรรเจียกเครื่องประดับหู) ๑
อโธวิวัตถโกฏิกะ พระภูษาคูหนึ่งที่ไมตอง
ซักฟอก ๑ โสวัณณปาตีถาดทอง ๑ กฏัจฉุ
ทัพพี ๑ มหัคฆหัตถปุณฉนะ ผาสําหรับเช็ด
พระหัตถที่มีคามาก ๑ อโนตัตโตทกกาชะ
หาบน้ําสระอโนดาด ๑ อุตตมหริจันทนะ
แกนจันทนแดงที่ดีเลิศ ๑ อรุณวัณณมัตติกะ
ดินสีอรุณ ๑ อัญชนะยาหยอดพระเนตรที่นาค
นํามาถวาย ๑ หรีตกะพระโอสถสมอ ๑
อามลกะ พระโอสถมะขามปอม ๑ มหัคฆ
อมโตสถะ พระโอสถแกโรคที่มีคามาก ๑
ขาวสาลีมีกลอนหอม ๖,๐๐๐ เกวียนที่นก
แขกเตานํามาถวาย ๑.
ก็พระเจาอโศก ทรงสงเครื่องบรรณาการ ที่เปนอามิสนั้นไปถวาย
อยางเดียวหามิได ไดยินวา ยังไดสงแมธรรมบรรณาการนี้ไปถวายอีก ดังนี้คือ
หมอมฉัน ไดถึงพระพุทธเจา พระ
ธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะที่พึ่งแลว
ไดแสดงตนเปนอุบาสก ในพระศาสนาแหง
ศากยบุตร, ขาแตพระองคผูสูงสุดกวา
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นรชน ! ถึงพระองคทาน ก็จงยังจิตให
เลื่อมใสในอุดมวัตถุทั้ง ๓ เหลานี้เถิด ขอให
ทรงเขาถึงรัตนะทั้ง ๓ นั้นวาเปนสรณะที่พึ่ง
ดวยพระศรัทธาเถิด.
ในวันนั้น พระราชาพระองคนั้น ทรงรับมุรธาภิเษก ๑ เดือนดวย
เครื่องอุปกรณการอภิเษก ที่พระเจาอโศกทรงสงไปถวาย. จริงอยู เหลา
เสนามาตยไดทําการอภิเษกถวายแดทาวเธอ
ในดิถีวันเพ็ญแหงเดือนวิสาขะ
(คือวันเพ็ญเดือน ๖ ).
ทาวเธอพระองคนั้น เมื่อทรงอนุสรณถึงศาสนาประวัตินั้น ที่พระองค
ไดทรงสดับมาไมนาน ครั้นไดทรงสดับคํานั้น ของพระเถระวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร ! อาตมภาพทั้งหลาย ชื่อวาสมณะเปนสาวก ของพระธรรมราชา
ดังนี้ เปนตนแลวทรงดําริวา พระผูเปนพระเจาทั้งหลาย มาแลวหนอแล จึง
ทรงทิ้งอาวุธในทันใดนั้นเอง แลวประทับนั่งสนทนาสัมโมทนียกถาอยู ณ สวน
ขางหนึ่ง. เหมือนดังที่พระโบราณาจารย กลาวไววา
พระราชาทรงทิ้งอาวุธแลว เสด็จประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ครั้นประทับนั่ง
แลว ไดตรัสพระดํารัสประกอบดวยประโยชน
เปนอันมากราเริงอยู.
ก็เมื่อทาวเธอพระองคนั้น ทรงสนทนาสัมโมทนียกถาอยูนั่นแล
ขาราชบริพารจํานวนสี่หมื่นเหลานั้น ก็พากันมาแวดลอมพระองคแลว.
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[พรเถระแสดงใหพระราชาทอดพระเนตรเห็นจริงอีก ๖ คน]
คราวนั้น พระเถระ ก็แสดงชน ๖ คนแมนอกนี้. พระราชาทอด
พระเนตรเห็น (ชนทั้ง ๖ นั้น) แลว จึงทรงรับสั่ง (ถาม) วา คนเหลานี้
มาเมื่อไร ?
พระเถระ. มาพรอมกับอาตมภาพนั่นแล มหาบพิตร !
พระราชา. ก็บัดนี้ สมณะแมเหลาอื่น ผูเห็นปานนี้ มีอยูในชมพูทวีป
บางหรือ ?
พระเถระ. มีอยู มหาบพิตร ! บัดนี้ ชมพูทวีป รุงเรืองไปดวย
ผากาสาวพัสตร สะบัดอบอวลไปดวยลมฤษี, ในชมพูทวีปนั้น
มีพระอรหันตพุทธสาวกเปนอันมาก
ซึ่งเปนผูมีวิชชา ๓ และไดบรรลุฤทธิ์
เชี่ยวชาญทางเจโตปริยญาณ สิ้นอาสวะแลว.
พระราชา. ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! พระคุณเจาทั้งหลาย พากันมา
โดยทางไหน ?
พระเถระ. มหาบพิตร ! อาตมภาพทั้งหลายไมไดมาทางน้ําและทาง
บกเลย.
พระราชา. ก็ทรงเขาพระทัยไดดีวา พระคุณเจาเหลานี้มาทางอากาศ.
[พระเถระถามปญหาเพื่อหยั่งทราบพระปญญาของพระราชา]
พระเถระ. เพื่อจะทดลองดูวา พระราชา จะทรงมีความเฉียบแหลม
ดวยพระปรีชาหรือหนอแล ? จึงทูลถามปญหาปรารภตนมะมวง ซึ่งอยูใกลวา
มหาบพิตร ตนไมนี้ชื่ออะไร ?
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พระราชา. ชื่อตนมะมวง ทานผูเจริญ !
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ก็นอกจากตนมะมวงนี้แลว
มะมวงตนอื่น มีอยูหรือไม ?
พระราชา. มีอยู ทานผูเจริญ ! ตนมะมวงแมเหลาอื่นมีอยูมากหลาย.
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ยกเวนมะมวงตนนี้ และ
มะมวงเหลาอื่นเสียแลว ตนไมชนิดอื่น มีอยูหรือหนอแล ?
พระราชา. มีอยู ทานผูเจริญ ! แตตนไมเหลานั้น มิใชตนมะมวง.
พระเถระ. ยกเวนตนมะมวง และมิใชตนมะมวงเหลาอื่นเสีย ก็ตนไม
ชนิดอื่น มีอยูหรือ ?
พระราชา. มี คือ มะมวงตนนี้แหละ ทานผูเจริญ !
พระเถระ. ดีละ มหาบพิตร ! พระองคทรงเปนบัณฑิต, ก็พระประยูรญาติของพระองค มีอยูหรือ ? มหาบพิตร !
พระราชา. ชนผูเปนญาติของขาพเจา มีอยูมากหลาย ทานผูเจริญ !
พระเถระ. ยกเวนชนผูเปนพระประยูรญาติ ของพระองคเหลานี้เสีย
แลว ชนบางพวกเหลาอื่น แมผูที่มิใชพระประยูรญาติมีอยูหรือ ? มหาบพิตร !
พระราชา. ชนผูที่มิใชญาติ มีมากกวาผูที่เปนญาติ ทานผูเจริญ !
พระเถระ. ยกเวนผูที่เปนพระประยูรญาติของพระองค และผูที่มิใช
พระประยูรญาติเสียแลว ใคร ๆ คนอื่น มีอยูหรือ ? ขอถวายพระพร ;
พระราชา. มี คือ ขาพเจาเอง ทานผูเจริญ !
พระเถระ. ดีละ มหาบพิตร ! ขึ้นชื่อวาตน ไมจัดวาเปนญาติของตน
ทั้งจะไมใชญาติ (ของตน) ก็หามิได.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 134
[พระราชาพรอมดวยขาราชบริพารดํารงอยูในไตรสรณคมน]
ลําดับนั้น พระเถระคิดวา พระราชาเปนบัณฑิต จักทรงสามารถ
รูธรรมได ดังนี้แลวจึงแสดงจูฬหัตถิปโทปมสูตร*. ในเวลาจบกถา พระราชา
พรอมดวยขาราชบริพารประมาณสี่หมื่น ดํารงอยูในไตรสรณคมนแลว
ก็ในขณะนั้นนั่นเอง พนักงานหองเครื่อง ก็นําพระกระยาหารมา
ทูลถวายแดพระราชา. สวนพระราชากําลังทรงสดับพระสูตรอยู ไดทรงเขา
พระหฤทัยดีแลวอยางนี้วา สมณศากยบุตรเหลานี้ ไมควรจะฉันในเวลานี้.
แตทาวเธอ ทรงดําริวา ก็การที่เราไมถามแลวบริโภคไมควร ดังนี้แลว จึง
ตรัสถามวา ทานผูเจริญ พวกทานจักฉันหรือ ?
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! พวกอาตมภาพ ไมควรฉัน
ในเวลานี้.
พระราชา. ควรฉันในเวลาไหนเลา ? ทานผูเจริญ !
พระเถระ. ควรฉันตั้งแตพระอาทิตยขึ้นไป จนถึงเวลาเที่ยงวัน ขอ
ถวายพระพร !
พระราชา. พวกเราไปสูพระนครกันเถิด ทานผูเจริญ !
พระเถระ. อยาเลย มหาบพิตร ! พวกอาตมภาพจักพักอยูในที่
นี้แหล.
พระราชา. ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ถาพวกพระคุณเจา จะพักอยู
(ในที่นี้) ไซร, ขอเด็กคนนี้ จงมาไปกับขาพเจา.
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! เด็กคนนี้บรรลุผลแลว
รูแจงพระศาสนาแลว เปนปพพัชชาเปกขะ (คือผูมุงจะบรรพชา) จักบรรพชา
ในบัดนี้.
*
ม. มู. ๑๒/๓๓๖.
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พระราชา ทรงรับสั่งวา ขอแตพระคุณเจาผูเจริญ ถาเชนนั้นพรุงนี้
ขาพเจาจักสงรถมา (รับพวกพระคุณเจา), ขอพระคุณเจาทั้งหลาย พึงขึ้นรถ
นั้นมาเถิด ดังนี้ ถวายบังคมแลว ก็เสด็จหลีกไป.
[สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟงธรรมทั่วเกาะลังกา]
พระเถระ เมื่อพระราชาเสด็จหลีกไปไมนานนัก จึงเรียกสุมนสามเณร
มาสั่งวา สุมนะ เธอจงไปโฆษณาเวลาฟงธรรมเถิด.
สุมนสามเณรเรียนถามวา ขาแตทานผูเจริญ ! กระผมจะโฆษณาให
ไดยินตลอดที่มีประมาณเทาไร ?
พระเถระสั่งวา จงโฆษณาใหไดยินทั่วเกาะตัมพปณณิทวีปเถิด.
สามเณรรับเถรบัญชาวา ขาแตทานผูเจริญ ! ดีละ แลวก็เขาจตุตถฌาน
มีอภิญญาเปนบาท ออก (จากฌาน) แลวอธิษฐานมีจิตตั้งมั่น โฆษณาเวลา
ฟงธรรมใหไดยินทั่วเกาะตัมพปณณิทวีปตลอด ๓ ครั้งแลว.
พระราชา ทรงสดับเสียงนั้นแลว จึงทรงสงขาวไปยังสํานักของ
พระเถระทั้งหลายวา มีอุปทวะอะไร ๆ หรือ ? ทานผูเจริญ !
พระเถระทูลวา อาตมภาพทั้งหลาย ไมมีอุปทวะอะไร อาตมภาพ
ทั้งหลาย ไดใหสามเณรโฆษณาเวลาฟงธรรม. อาตมภาพทั้งหลาย มีความ
ประสงคจะแสดงพระพุทธพจน (เทานั้น).
[เสียงโฆษณาเวลาฟงธรรมกระฉอนไปถึงชั้นพรหมโลก]
ก็แล เหลาภุมมเทวดา ไดฟงเสียงของสามเณรนั้นแลว ก็ไดประกาศ
เสียงใหบันลือลั่นแลว
เสียงไดกระฉอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกดวยอุบายนั่น
เพราะเสียงนั้น ไดมีเทวดามาสันนิบาตกันอยางมากมาย. พระเถระเห็นเทวดา
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มาสันนิบาตกันอยางมากมาย จึงแสดงสมจิตตสูตร. ในเวลาจบกถา เหลา
เทวดาประมาณอสงไขยหนึ่ง ไดบรรลุธรรมแลว. นาคและสุบรรณมากหลาย
ก็ไดตั้งอยูในสรณคมนแลว.
ก็เมื่อพระสารีบุตรเถระ แสดงพระสูตรนี้อยู
การสันนิบาตของเหลาทวนเทพไดมีแลวเชนใด, เทวดาสันนิบาตเชนนั้น ก็ได
เกิดแลวแมเมื่อพระมหินทเถระ (แสดงพระสูตรนี้).
[พระปฐมเจดียเมืองอนุราชบุรี]
ครั้งนั้น โดยลวงไปแหงราตรีนั้น พระราชา ก็ทรงสงรถไปเพื่อ
(รับ) พระเถระทั้งหลาย. นายสารถี พักรถไว ณ ที่ขางหนึ่งแลวเรียนบอก
แกพระเถระทั้งหลายวา รถมาแลว ขอรับ ! โปรดขึ้นรถเถิด. พวกเราจะ
ไปกัน.
พระเถระทั้งหลายพูดวา พวกเราจะไมขึ้นรถ, ทานจงไปเถิด พวกเรา
จักไปภายหลัง ดังนี้แลว ไดเหาะขึ้นสูเวหาส แลวไปลง ณ ปฐมเจดียสถาน
ในดานทิศบูรพา แหงเมืองอนุราธบุรี. จริงอยู พระเจดียนั้น ชาวโลกเรียกวา
พระปฐมเจดีย เพราะเปนเจดียที่ประชาชนสรางไว ในสถานที่พระเถระทั้งหลาย
ลงครั้งแรกนั่นแล.
[พระราชาทรงรับสั่งใหเตรียมการตอนรับพระเถระ]
ฝายพระราชา ครั้นสงนายสารถีไปแลว จึงทรงบังคับพวกอํามาตยวา
ขอใหพากันตกแตมณฑปภายในพระราชนิเวศนเถิด. ในทันใดนั้นเอง อํามาตย
ทั้งปวง ก็ยินดีราเริง ตกแตงมณฑปเปนที่นาเลื่อมใสยิ่งนัก. พระราชาทรง
ดําริอีกวา วันวานนี้ พระเถระเมื่อแสดงหมวดศีลอยู ก็กลาววา ที่นอนสูง
และที่นอนใหญ ยอมไมควร (แกพวกภิกษุ) ดังนี้, พระผูเปนเจาทั้งหลาย
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จักนั่งบนอาสนะทั้งหลาย หรือจักไมนั่งหนอ เมื่อทาวเธอ ทรงดําริอยูอยางนั้น
นั่นแล นายสารถีนั้น ก็มาถึงประตูพระนคร (พอดี). เวลานั้นนายสารถีได
เห็นพระเถระทั้งหลาย มารัดประคดเอว หมจีวรอยูกอนแลว. ครั้นเธอเห็น
แลว ก็เปนผูมีจิตเลื่อมใสยิ่งนัก แลวกลับมาทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ
ใตฝาละออกธุลีพระบาท ! พระเถระทั้งหลายมาถึงแลว.
พระราชา ตรัสถามวา พระเถระทั้งหลาย ขึ้นรถมาหรือ ?
*
นายสารถีกราบทูลวา ไมขึ้น พระเจาขา ! อีกอยางหนึ่ง พระเถระ
ทั้งหลายออกทีหลังขาพระพุทธเจา มาถึงกอนไดยืนอยูที่ประตูดานทิศปราจีน.
พระราชาทรงสดับวา พระเถระทั้งหลายไมขึ้นแมซึ่งรถ จึงทรงพระดําริวา
บัดนี้ พระผูเปนเจาทั้งหลาย จักไมยินดีอาสนะสูง แลวตรัสสั่งวา แนะพนาย !
ถาเชนนั้น พวกทานจงปูอาสนะ โดยอาการเพียงลาดพื้น เพื่อพระเถระ
ทั้งหลาย ดังนี้แลว ไดเสด็จสวนทางไป. พวกอํามาตยปูเสื่อออนบนพื้นแลว
ปูเครื่องลาดอันวิจิตมีผาโกเชาวเปนตน (พรม) ขางบน. พวกโหรผูทํานายนิมิต
เห็น (เหตุการณนั้น) แลว พากันพยากรณวา แผนดินนี้ถูกพระเถระเหลานี้
ยึดแลวในบัดนี้, ทานเหลานี้ จักเปนเจาของแหงเกาะตัมพปณณิทวีป. ฝาย
พระราชาไดเสด็จมาถวายบังคมพระเถระทั้งหลายแลว ทรงรับเอาบาตรจาก
หัตถของพระมหินทเถระ แลวนิมนตเหลาพระเถระใหเขาไปในเมือง ดวยการ
บูชาและสักการะใหญ ใหเขาไปสูภายในพระราชนิเวศน. พระเถระเห็นการให
ปูอาสนะแลว นั่งพลางคิดไปวา ศาสนาของเราจักแผไปทั่วลังกาทวีป และ
ตั้งมั่นไมหวั่นไหวดุจแผนดิน. พระราชาทรงเลี้ยงดูพระเถระทั้งหลายใหอิ่มหนํา
ดวยขาทนียะโภชนียะ อันประณีต ดวยพระหัตถของพระองคเสร็จเรียบรอย
*
พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ป. ธ. ๙ ) วัดสัมพันธวงศ แปล.
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แลว ไดรับสั่งใหเรียกสตรี ๕๐๐ คน มีพระนางอนุฬาเทวีเปนประมุข
มากดวยพระดํารัสวา พวกแมจงกระทําการอภิวาทและบูชาสักการะพระเถระ
ทั้งหลายเถิด ดังนี้ แลวไดเสด็จประทับนั่ง ณ สวนขาหนึ่ง.
[พระเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาและชาวเกาะ]
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระเถระ เมื่อจะใหฝนรัตนะคือพระธรรมตกแก
พระราชาพรอมทั้งชนบริวาร จึงไดแสดงเปตวัตถุ วิมานวัตถุ และสัจจสังยุต.
สตรีทั้ง ๕๐๐ เหลานั้น ฟงธรรมเทศนานั้น ของพระเถระ ไดกระทําใหแจง
ซึ่งโสดาปตติผล. แมเหลามนุษยที่ไดพบเห็นพระเถระบนเขามิสสกบรรพตใน
วันกอน ก็พากันกลาวสรรเสริญคุณของพระเถระในที่นั้น ๆ. พวกมหาชนฟง
(จากสํานัก) ของชนเหลานั้น ไดประชุมกันสงเสียงเอ็ดอึงที่พระลานหลวง.
พระราชาตรัสถามวา นั่นเสียงอะไรกัน. ทวยนครกราบทูลวา พวกมหาชน
รองวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ! พวกขาพระพุทธเจาไมไดเห็นพระเถระ
พระราชาทรงพระดําริวา ถาพวกมหาชนจักเขามาในที่นี้ไซร โอกาสจักไมมี
จึงตรัสวา แนะพนาย ! พวกเธอจงไปชําระโรงชาง เกลี่ยทราย โปรยดอกไม
๕ สี ผูกเพดานผาแลวปูลาดอาสนะ เพื่อพระเถระทั้งหลายบนที่ของชางมงคล.
พวกราชอํามาตยไดกระทําอยางนั้นแลว. พระเถระไดไปนั่งแสดงเทวทูตสูตร
ในที่นั้น. ในเวลาจบกถา คนประมาณหนึ่งพัน ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล.
ในเวลานั้น ชนทั้งหลายคิดวา โรงชางแคบเกินไปเสียแลว จึงตกแตงอาสนะ
ที่อุทยานนันทวันใกลประตูดานทิศทักษิณ. พระเถระ (ไป) นั่งแสดงอาสิวิโสปมสูตร ในอุทยานนันทวันนั้น. เพราะฟงอาสิวิโสปมสูตรแมนั้น คนประมาณ
พันหนึ่ง ไดโสดาปตติผล. ในวันที่สองแตวันที่พระเถระมาแลว ธรรมาภิสมัย
(การตรัสรูธรรม การบรรลุธรรม) ไดมีแกคนประมาณ ๒,๕๐๐ คน.
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[พระราชาถวายอุทยานสรางวัด]
เมื่อพระเถระสัมโมทนากับพวกกุลสตรี
กุลสุณหา กุลกุมารี
ผูมาแลวและมาแลว ในอุทยานนันทวันนั่นแล เวลาก็ตกเย็น. พระเถระ
สังเกตเวลาแลวลุกขึ้นพลางพูดวา ไดเวลา พวกเราจะไปยังเขามิสสกบรรพต.
พวกอํามาตยเรียนถามวา พวกทานจะไปไหนกันขอรับ ? พระเถระกลาววา
จะไปยังที่พักของพวกเรา.
อํามาตยเหลานั้นกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ
แลวกราบเรียนตามพระบรมราชานุมัติวา ทานผูเจริญ ! เวลานี้ ไมใชเวลาที่
จะไปในที่นั้น อุทยานนันทวันนี้แหละ จงเปนที่พักของพระผูเปนเจา. พระเถระ
กลาววา อยาเลย พวกอาตมาจะไป. พวกอํามาตยกราบเรียนตามพระราชดํารัส
อีกวา ทานขอรับ ! พระราชาตรัสวา อุทยานชื่อเมฆวันนี้ เปนของพระชนกเรา
อยูไมไกลไมใกลนัก จากพระนครสมบูรณดวยทางไปมา ขอพระเถระเจาทั้งหลาย
โปรดสําเร็จการอยูในอุตทยานเมฆวันนี้. พระเถระทั้งหลาย จึงพักอยูที่อุทยาน
เมฆวัน. ฝายพระราชาแล ไดเสด็จไปยังสํานักของพระเถระ ตอเมื่อราตรีนั้น
ลวงไป ไดตรัสถามถึงการจําวัดสบายแลว ตรัสถามตอไปวา ขาแตทานผูเจริญ
อารามนี้ สมควรแกพระภิกษุสงฆหรือ ? พระเถระถวายพระพรวา สมควร
มหาบพิตร ! แลวจึงนําพระสูตรนี้มาวา อนุชานามิ ภิกฺขเว อาราม
ภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตอาราม ดังนี้เปนตน. พระราชาทรงพอพระทัย
ทรงจักพระสุวรรณภิงคาร (พระเตาทอง) ใหน้ําตกไปที่มือของพระเถระ ได
ถวายอุทยานมหาเมฆวัน พรอมกันน้ําตก แผนดินก็หวั่นไหว. นี่ เปนการ
ไหวแหงแผนดินคราวแรกในมหาวิหาร. พระราชาทรงตกพระทัยแลว จึงตรัส
ถามพระเถระวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! เพราะเหตุไร แผนดินจึงไหว.
พระเถระทูลถวายพระพรวา มหาบพิตร ! อยางตกพระทัยเลย ศาสนาของ
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พระทศพลจักตั้งมั่นในเกาะนี้ และที่นี้จักเปนที่ตั้งมหาวิหารแหงแรก แผนดิน
ไหวนั่นเปนบุรพนิมิตแหงการประดิษฐานพระศาสนา และที่จะสรางวิหารนั้น
พระราชาทรงเลื่อมใสเหลือประมาณยิ่ง.
[พระเถระแสดงธรรมโปรดชาวเกาะติดตอกันไป]
แมในวันรุงขึ้น พระเถระฉันที่พระราชมณเฑียรตามเคยแลวแสดง
อนมตัคคิยสูตร ในอุทยานนันทวัน. วันรุงขึ้นแสดงอัคคิขันโธปมสูตร ทาน
แสดงโดยอุบายนี้นั่นแล ตลอด ๗ วัน. ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตวประมาณ
๘,๕๐๐. ตั้งแตนั้นมา อุทยานนันทวัน ก็ไดชื่อวา โชติวัน เพราะอธิบายวา
เปนสถานที่พระศาสนาปรากฏความรุงเรืองขึ้น. สวนในวันที่ ๗ พระเถระแสดง
อัปปมาสูตร โปรดพระราชาในภายในพระราชวังแลว ก็เลยไปยังเจติยคิรีพรรพตทีเดียว. ครั้งนั้นแล พระราชาตรัสถามพวกอํามาตยวา พระเถระสั่งสอน
พวกเรา ดวยโอวาทหนักแลว พึงไปเสียหรือหนอ ? พวกอํามาตยกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ! พระเถระพระองคมิไดนิมนตมา มาเองแท ๆ เพราะฉะนั้น
แมการไมทูลลาพระองคเลยไปเสีย ก็พึงเปนได.
[พระราชาทรงรถติดตามพระเถระไป]
ลําดับนั้น พระราชาเสด็จขึ้นทรงรถและทรงประคองพระเทวีทั้งสอง
ใหขึ้นแลวไดเสด็จไปยังเจติยคิรีบรรพต ดวยราชานุภาพใหญ. ทาวเธอครั้น
เสด็จไปแลว ใหพระเทวีทั้งสองพักอยู ณ สวนหนึ่ง พระองคเองเสด็จ
เขาไปยังสํานักของพระเถระทั้งหลาย มีพระวรกายบอบช้ําเหลือเกินเสด็จเขาไป.
ในเวลานั้นพระเถระทูลทาวเธอวา มหาบพิตร เพราะเหตุไร พระองคจึงทรง
ลําบากพระวรกายเสด็จมาอยางนี้. พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ ! ขาพเจามา
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เพื่อทราบวา พวกทานใหโอวาทอยางหนักแกขาพเจาแลว ประสงคจะไปใน
บัดนี้หรือหนอ ? พระเถระทูลวา มหาบพิตร ! พวกอาตมภาพ มิใชตองการ
จะไปแตเวลานี้ ชื่อวาวัสสูปนายิกกาล (กาลเขาจําพรรษา) มหาบพิตร ! ใน
วัสสูปนายิกกาลนั้น สมณะไดที่จําพรรษา จึงจะสมควร.
[อริฏฐอํามาตยขอพระบรมราชานุญาตบวช]
ในวันนั้นนั่นเอง อํามาตยชื่ออริฏฐะกับพี่ชายและนองชายรวม ๕๕ คน
ยืนอยูในที่ใกลพระราชากราบทูลวา ขอเดชะ ใตฝาละอองธุลีพระบาท !
ขาพระพุทธเจาอยากบวชในสํานักของพระเถระ. พระราชาตรัสวา ดีละ พนาย !
จงบวชเถิด. พระราชาครั้นทรงอนุญาตแลว ไดมอบถวายใหพระเถระ. พระ
เถระ ก็ใหเขาบวชในวันนั้นนั่นเอง. ทั้งหมดไดบรรลุพระอรหัต ในเวลา
ปลงผมเสร็จเหมือนกัน. ฝายพระราชาแล ทรงเอาหนามสะลอมลานพระเจดีย
ในขณะนั้นนั่นเอง แลวทรงเริ่มตั้งการงานไวที่ถ้ํา ๖๘ ถ้ํา ไดเสด็จกลับสู
พระนครตามเดิม. พระเถระแมเหลานั้น ยังราชตระกูลประกอบดวยเจาพี่และ
เจานอง ๑๐ องค ใหเลื่อมใสแลว อยูจําพรรษาที่เจติยคิรีพรรพตสั่งสอนมหาชน
แมในเวลานั้นไดมีพระอรหันต ๖๒ รูป เขาจําพรรษาแรกในเจติยคิรีบรรพต.
[พระเถระแนะใหหาสิ่งที่ควรกราบไหวบูชา]
ครั้นนั้น ทานพระมหาหินท อยูจําพรรษาปวารณาแลว ไดทูลคํานี้
กับพระราชา ในวันอุโบสถ เดือนกัตติกาเพ็ญวา มหาบพิตร ! พวกอาตมภาพ
ไดเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจามานานแลว อยูอยางไมมีที่พึ่ง อยากจะไปยัง
ชมพูทวีป. พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ ! ขาพเจาบํารุงพวกทานดวยปจจัย ๔
และมหาชนนี้ อาศัยพระคุณทาน ตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย เพราะเหตุไร
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พวกทานจึงเบื่อหนาย, พระเถระทูลวา มหาบพิตร ! พวกอาตมภาพไดเฝา
พระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนเวลานานแลว สถานที่ควรทําการอภิวาท การลุกรับ
อัญชลีกรรมและสาจิกรรม ไมมี เพราะเหตุนั้น พวกอาตมภาพจึงเบื่อหนาย
พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ ! พระคุณเจา ไดพูดแลวมิใชหรือวา พระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว.
พระเถระทูลวา มหาบพิตร ! ปรินิพพานแลว
แมก็จริง ถึงอยางนั้น พระสรีรธาตุของพระองคยังอยู. พระราชาตรัสวา
ขาพเจารู ทานผูเจริญ ! พระคุณทานจํานงหวังการสรางพระสถูป แลวตรัส
ตอไปวา ทานผูเจริญ ! ขาพเจาจะสรางพระสถูป นิมนตพระคุณทานเลือก
พื้นที่ ในบัดนี้เถิด อนึ่ง ขาพเจา จักไดพระธาตุแตที่ไหน ทานผูเจริญ !
พระเถระทูลวา มหาบพิตร ! ทรงปรึกษากับสุมนสามเณรดูเถิด.
[สุมนสามเณรรับจัดหาพระธาตุ]
พระราชาทรงรับวา ดีละ ทานผูเจริญ ! แลวเขาไปหาสุมนสามเณร
ตรัสถามวา ทานขอรับ ! เดี๋ยวนี้ พวกเราจักไดพระธาตุจากไหน ? สุมนสามเณร
ทูลวา ทรงขวนขวายนอยเถิด มหาบพิตร ! ขอพระองคไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหชําระถนนหนทาง ใหประดับตกแตงดวยเครื่องประดับมีธงชัย
ธงประดาก และหมอน้ําเต็มเปนตน แลวพรอมดวยชนบริวารสมาทานองค
อุโบสถ ใหพวกพนักงานตาลาวจรดนตรี* ทั้งปวงประชุมกัน รับสั่งใหตกแตง
ชางมงคลประดับประดาดวยเครื่องอลังการทุกอยาง และใหยกเศวตฉัตรขึ้น
เบื้องบนชางมลคลนั้นเสร็จแลว เวลาเย็น ขอใหทรงพระกรุณาเสด็จบายพระพักตรมุงตรงไปยังอุทยานมหานาควัน พระองคจักทรงไดพระธาตุในที่นั้น
แนนอน. พระราชาทรงรับวา สาธุ. พระเถระทั้งหลาย ก็ไดไปยังเจติยคิรีบรรพตนั่นแล.
*
พนักงานประโคมดนตรี หรือละครรําเทา.
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[พระเถระสั่งการใหสุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุ]
ณ เจติยคิรีบรรพตนั้น ทานพระมหินทเถระ กลาวกะสุมนสามเณรวา
ไปเถิด สามเณร ! เธอจงเขาเฝาพระเจาอโศกธรรมราช ผูเปนพระเจาของเธอ
ในชมพูทวีป ทูลตามคําของเราอยางนี้วา มหาบพิตร ! พระเจาเทวานัมปยดิส
พระสหายของพระองคทรงเลื่อมใสในพระศาสนาปรารถนาจะใหสรางพระสถูป
ไดยินวา พระองคมีพระธาตุอยูในพระหัตถ (ในครองครอง) ของพระองค
ไดทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานธาตุนั้นแกอาตมภาพเถิด ดังนี้แลว
รับเอาพระธาตุนั้น จงเขาเฝาทาวสักกเทวราชทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช !
ไดยินวาพระองคมีพระธาตุอยูในพระหัตถ (ในครอบครอง) ๒ องค คือ
พระทันตธาตุเบื้องขวา ๑ พระธาตุรากขวัญเบื้องขวา ๑ เพราะฉะนั้น ขอ
พระองคโปรดบูชาพระทันตธาตุเบื้องขวา แตพระราชทานพระธาตุรากขวัญ
เบื้องขวาแกอาตมภาพ และจงทูลทาวสักกะนั้นอยางนี้วา ขาแตมหาราช !
เพราะเหตุไร พระองคทรงสงพวกอาตมภาพไปยังเกาะตัมพปณณิทวีปแลว
ทรงปลอยปละละเลยเสีย ดังนี้.
[สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุเกาะลังกาตามเถรบัญชา]
สุมนสามเณรรับคําของพระเถระวา ดีละ ขอรับ ! ดังนี้แลว ถือเอา
บาตรและจีวรเหาะขึ้นสูเวหาส ในขณะนั้นนั่นเอง ลงที่ประตูนครปาตลีบุตร
ไปสูราชสํานักทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ. พระมหาราชา ทรงยินดีรับบาตรจาก
มือสามเณรรอบดวยของหอมแลวไดบรรจุพระธาตุเชนกับแกวมุกดาอันประเสริฐ
ถวาย. สามเณรนั้นรับเอาพระธาตุนั้นแลว เขาไปเฝาทาวสักกเทวราช. ทาวสักกเทวราชเห็นสามเณรแลวตรัสวา พอสุมนะผูเจริญ ! เธอเที่ยวมา เพราะ
เหตุไร ?
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สามเณร. ขาแตมหาราช ! พระองคทรงสงพวกอาตมภาพไปยังเกาะ
ตัมพปณณิทวีปแลว ทรงปลอยปละละเลยเสีย เพราะเหตุไร.
ทาวสักกะ. ไมไดละเลย ทานผูเจริญ ! พูดไปเถิด จะใหขาพเจา
ทําอะไร ?
สามเณร. ไดยินวา พระองคมีพระธาตุอยูในพระหัตถ ๒ องค คือ
พระทันตธาตุเบื้องขวา ๑ พระธาตุรากขวัญเบื้องขวา ๑ ฉะนั้นขอใหมหาบพิตร
ทรงบูชาพระทันตธาตุเบื้องขวา แตทรงพระราชทานพระธาตุรากขวัญเบื้อขวา
แกอาตมภาพ. ทาวสักกะจอมเหลาเทพตรัสวา ดีละ ทานผูเจริญ ! แลวทรง
เปดพระสถูปแกวมณีประมาณ ๑ โยชน ไดนําพระธาตุรากขวัญเบื้องขวาออก
มาแลว ถวายแกสุมนสามเณร. สุมนสามเณรนั้น รับเอาพระธาตุนั้นแลว
ประดิษฐานไว ในเจติยบรรพตนั่นแล.
[พระเถระและพระราชาตลอดถึงชาวเกาะตอนรับพระธาตุ]
ครั้นนั้นและ พระมหานาคเหลานั้นทั้งหมด มีพระมหินทเปนประมุข
ประดิษฐานพระธาตุที่พระเจาอโศกธรรมราช ทรงพระราชทานมาไวที่เจติยบรรพตนั่นแล แลวเชิญพระธาตุรากขวัญเบื้องขวาไปยังมหานาควันอุทยานใน
เวลาบาย. ฝายพระราชาแล ทรงทําการบูชาสักการะมีประการดังที่สุมนสามเณร
กลาวแลว ประทับบนคอชางตัวประเสริฐ ทรงกั้นเศวตฉัตรดวยพระองคเอง
บนเศียรของชางมงคล เสด็จไปถึงมหานาควันอุทยานพอดี. ครั้งนั้น ทาวเธอ
ไดทรงมีพระรําพึงดังนี้วา ถาวา นี้เปนพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจาไซร
เศวตฉัตรจงเบนออกไป ชางมงคลจงคุกเขาลงบนพื้น ขอใหผอบบรรจุพระธาตุ
จงมาประดิษฐานอยูบนกระหมอมของเรา. พรอมดวยจิตตุปบาทของพระราชา
ฉัตรไดเบนออกไป ชางคุกเขาลงบนพื้น ผอบบรรจุพระธาตุไดมาประดิษฐาน
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อยูบนกระหมอมของพระราชา. พระราชา ทรงประกอบดวยพระปติปราโมทย
อยางยิ่ง ดุจมีพระองคอันน้ําอมฤตนั่นแลโสรจสรงแลว จึงตรัสถามวา ทานผู
เจริญ ! ขาพเจา จะปฏิบัติพระธาตุอยางไร. พระเถระทูลวา ขอพระองคได
ทรงพระกรุณาวางไว บนกระพองชางนั่นแหละกอน มหาบพิตร ! พระราชา
ไดทรงยกผอบบรรจุพระธาตุลงวางไวบนกระพองชาง. ชางมีความดีใจ ได
บันลือเสียงดุจเสียงนกกระเรียน. มหาเมฆ ตั้งเคาขึ้นแลว ไดยังฝนโบกขรพรรษ
ใหตกลงมา. ไดมีแผนดินใหญไหวจนถึงที่สุดน้ํา มีอันใหรูวา พระธาตุของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา จักประดิษฐานอยู ชื่อแมในปจจันตชนบท ดังนี้เปนเหตุ
พวกเทวดาและมนุษยไดรางเริงบันเทิงใจทั่วกัน.
พระมหาวีระ (ผูมีความเพียรใหญ)
เสด็จมาในเกาะลังกานี้ จากเทวโลก ได
ประดิษฐานอยูบนกระพองชาง ในดิถีเพ็ญ
เปนที่เต็มครบ ๔ เดือน (กลางเดือน ๑๒)
กอใหเกิดปติแกทวยเทพและหมูมนุษยทั้งหลาย ดวยสิริคืออานุภาพแหงฤทธิ์
ดวยประการฉะนั้นแล.
[ชางนําพระธาตุไปยังที่จะสรางพระเจดีย]
ครั้งนั้น พญาชางนั้น อันพวกตาลาวจรดนตรีมิใชนอยแวดลอมแลว
มีทวยนครสักการะอยู ดวยการบูชาสักการะอยางโอฬารยิ่ง เดินมุงหนาไปทาง
ทิศปจฉิม ไมถอยหลังจนกระทั่งถึงประตูนครดานทิศบุรพาอยาโอฬาร ออก
ประตูดานทิศบูรพา มีทวนนครทั่วทั้งเมืองทําการบูชาอยางโอฬาร ออก
(จากเมือง) ทางประตูดานทิศทักษิณ เดินไปที่เทวาลัย (เทวสถาน) ของ
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มเหชยักษ นัยวามีอยูในดานทิศปจฉิมแหงถูปาราม แลวยอนกลับมุงหนาตรง
ไปยังถูปรามนั่นแลอีก. ก็สมัยนั้น ถูปารามเปนที่ตั้งบริโภคเจดีย ของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ๓ พระองค.
[ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจา]
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล ทวีปนี้ (เกาะลังกา) ไดมีชื่อวาโอชทวีป.
พระราชามีพระนามวาอภัย. เมืองหลวงชื่อวา อภัยปุระ. เจติยบรรพตมีชื่อวา
เทวกูฏบรรพต. ถูปารามมีนามวา ปฏิยาราม. ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กกุสันธะ ทรงอุบัติแลวในโลก. สาวกของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ชื่อวามหาเทวะ ไดยืนอยูบนเทวกูฏบรรพตกับภิกษุพันรูป
เหมือนพระมหินทเถระยืนอยูบนเจติยบรรพตฉะนั้น. สมัยนั้น พวกสัตวบนเกาะ
โอชทวีปถึงความวิบัติฉิบหายเพราะโรคชื่อปชชรก (โรคไขเซื่องซิม) พระผูมี
พระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะ ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ได
ทอดพระเนตรเห็นแลวแล ซึ่งสัตวเหลานั้นผูถึงความวิบัติฉิบหาย ครั้นทอด
พระเนตรเห็นแลว มีภิกษุ ๔ หมื่นแวดลอมไดเสด็จไป (ที่เกาะนั้น).
ดวยอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจานั้น โรคปชชรกไดสงบลงในขณะนั้นนั่นแล.
เมื่อโรคสงบลงแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโปรด. ธรรมาภิสมัย
ไดแกสัตว ๘๔,๐๐๐. พระผูมีพระภาคเจาไดประทานธมกรกไวแลวเสด็จหลีก
ไป. ชาวเมืองสรางพระเจดียที่ปฏิยาราม บรรจุธมกรกนั้นไวขางใน. พระมหาเทวะไดอยูสั่งสอนชาวเกาะ.
สวนในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมน ทวีปนี้มี
ชื่อวา วรทวีป. พระราชามีพระนามวา สมิทธิ. เมืองหลวงชื่อวา วัฑฒมาน.
บรรพตชื่อวา สุวรรณกูฏ. ก็แลสมัยนั้น เกิดมีฝนแลง ภิกษาหายาก ขาวกลา
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เสียหายในวรทวีป. พวกสัตวถึงความวิบัติฉิบหาย ดวยโรคคือความอดอยาก.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมน ทรงทอดพระเนตรดูสัตวโลกดวย
พุทธจักษุ
ไดทรงเห็นสัตวเหลานั้นผูถึงความวิบัติฉิบหาย ครั้นทรงทอด
พระเนตรเห็นแลว มีภิกษุสามหมื่นรูปแวดลอมไดเสด็จไป (ยังเกาะนั้น). ดวย
พุทธานุภาพฝนไดตกถูกตองตามฤดูกาล. ภิกษาหาไดงาย. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมโปรด (ชาวทวีปนั้น). ธรรมาภิมมัย ไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐.
พระผูมีพระภาคเจา พักพระเถระนามวา มหาสุมน ซึ่งมีภิกษุพันรูปเปน
บริวารไวที่เกาะ ไดประทานประคดเอวนั้นไวแลวเสด็จหลีกไป. ชนทั้งหลาย
ไดสรางพระเจดียบรรจุประคดเอวนั้นไวภายใน.
อนึ่ง ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป เกาะนี้มีชื่อ
วา มัณฑทวีป. มีพระราชาทรงพระนามวา ชยันต. เมืองหลวงนามวา ไพศาล.
บรรพตมีชื่อวา สุภกูฏ. ก็สมัยนั้นแล ไดมีการทะเลาะวิวาทใหญในมัณฑทวีป.
สัตวเปนอันมากเกิดทะเลาะวิวาทแกงแยงกัน ยอมถึงความวิบัติฉิบหาย. พระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสป ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ได
ทอดพระเนตรเห็นสัตวเหลานั้นผูถึงความวิบัติฉิบหาย ครั้นทอดพระเนตรเห็น
แลว มีภิกษุสองหมื่นรูปแวดลอมเสด็จมาระงับการวิวาท แลวแสดงธรรมโปรด.
ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐. พระผูมีพระภาคเจาใหพระเถระนามวา
สัพพนันที ซึ่งมีภิกษุพันรูปเปนบริวารพักอยูที่เกาะ ไดประทานอุทกสาฏิก
(ผาสรงน้ํา) ไวแลว เสด็จหลีกไป. ชาวเกาะไดสรางพระเจดีย บรรจุอุทกสาฏิก
นั้นไวภายใน. บริโภคเจดียของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ๓ พระองค
ไดประดิษฐานอยูแลวในถูปาราม ดวยประการอยางนี้. เจดียเหลานั้น ยอม
สาบสูญไป เพราะความอันตรธานไปแหงพระศาสนา เหลืออยูแตเพียงฐาน
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เทานั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวคํานี้วา ก็สมัยนั้นถูปารามเปนที่ตั้ง
แหงบริโภคเจดีย ของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ๓ พระองค.
ที่นี่นั้น เมื่อพระเจดียสาบสูญไปแลว ถูกหอมลอมอยูดวยพุมไมตางๆ
ที่มีเรียวกิ่งสะพรั่งไปดวยหนาม ดวยอานุภาพของเทวดา โดยตั้งใจวา ใคร ๆ
อยาไดประทุษรายที่นั้น ดวยของเปนตนของไมสะอาด มลทินและหยากเยื่อ.
[ชางไมยอมใหยกพระธาตุลงจากกระพอง]
ครั้งนั้น พวกราชบุรุษลวงหนาไปกอนชางนั้น ถางพุมไมทั้งหมด
ปราบพื้นที่ทําที่นั้นใหราบเหมือนฝามือ. พญาชางเดินบายหนาไปยังที่นั้น ได
ยืนอยูที่ฐานตนโพธิ์ทางทิศปจฉิมแหงที่นั้น. ครั้งนั้น พวกราชบุรุษปรารภจะ
ยกพระธาตุลงจากกระพองชางนั้น. พญาชางไมยอมใหยกลง. พระราชาตรัสถาม
พระเถระวา ทานผูเจริญ ! เพราะเหตุไร ชางจึงไมยอมใหยกพระธาตุลง
พระเถระถวายพระพรวา มหาบพิตร ! พระธาตุที่ยกขึ้นแลวจะยกลงไมสมควร.
ก็ในกาลนั้น น้ําในบึงอภัยวาปแหงขาดไป. พื้นดินโดยรอบแตกระแหง
กอนดินเหนียว ยกขึ้นไดงาย มหาชนเรงรีบชวยกันนําดินจากบึงอภัยวาปนั้น
มาทําพื้นที่ (ฐาน) ประมาณเทากระพองชาง. ในขณะนั้นนั่นเอง ชนทั้งหลาย
เริ่มปนอิฐ เพื่อสรางพระสถูป. พญาชางยืนอยูในโรงชางใกลฐานของตนโพธิ์
ในเวลากลางวัน กลางคืนรักษาพื้นที่ที่จะสรางพระสถูป ๒-๓ วัน จนกวาอิฐ
จะสําเร็จ. ครั้งนั้น พระราชารับสั่งใหกอพื้นที่ (ฐาน, ที่ตั้ง) แลวตรัสถาม
พระเถระวา ขาพเจาพึงสรางพระสถูปมีรูปลักษณะอยางไร ทานผูเจริญ ?
พระเถระถวายพระพรวา เชนกับกองขาวเปลือก มหาบพิตร ! พระราชาทรง
รับสั่งวา ดีละ ทานผูเจริญ ! รับสั่งใหกอพระสถูปขนาดฐานชุกชีแลว ให
กระทําสักการะใหญ เพื่อตองการยกพระธาตุขึ้น.
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พระธาตุแสดงปาฏิหาริยแกมหาชน
ทวยนครทั้งสิ้นและชาวชนบทประชุมกันแลว เพื่อชมการฉลอง
พระธาตุ. ก็เมื่อหมูมหาชนนั้นประชุมกันแลว พระธาตุของพระทศพลไดเหาะ
ขึ้นสูเวหาสประมาณชั่วตาล ๗ ตน จากกระพองชาง แสดงยมกปาฏิหาริย
ธารน้ําและเปลวไฟมีรัศมี ๖ สี ยอมพวยพุงออกจากองคพระธาตุทั้งหลายนั้น ๆ
ไดมีปาฏิหาริยคลายกับปาฏิหาริยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ณ โคนตน
คัณฑามพฤกษ ใกลกรุงสาวัตถี. ก็แลปฏิหาริยนั้น ไมใชดวยอานุภาพของ
พระเถระ ไมใชดวยอานุภาพของเทวดาเลย แทที่จริง เปนดวยพุทธานุภาพ
เทานั้น.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อยังทรงพระชนมอยูนั่นแล ไดทรง
อธิษฐานวา เมื่อเราปรินิพพานแลว ยมกปาฏิหาริยจงมีในวันประดิษฐาน
พระธาตุรากขวัญเบื้องขวาของเรา เหนือที่ตั้งบริโภคเจดียของพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ๓ องค ดานทิศทักษิณแหงอนุราชบุรี ในเกาะตัมพปณณิทวีป ดังนี้.
พระพุทธเจาเปนอจินไตย พระธรรม
ของพระพุทธเจา ก็เปนอจินไตย วิบากของ
เหลาชนผูเลื่อมใสในพระพุทธเจา และ
พระคุณของพระพุทธเจา ซึ่งเปนอจินไตย
ก็เปนอจินไตย โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้แล.
พระพุทธเจาเคยเสด็จไปเกาะลังกาเมื่อยังทรงพระชนมอยู
ไดทราบวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จไปสูเกาะนี้ (เกาะลังกา)
ถึง ๓ ครั้ง แมในคราวยังทรงพระชนมอยู คือ คราวแรกเสด็จมาพระองคเดียว
เทานั้น เพื่อทรมานยักษ ครั้นทรมานยักษแลว ทรงตั้งอารักขาที่เกาะตัมพ-
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ปณณิทวีป เสด็จรอบเกาะ ๓ รอบ ตั้งพระทัยวา เมื่อเราปรินิพานแลว
ศาสนาของเรา จักประดิษฐานอยูบนเกาะนี้.
ครั้งที่สอง เสด็จมาพระองคเดียวเหมือนกัน เพื่อตองการทรมาน
พญานาคผูเปนลุงและหลานกัน ครั้นทรมานเหลานั้นแลว ไดเสด็จไป
ครั้งที่สาม เสด็จมามีภิกษุ ๕๐๐ รูปเปนบริวาร ประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ
ณ ที่ตั้งมหาเจดีย ที่ตั้งถูปารามเจดีย ที่ประดิษฐานตนมหาโพธิ์ ที่ตั้งมุติงคณเจดีย ที่ตั้งทีฆวาปเจดีย และที่ตั้งกัลยาณิยเจดีย. การมาโดยพระสรีรธาตุ
คราวนี้ เปนครั้งที่ ๔ ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
ก็แลขึ้นชื่อวา โอกาสนอยหนึ่งบนพื้นเกาะตัมพปณณิทวีป ทีเมล็ดน้ํา
อันพุงออกจากพระสรีรธาตุของพระผูมีพระภาคเจานั้น ไมถูกตองหาไดมีไม
พระสรีรธาตุนั้น ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ยังความเรารอนของ
ภาคพื้นเกาะตัมพปณณิทวีปใหสงบลงดวยเมล็ดฝน แสดงปาฏิหาริยแกมหาชน
แลวลงประดิษฐานอยูบนกระหมอมของพระราชา ดวยประการอยางนี้.
พระราชาทรงสําคัญการไดอัตภาพเปนมนุษยซึ่งมีผลทรงทําสักการะใหญ ให
บรรจุพระธาตุแลว พรอมดวยการบรรจุพระธาตุ ไดเกิดมีแผนดินหวั่นไหว
ใหญ.
[กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา]
ก็แลราชกุมารพระนามวาอภัยเปนพระกนิษฐภาดาของพระราชา ยัง
พระหฤทัยใหเลื่อมใสในปาฏิหาริยแหงพระธาตุนั้นแลว ทรงผนวชพรอมกับ
บุรุษประมาณพันหนึ่ง. พวกทารก ๕๐๐ คน ออกบวชจากหมูบานเวตาลิ
จากหมูบาน เชนหมูบานทวารมณฑลเปนตน พวกทารกออกบวชหมูบานละ
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๕๐๐ คน เชนเดียวกัน. พวกทารกหลายรอยคนออกบวชจากภายในเมืองและ
ภายนอกเมือง รวมทั้งหมดเปนภิกษุ ๓ หมื่นรูป. ก็เมื่อพระสถูปสําเร็จแลว
พระราชา ราชอํามาตยและพระเทวี ไดกระทําการบูชา อยางนาพิศวงคนละ
แผนก ๆ แมแกพวกเทวดานาคและยักษ. อนึ่ง เมื่อการบูชาพระธาตุ (และ)
พระธาตุเจดียสําเร็จแลว พระมหินทเถระไปสําเร็จการอยูยังอุทยานเมฆวัน
นั่นแล.
[พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงคจะบวช]
ก็สมัยนั้นแล พระนางอนุฬาเทวี มีพระประสงคจะบวช กราบทูล
แดพระราชา. พระราชทรงสดับคําของพระนางแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้กะ
พระเถระวา ทานผูเจริญ ! พระนางอนุฬาเทวีมีพระประสงคจะบวช. ขอ
พระคุณทานใหพระนางบวชเถิด. พระเถระถวายพระพรวา มหาบพิตร ! การ
ใหมาตุคามบวช ไมสมควรแกพวกอาตมภาพ. แตในนครปาตลีบุตร มี
พระเถรี นามวาสังฆมิตตา เปนนองสาวของอาตมภาพ. ขอพระองคไดทรง
โปรดใหนิมนตพระเถรีนั้นมา มหาบพิตร ! ก็แลโพธิพฤกษ (ตนไมเปนที่
ตรัสรู) ของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ทั้ง ๓ พระองค ไดประดิษฐาน
อยูที่เกาะนี้, โพธิพฤกษอันเปลงขายคือรัศมีใหม ๆ ของพระผูมีพระภาคเจา
แมของเรา ก็ควรประดิษฐานอยูบนเกาะนี้ เพราะฉะนั้น พระองคพึงสง
พระราชสาสนไปโดยวิธีที่พระเถรีสังฆมิตตาจะพึงเชิญไมโพธิ์มาดวย
[พระราชาสงทูตไปยังชมพูทวีป]
พระราชาทรงรับคําของพระเถระวา ดีละ เจาขา ! ดังนี้ ทรงปรึกษา
กับพวกอํามาตยแลว ตรัสกะอํามาตยผูเปนหลานของพระองค นามวาอริฏฐะ
วาเธอจักอาจไปยังนครปาตลีบุตรนิมนตพระแมเจาสังฆมิตตาเถรีมาพรอมกับ
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ไมมหาโพธิหรือ ? อริฏฐอํามาตยกราบทูลวา อาจ สมมติเทพ ! ถาพระองค
จักทรงอนุญาตใหหมอมฉันบวช. พระราชาตรัสวา ไปเถิดพอ ! เจานําพระ
เถรีมาแลว จงบวชเถิด. อํามาตยนั้นถือเอาพระราชสาสนและเถรสาสนแลวไป
ยังทาเรือชื่อชัมพุโกลปฏฏนะ โดยวันเดียวเทานั้น ดวยกําลังการอธิษฐานของ
พระเถระ ลงเรือขามสมุทรไปยังเมืองปาตลีบุตรทีเดียว. ฝายพระนางอนุฬาเทวี
แล พรอมดวยหญิงสาว ๕๐๐ คน และหญิงชาววังอี ๕๐๐ คน สมทานศีล
๑๐ ครองผากาสาวพัสตรใหสรางสํานักอาศัย ในสวนหนึ่งพระนคร แลวสําเร็จ
การอยูอาศัย.
[ทูตถวายพระราชสาสนและเถรสาสน]
ฝายอริฏฐอํามาตยก็ไปถึงในวันนั้นนั่นแล ไดทูลเกลาถวายพระราช
สาสนและกราบทูลอยางนี้วา ขาแตสมมติเทพ ! พระมหินทเถระพระโอรสของ
พระองค ทูลอยางนี้วา ไดยินวา พระเทวีพระนามวา อนุฬา พระชายาของ
พระกนิษฐภาดาแหงพระเจาเทวานัมปยดิส พระสหายของพระองค มีพระ
ประสงคจะบวช เพื่อใหพระนางไดบวช ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดสง
พระแมเจาสังฆมิตตาเถรี และตนมหาโพธิ์ไปกับพระแมเจาดวย. อริฏฐอํามาตย
ครั้นทูลถวายเถรสาสนแลวเขาเฝาพระเถรีสังฆมิตตา กราบเรียนอยางนี้วา
ขาแตพระแมเจา ! พระมหินทเถระ หลวงพี่ของพระแมเจา สงขาพเจามาใน
สํานักของพระแมเจา โดยสั่งวา พระนางอนุฬาเทวี พระชายาของพระกนิษฐภาดาแหงพระเจาเทวานัมปยดิส พรอมกับหญิงสาว ๕๐๐ คน และหญิงชาววัง
๕๐๐ คน มีความประสงคจะบวช นัยวาพระแมเจาจงมาใหพระนางอนุฬาเทวี
นั้นบวช. ในทันใดนั้นนั่นเอง พระเถรีนั้นรีบดวนไปยังราชสํานัก แลวกราบ
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ทูลอยางนี้วา ขาแตมหาบพิตร ! พระมหินทเถระ หลวงพี่ของหมอมฉันสงขาว
มาอยางนี้วา ไดยินวา พระนางอนุฬาเทวี พระชายาของพระกนิษฐภาดาแหง
พระราชา พรอมดวยหญิงสาว ๕๐๐ คน และหญิงชาววัง ๕๐๐ คน มีความ
ประสงคจะบวช คอยทาการมาของหมอมฉันอยู ขาแตมหาราช ! หมอมฉัน
ปราถนาจะไปยังเกาะตัมพปณณิทวีป. พระราชาตรัสวา แนะแม ! พระมหินทเถระแมผูเปนลูกของเราและสุมนสามเณรหลานของเรา ก็ไปสูเกาะตัมพปณณิทวีป ทําใหเราเปนเหมือนคนแขนขาด เรานั้นเมื่อไมเห็นลูกหลานแม
เหลานั้น ก็เกิดความเศราโศก เมื่อเห็นหนาเจาก็หายโศก อยาเลยแม ! แม
อยาไป. พระเถรีทูลวา ขาแตมหาราช ! คําของหลวงพี่แหงหมอมฉันหนักแนน
แมพระนางอนุฬาขัตติยานี อันสตรีพันคนแวดลอมแลวมุงหนาตอบรรพชา
รอคอยหมอมฉันอยู หมอมฉันจะตองไป มหาบพิตร ! พระราชาตรัสวา แม
ถาเชนนั้น เจาเชิญมหาโพธิ์ไปดวยเถิด.
[พระเจาอโศกตั้งพระทัยจะสงตนมหาโพธิ์ไปเกาะลังกาอยูกอน]
ถามวา พระราชาไดตนมหาโพธิ์มาจากไหน ?
แกวา ไดทราบวา พระราชาทรงมีพระประสงคจะสงตนมหาโพธิ์ไป
ยังเกาะลังกา เมื่อสุมนสามเณรยังไมมา เพื่อตองการรับเอาพระธาตุ กอนแต
พระสังฆมิตตาเถรีจะไปนั้นนั่นแล ก็ทรงพระดําริวา เราจักสงตนมหาโพธิ์
ซึ่งไมควรจะตัดดวยศัสตราไปไดอยางไดหนอแล เมื่อไมเห็นอุบาย จึงตรัสถาม
อํามาตยชื่อมหาเทพ. อํามาตยนั้นกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ! มีภิกษุบัณฑิต
เปนอันมาก. พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว รับสั่งใหตระเตรียมภัต เพื่อภิกษุ
สงฆ ในที่สุดภัตกิจไดตรัสถามพระสงฆวา ทานผูเจริญ ! ตนมหาโพธิ์ของ
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พระผูมีพระภาคเจา ควรไปยังเกาะลังกาหรือไมหนอ ? พระสงฆมอบใหเปน
ภาระของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ. พระเถระถวายพระพรวา ตนมหาโพธิ์
ควรไปยังเกาะลังกาแท มหาบพิตร ! ดังนี้แลว ไดทูลบอกมหาอธิษฐาน ๕ ขอ
ของพระผูมีพระภาคเจา.
[พระมหาอธิษฐาน ๕ ขอ ของพระผูมีพระภาคเจา]
มหาอธิษฐาน ๕ ขอเปนไฉน ? คือไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบรรทมบนพระแทนปรินิพพาน ไดทรงอธิษฐานวา เพื่อตองการใหตน
มหาโพธิ์ประดิษฐานอยูในลังกาทวีป พระเจาอโศกมหาราชจักเสด็จมารับเอา
ตนมหาโพธิ์ ในเวลานั้น กึ่งมหาโพธิ์ดานทิศทักษิณ จงขาดเองทีเดียว แลว
ประดิษฐานอยูในกระถางทอง นี้เปนอธิษฐานขอที่หนึ่ง. ทรงอธิฐานวา
ก็ในเวลาประดิษฐานอยูในกระถางทองนั้น มหาโพธิ์จงลอยเขาไปสูหองหิมวลาหกตั้งอยู นี้เปนอธิษฐานขอที่สอง. ทรงอธิฐานวา ในวันคํารบ ๗ ตน
มหาโพธิ์จงลอยลงมาจากกลีบหิมวลาหก ตั้งอยูในกระถางทอง เปลงฉัพพรรณรังสีจากใบและผลทั้งหลาย นี้เปนอธิษฐานขอที่สาม. ทรงอธิษฐานวา
พระธาตุรากขวัญเบื้องขวา จงทํายมกปาฏิหาริยในวันประดิษฐานอยูที่พระเจดีย
ในถูปาราม นี้เปนอธิษฐานขอที่สี่. ทรงอธิษฐานวา พระธาตุของเราประมาณ
โทณะหนึ่ง ในเกาะลังกานี้แล ในเวลาประดิษฐานอยูในมหาเจดีย จงแปลง
เพศเปนพระพุทธเจาแลวเหาะขึ้นสูเวหาส ทํายมกปาฏิหาริย นี้เปนอธิษฐาน
ขอที่หา.
[วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเปนชางเนรมิตกระถางทอง]
พระราชาทรงสดับมหาอธิษฐาน ๕ ขอนี้แลว มีพระหฤทัยเลื่อมใส
รับสั่งใหจัดการชําระหนทาง ตั้งแตเมืองปาตลีบุตรจนถึงตนมหาโพธิ์แลว ให
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นําทองคําเปนมากออกมา เพื่อตองการใหสรางกระถางทองคํา. ในขณะนั้น
นั่นแล วิสสุกรรมเทพบุตร ทราบพระราชหฤทัยไดนิรมิตเปนชางทอง ยืนอยู
ตรงพระพักตร (ของพระราชา). พระราชาทอดพระเนตรเห็นเขาแลว จึงตรัส
วา พอ เจาจงเอาทองนี้ไปทํากระถาง. เขาทูลวา ขาแตสมมติเทพ ! ขอ
พระองคทรงบอกขนาดใหทราบ. พระราชาตรัสวา พอ เจานั่นแหละ ทราบ
และจงทําใหไดขนาด. เขารับวา ดีละ สมมติเทพ ! ขาพระองคจักกระทํา
จึงถือทองเอามือลูบคลํา ดวยอานุภาพของตน นิรมิตกระถางทอง วัดโดยรอบ
ประมาณ ๙ ศอก สูง ๕ ศอก กวาง ๓ ศอก หนา ๘ นิ้ว ขอบปากมีขนาด
เทาโคนงวงชาง
[พระราชาพรอมดวยเสนาเสด็จไปยังตนมหาโพธิ์]
ครั้งนั้น พระราชา เสด็จออกจากนครปาตีบุตรดวยเสนาใหญ ยาว
ประมาณ ๗ โยชน กวางประมาณ ๓ โยชน พาเอาพระอริยสงฆไดเสด็จไปยัง
ที่ใกลตนมหาโพธิ์. เสนาลอมตนมหาโพธิ์ ซึ่งมีธงชัยและธงแผนผายกขึ้นไว
แลว วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ ประดับดวยเครื่องอลังการมากมาย เกลื่อนกลน
ไปดวยดอกไมนานาชนิด ประโคมดวยเครื่องดุริยางคหลายหลาก. พระราชา
นิมนตเอาพระมหาเถระผูเปนคณะปาโมกข ประมาณพันรูป แลวใหพระราชา
ผูไดรับการอภิเษกทั้งชมพูทวีปจํานวนพันองคแวดลอมพระองค และตนมหา
โพธิ์ ไดประทับยืนที่โคนตนมหาโพธิ์ทอดพระเนตรดูตนมหาโพธิ์. สวนที่เหลือ
เวนลําตนของมหาโพธิ์ และสวนแหงกิ่งใหญดานทิศทักษิณประมาณ ๔ ศอก
ไมปรากฏใหเห็น พระราชาทรงเห็นปาฏิหาริยนั้น
เกิดพระปติปราโมทย
ตรัสแตภิกษุสงฆวา ทานผูเจริญ ! ขาพเจาเห็นปาฏิหาริยนี้แลว ยินดี จะบูชา
ตนมหาโพธิ์ ดวยราชสมบัติในทวีป จึงไดถวายการอภิเษก.
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[พระราชาทรงทําสัตยาธิษฐาน]
ครั้งนั้น พระราชาทรงบูชา (ตนมหาโพธิ์) ดวยดอกไมและของหอม
เปนตน กระทําประทักษิณ ๓ ครั้ง ถวายบังคมในที่ทั้ง ๘ เสด็จลุกขึ้นแลว
ประทับยืนประคองอัญชลี มีพระประสงคจะเชิญเอาตนมหาโพธิ์ดวยการทํา
คําสัตย รับสั่งใหตั้งกระถางทองขางบนตั่งที่สําเร็จดวยรัตนะทุกอยาง ซึ่งตั้งหนุน
ใหสูงขึ้น ตั้งแตพื้นดินจนถึงกิ่งดานขวาของมพาโพธิ์แลว เสด็จขึ้นบนรัตนบิฐ
ทรงถือพระสุวรรณตุลิกา (พูกันทองคํา) ทํารอยขีดดวยมโนศิลา แลวไดทรง
ทําสัจพจนกิริยาวา ถาตนมหาโพธิ์ควรประดิษฐานอยูในเกาะลังกา และหากวา
ขาพเจาพึงเปนผูหมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาไซร ขอใหตนมหาโพธิ์จง
ประดิษฐานอยูในกระถางทองเสียเองทีเดียว. พรอมกับการทรงทําสัจพจน
กิ่งโพธิ์ขาดตรงที่ทรงเอามโนศิลากําหนดหมายไว แลวตั้งอยูในเบื้องบนกระถาง
ทอง อันเต็มดวยโคลนผสมดวยของหมอน. ตนโพธิ์นั้นมีลําตนสูงได ๑๐ ศอก
กิ่งใหญ ๕ กิ่ง ประมาณ ๔ ศอก ประดับดวยผล ๕ ผลเทา ๆ กัน. สวนกิ่ง
เล็ก ๆ มีจํานวนพันกิ่ง. ครั้งนั้นพระราชาทรงกําหนดตัดรอยขีดในประเทศ
(สวน ที่) ประมาณ ๓ องคุลี ขางบนรอยขีดเดิม. ขณะนั่นนั้นเอง รากใหญ
๑๐ ราก งอกเปนตอมคลายตอมน้ําออกจากรอยขีดนั้น. พระราชาทรงกําหนด
ตัดรอยขีดอื่น ๆ อีก ๙ แหงในระยะตอ ๆ ไป แตละ ๓ องคุลี. ราก ๙๐ ราก
งอกเปนปุมคลายตอมน้ําออกจากรอยขีดแมเหลานั้น รอยละ ๑๐ ราก. รากใหญ
๑๐ รากแรก งอกออกมาประมาณ ๔ นิ้ว. ราก ๙๐ ราก แมนอกนี้ ก็งอก
เกี่ยวประสานกัน คลายตาขายขวัญโค. พระราชา ประทับยืนอยูเหนือสุดตั่ง
รัตนบิฐนั่นแล ทอดระเนตรเห็นปาฏิหาริยประมาณเทานี้ ไดทรงประคอง
อัญชลีบันลือลั่น. ภิกษุจํานวนหลายพันรูป ก็ไดซองสาธุการ. ราชเสนาทั้งสิ้น
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ก็ไดบันลือกันอึงมี่. ธงผาที่ยกขึ้นไวตั้งแตแสนธง ไดโบกสะบัดพริ้ว. พวกทวยเทพ
ตั้งตนกุมมัฏฐกเทวดา ไดใหสาธุการเปนไป จนกระทั่งถึงเหลาเทพพรหม
กายิกา.
เมื่อพระราชา ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยนี้ มีพระวรกายอันปติ
ถูกตองหาระหวางมิได ประทับยืนประคองอัญชลีอยูนั่นแล, ตนมหาโพธิ์ก็ได
ประดิษฐานอยูในกระถางทอง ดวยจํานวนรากตั้งรอย. รากใหญ ๑๐ ราก
ไดหยั่งลงจดพื้นกระถางทอง. รากที่เหลือ ๙๐ รากก็เจริญงอกงามขึ้นโดยลําดับ
หยั่งลงแชอยูในเปอกตมที่ผสมดวยของหอม. เมื่อตนมหาโพธิ์ สักวาประดิษฐาน
อยูในกระถางทองอยางนั้นแลว มหาปฐพีก็หวั่นไหว. เหลาเภรีของทวยเทพ
บันลือลั่นไปในอากาศ. ความโกลาหลเปนอันเดียวกัน ตั้งแตพื้นปฐพีจนถึง
พรหมโลกไดกึกกองเปนอันเดียวกัน เพราะความโนมเอนไปมาแหงเหลา
บรรพต เพราะเสียงสาธุการแหงทวยเทพ เพราะการทําเสียงหิง ๆ แหงเหลา
ยักษ เพราะการกลาวชมเชยแหงพวกอสูร เพราะการปรบมือแหงพวกพรหม
เพราะความคํารามแหงหมูเมฆ เพราะความรอนแหงหมูสัตวสี่เทา เพราะความ
ขันกูแหงเหลาปกษี (และ) เพราะความวองไวเฉพาะตน ๆ แหงพนักงาน
ตาลาวจรดนตรีทั้งปวง. ฉัพพรรณรังสีพวยพุงออกมาจากแตละผลในกิ่งทั้ง ๕
แลวก็พุงขึ้นไปจนถึงพรหมโลกเหมือนทําจักวาลทั้งสิ้น ใหติดเนื่องกันดุจ
กลอนเรือนแกว ฉะนั้น.
[กิ่งตนมหาโพธิ์ลอยขึ้นไปอยูบนทองฟา ๗ วัน]
ก็แล จําเดิมแตขณะนั้นไป ตนมหาโพธิ์ก็เขาไปสูกลีบเมฆซึ่งเต็มไป
ดวยหิมะ แลวดํารงอยูสิ้น ๗ วัน. ใคร ๆ ก็ไมเห็นตนมหาโพธิ์. พระราชา
เสด็จลงจากรัตนบิฐแลว ทรงรับสั่งใหทําการบูชามหาโพธิ์สิ้น ๗ วัน . ในวัน
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ที่ ๗ หิมะและรัศมีทั้งหลายก็หมุนกลับจากทิศทั้งปวงเขาไปสูตนมหาโพธิ์นั่นแล.
เมื่อหองจักรวาลปราศจากหิมวลาหกแจมใสแลว ตนมหาโพธิ์ที่มีลําตน กิ่งใหญ
และกิ่งนอยบริบูรณ ซึ่งประดับไปดวยผลทั้ง ๕ ไดปรากฏตั้งอยูในกระถางทอง
นั่นแล.
พระราชา ทอดพระเนตรเห็นตนมหาโพธิ์แลว มีพระปรีดาปราโมทย
อันปาฏิหาริยเหลานั้นใหเกิดแลว จึงทรงดําริวา เราจักบูชาตนมหาโพธิ์หนุม
ดวยราชสมบัติในสากลชมพูทวีป ดังนี้แลว ไดทรงประทานการอภิเษก (แก
ตนมหาโพธิ์นั้น) แลวไดประทับยืนอยูที่ฐานตนมหาโพธิ์นั่นแล สิ้น ๗ วัน.
ในวันปวารณาเดือนกัตติกาตน เวลาเย็น ตนมหาโพธิ์ก็ประดิษฐานอยูใน
กระถางทองกอน. หลังจากนั้นมา พระราชา ทรงยับยั้งอยูตลอดสัปดาหที่
มหาโพธิ์อยูในกลีบเมฆ และสัปดาหที่พระราชทานอภิเษก จึงเสด็จเขาไปสู
พระนครปาตลีบุตร ในวันอุโบสถ แหงกาฬปกษโดยวันเดียวเทานั้น, ในวัน
ปาฏิบท (แรมค่ําหนึ่ง) แหงชุณหปกษของเดือนกัตติกา ทรงพักตนมหาโพธิ์
ไวที่โคนตนสาละใหญดานปราจีนทิศ.
[ตนมหาโพธิ์แตกหนอออกใหม]
ในวันที่ ๑๗ ตั้งแตวันที่ตนมหาโพธิ์ประดิษฐานอยูในกระถางทอง
หนอใหม ๆ แหงตนมหาโพธิ์ก็ไดปรากฏขึ้น. พระราชา แมทอดพระเนตรเห็น
หนอเหลานั้นแลว ก็ทรงเลื่อมใส เมื่อจะทรงบูชาตนมหาโพธิ์ดวยราชสมบัติ
อีก ไดทรงถวายการอภิเษกในสากลชมพูทวีป. สุมนสามเณรไปเพื่อรับเอา
พระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนกัตติกมาส (คือ วันเพ็ญเดือน ๑๒) ไดเห็นการ
บูชาแกตนมหาโพธิ์เปนมหรสพเดือนกัตติกมาส.
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พระเจาอโศกมหาราช ทรงหมายถึงตนโพธิ์ที่นํามาจากมหาโพธิ์มณฑล
แลวชําไวที่นครปาตลีบุตร โดยนัยดังกลาวมานี้ จึงตรัส (กะพระนางสังฆมิตตาเถรี) วา แม ! ถาเชนนี้ขอใหลูกรับเอาตนมหาโพธิ์ไปดวยเถิด.
พระนางสังฆมิตตาเถรีนั้น ทูลรับวา สาธุ.
[พระเจาอโศกทรงตั้งตระกูลตาง ๆ ไวเพื่อรักษาตนมหาโพธิ์]
พระราชา พระราชทานตระกูลเทวดา ๑๘ ตระกูลอํามาตย ๘ ตระกูล
พราหมณ ๘ ตระกูลกุฏมพี ๘ ตระกูลเลี้ยงโค ๘ ตระกูลเสือดาว ๘ และ
ตระกูลชาวกาลิงคะ ๘ ไวเพื่อรักษาตนมหาโพธิ์ และพระราชทานหมอทอง ๘
หมอเงิน ๘ ใบ ไวเพื่อรดน้ํา (ตนมหาโพธิ์) แลวทรงใหยกตนมหาโพธิ์ขึ้น
สูเรือ พรอมดวยบริวารนี้ที่แมน้ําคงคา. ฝายพระองคเองเสด็จออกจากพระนคร
ขามดงชื่อวิชฌาฏวี แลวเสด็จไปถึงทาชื่อตามพลิตตี ตลอด ๗ วัน โดยลําดับ.
ในระหวางทาง พวกทวยเทพ นาค และมนุษย ไดพากันบูชาตนมหาโพธิ์
อยางมโหฬาร. ฝายพระราชา ทรงพักตนมหาโพธิ์ไวที่ริมฝงสมุทร ๗ วัน
แลวไดทรงถวายราชสมบัติใหญในสากลทวีป. คราวนี้ เปนการทรงถวาย
ราชสมบัติในชมพูทวีปครั้งที่ ๓ แกตนมหาโพธิ์นั้น.
[พระเจาอโศกทรงลุยน้ําสงตนมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา]
พระเจาอโศกธรรมราชา ครั้นทรงบูชา (ตนมหาโพธิ์) ดวยราชสมบัติ
อยางใหญอยางนั้นแลว ในวันปาฏิบทแรก (คือแรม ๑ ค่ํา) แหงเดือน
มิคสิรมาส (คือ เดือนอาย) จึงทรงยกตนมหาโพธิ์ขึ้น เสด็จลุยน้ําไปประมาณ
เพียงพระศอ ทรงวางไวบนเรือ แลวทรงรับสั่งใหแมพระนางสังฆมิตตาเถรี
พรอมดวยบริวารขึ้นเรือ จึงไดตรัสคํานี้กะอธิฏฐอํามาตยวา พอ ! ขาพเจา
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บูชาตนมหาโพธิ์ ดวยราชสมบัติในสากลชมพูทวีปถึง ๓ ครั้ง ตองลุยน้ําไป
ประมาณเพียงคอ สง (ตนมหาโพธิ์) ไปใหพระสหายของขาพเจา. แมพระสหาย
ของขาพเจานั้น ก็จงทรงบูชาตนมหาโพธิ์เหมือนอยางนี้แหละ.
ทาวเธอ ครั้นพระราชทานขาวสาสนแกพระสหายอยางนั้นแลว ทรง
คร่ําครวญประคองอัญชลี ประทับยืนหลั่งพระอัสสุชลอยูวา ตนมหาโพธิ์ของ
พระทศพล ซึ่งฉายชอพระรัศมีดุจมีชีวิตอยู ไปละหนอ ดังนี้. นาวาที่ตน
มหาโพธิ์ขึ้นประดิษฐานอยูแมนั้นแล เมื่อมหาชนจองมองแลดูอยู ก็ออกวิ่งไป
สูทองทะเลหลวง. เหลาระลอกคลื่นในมหาสมุทรสงบเงียบประมาณโยชนหนึ่ง
โดยรอบ. เหลาปทุมชาติเบญจพรรณก็แยมบาน. ทิพยดุริยางคดนตรีทั้งหลาย
ก็บันลือลั่นอยูบนอากาศกลางหาว. ไดมีการบูชาอันโอฬารยิ่งนัก ซึ่งพวก
ทวยเทพผูอาศัยอยูในอากาศ ทางน้ํา บนบกและที่ตนไมเปนตน บันดาลให
เปนไปแลว. พระนางสังฆมิตตาเถรี ทําใหตระกุลนาคทั้งหลายในมหาสมุทร
สะดุงกลัวแลว ดวย (จําแลงเปน) รูปสุบรรณ (คือนิรมิตเปนรูปครุฑ). ก็นาค
เหลานั้นสะดุงกลัว มาเห็นสมบัตินั้นเขา จึงทูลขอกะพระเถรี แลวนําตน
มหาโพธิ์ไปสูนาคพิภพ บูชาดวยราชสมบัติแหงนาคตลอด ๗ วันแลว (นํา
กลับมา) ใหประดิษฐานอยูบนเรืออีก. นาวาไดเลนไปถึงทาชมพูโกปฏฏนะ
ในวันนั้นนั่นเอง. ฝายพระเจาอโศกมหาราช ทรงระทมทุกขเพราะวิโยคจาก
ตนมหาโพธิ์ ทรงคร่ําครวญกันแสง จองพระเนตรดูจนสุดทัศนวิสัย แลวก็
เสด็จกลับ.
[พระเจาเทวานัมปยดิสกรุงลังกาเตรียมตอนรับตนมหาโพธิ์]
ฝายพระเจาเทวานัมปยดิสมหาราชแล จําเดิมแตวันปาฏิบทแรกแหง
เดือนมิคสิรมาส (คือเดือนอาย) ทรงรับสั่งใหชําระตกแตงมรรคาตั้งแตประตู
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ดานทิศอุดร (แหงอนุราชบุรี) จนถึงทาชมพูโกลปฏฏนะตามคําของสุมน
สามเณร, ในวันที่เสด็จออกจากพระนคร ไดประทับยืนอยู ณ ที่ตั้งศาลา
อันมีอยูที่ฝงสมุทรใกลกับประตูดานทิศอุดรนั่นเอง ไดทอดพระเนตรเห็นตน
มหาโพธิ์ ที่กําลังมาอยูในมหาสมุทรนั่นแล โดยสมบัตินั้น เพราะอานุภาพ
ของพระเถระ ทรงปลื้มพระหฤทัยเสด็จออกไป รับสงใหเอาดอกไมเบญจพรรณ
โปรยลงตลอดทางทั้งหมด ทรงตั้งเครื่องบูชาดอก* ไมอันมีคาไวในระหวางทาง
เปนระยะแลว เสด็จไปทาชมพูโกลปฏฏนะโดยวันเดียวเทานั้น อันพวกพนักงาน
ตาลาวจรดนตรีทั่งปวงแวดลอมแลว ทรงบูชา (ตนมหาโพธิ์) อยูดวยเครื่อง
สักการะทั้งหลาย มีดอกไม ธูปและของหอมเปนตน เสด็จลุยน้ําไปประมาณ
เพียงพระศอแลวทรงรับสั่งวา ตนมหาโพธิ์ของพระทศพล ซึ่งฉายชอพระรัศมี
ดุจมีชีวิตอยูมาแลวหนอ มีพระหฤทัยเลื่อมใสแลว จึงทรงยกตนมหาโพธิ์ขึ้น
แลว วางลงบนพระเศียร อันเปนอวัยวะสูงสุด พรอมดวยเหลาตระกูที่
สมบูรณดวยชาติ ๑๖ ตระกูล ผูแวดลอมตนมหาโพธิ์ เสด็จขึ้นจากสมุทร
แลวทรงพักตนมหาโพธิ์ไวที่ริมฝงมหาสมุทร
ทรงบูชาดวยราชสมบัติในเกาะ
ตัมพปณณิทวีปทั้งหมดสิ้น ๒ วัน. ทาวเธอทรงใหตระกูลที่สมบูรณดวยชาติ
๑๖ ตระกูลสําเร็จราชการแทน. ภายหลังตอมาในวันที่ ๔ ทาวเธอทรงรับเอา
ตนมหาโพธิ์แลว ทรงทําการบูชาอยูอยางโอฬาร เสด็จถึงกรุงอนุราธบุรีโดย
สําดับ.
[พระเจาเทวานัมปยดิสพักตนมหาโพธิ์ไวในปูชนียสถาน ๔ แหง]
พระราชา ครั้นทรงทําสักการะอยางใหญ แมในกรุงอนุราธบุรี ใน
วันจาตุทสี (คือวันขึ้น ๑๔ ค่ํา) นั่นเอง รับสั่งใหสงตนมหาโพธิ์เขาในทาง
*
ฏีกาสารัตถทีปนี. แกวา ใหทําเจดียดอกไมไวในระหวางทางทั้ง ๒ ขาง นาจะไดแก
พุมดอกไมนั้นเอง.
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ประตูดานทิศอุดรในเวลาตะวันบาย แหไปโดยทามกลางพระนคร ออกทาง
ประตูดานทิศทักษิณ แลวทรงใหตั้งตนมหาโพธิ์ไวบนฐานซุมพระทวารแหง
ราชอุทยาน ที่ทําบริกรรมพื้นไวแตแรกทีเดียว ตามคําของสุมนสามเณร ซึ่ง
เปนใจกลาง (จุดเดน) แหงราชอุทยานมหาเมฆวัน อันเปนสถานที่ที่สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลายประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ
และสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ ๓ พระองค เคยประทับนั่งเขาสมบัติ. ทั้ง
เปนสถานที่มีตนซึกใหญ ซึ่งเปนตนไมตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวากกุสันธะ, ตนอุทุมพร (ตนมะเดื่อ) ซึ่งเปนตนไมตรัสรูของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาโกนาคมน
และตนนิโครธ (ตนไทร)
ซึ่งเปนตนไมตรัสรูของสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ประดิษฐานอยูในที่
ประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู วัดจากประตูดานทิศทักษิณ.
ถามวา พระราชาทรงรับสั่งใหตั้งตนมหาโพธิ์นั้นไวอยางไร ?
แกวา ทรงรับสั่งใหพักไวอยางนี้ คือ :- ไดยินวา ตระกูลที่สมบูรณ
ดวยชาติทั้ง ๑๖ ตระกูล ที่มาแวดลอมตนโพธิ์เหลานั้น ถือเอาเพศเปนพระราชา
พระราชาก็ทรงถือเอาเพศเปนนายทวารบาล. ตระกูลทั้ง ๑๖ ตระกูลเอาตน
มหาโพธิ์ลงปลูกแลว (ที่ปูชนียสถาน ๔ แหงดังกลาวแลวนั้น)
[ตนมหาโพธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย]
ในขณะที่พอพนจากมือของตระกูลทั้ง ๑๖ เหลานั้นนั่นแล ตนมหาโพธิ์
ก็ลอยขึ้นไปสูเวลาสูงประมาณ ๘๐ ศอก แลวเปลงรัศมีซึ่งมีพรรณะ ๖ ประการ
ออก. รัศมีทั้งหลายก็แผปกคลุมไปทั่วเกาะ ไดตั้งอยูจดถึงพรหมโลกเบื้องบน.
บุรุษประมาณหมื่นคน เห็นปาฏิหาริยตนมหาโพธิ์แลวเกิดความเลื่อมใส
เริ่ม
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เจริญอนุบุพพวิปสสนา ไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวบวช. ตนมหาโพธิ์ได
ประดิษฐานอยูบนอากาศ จนพระอาทิตยอัสดงคต ก็เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต
แลว จึงกลับ (ลงมา) ประดิษฐานอยูบนปฐพี โดยโรหิณีนักขัตฤกษ.
พรอมกับดวยตนมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู (นั่นแล) มหาปฐพีไดไหวจนถึงที่สุด
น้ํา (รองแผนดิน). ก็แล ตนมหาโพธิ์ ครั้นประดิษฐานอยูแลว ก็นิ่งเงียบ
อยูในกลีบเมฆ (กลุมหมอก) ตลอด ๗ วัน. ตนมหาโพธิ์ไดถึงความมอง
ไมเห็นชาวโลก (คือชาวโลกมองไมเห็นตนมหาโพธิ์). ในวันที่ ๗ นภากาศ
ไดปราศจากเมฆหมอกแลว. รัศมีซึ่งมีพรรณ ๖ ประการ ก็พวยพุงกระจาย
ออก. ลําตน กิ่ง ใบ และผลทั้ง ๕ แหงตนมหาโพธิ์ก็ปรากฏใหเห็น. พระ
มหินทเถระ พระนางเตละเลียดตาเถรี และพระราชา พรอมดวยขาราชบริพาร
ไดเสด็จไปถึงสถานที่ตั้งแหงตนมหาโพธิ์นั่นแล. และประชาชนชาวเกาะทั้งหมด
ก็ประชุมกันแลวโดยสวนมาก. เมื่อชนเหลานั้นมองดูอยูนั่นเอง ผลหนึ่งจากกึ่ง
ดานทิศอุดรสุกแลวก็หลนจากกิ่ง. พระเถระนอมหัตถเขารับไว. ผลก็ไดตั้งอยู
บนหัตถของพระเถระ. พระเถระไดถวายผลนั้นแดพระราชา โดยถวายพระพร
วา ขอพระองคทรงปลูกเถิด มหาบพิตร !
[ตนมหาโพธิ์แตกสาขาออกถึง ๘ ตนและ ๓๒ ตน]
พระราชาทรงรับแลว ก็ทรงโปรยปุยที่มีรสดีลงที่กระถางทองใสโคลน
ที่ผสมดวยของหอมใหเต็ม แลวเพาะปลูกไวในที่ใกลตนมหาโพธิ์. เมื่อชน
ทั้งหมดดูอยูนั่นเอง ตนโพธิ์ออน ๆ ๘ ตน ซึ่งมีประมาณ ๔ ศอก ไดงอก
ขึ้นแลว. พระราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยนั้นแลวก็ทรงบูชาตนโพธิ์ออน ๆ
๘ ตนดวยเศวตฉัตร แลวถวายการอภิเษก (แกตนโพธิ์ออน ๆ ทั้ง ๘ ตนนั้น).
ประชาชนปลูกตนโพธิ์ตนหนึ่ง (ซึ่งแยกออก) จากตนโพธิ์ออน ๆ ทั้ง ๘ ตนนั้น
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ไวที่ทาชื่อชมพูโกลปฏฏนะ ในโอกาสที่ตนมหาโพธิ์ประดิษฐานอยูครั้งแรก ใน
คราวมาถึง. ปลูกตนหนึ่งไวที่หนาประตูบานของควักพราหมณ ๑ อีกตนหนึ่ง
ที่ถูปาราม อีกตนหนึ่งที่อิสสรนิมมานวิหาร๒ อีกตนหนึ่งใกลที่ตั้งพระปฐมเจดีย
อีกตนหนึ่งที่เจติยบรรพต อีกตนหนึ่งที่บานกาชรคามในโรหณชนบท อีกตน
หนึ่งที่บานจันทนคาม ในโรหณชนบทนั่นเอง. ประชาชนทั้งหลายไดปลูกตน
โพธิ์ออน ๓๒ ตน ซึ่งเกิดจากพืชแหงผลทั้ง ๔ นอกนี้ไวในอารามที่ตั้งอยูใน
ระยะโยชนหนึ่ง.
[พระนางอนุฬาเทวี และอริฏฐอํามาตยผนวชแลวสําเร็จพระอรหัต]
เมื่อตนมหาโพธิ์ อันเปนธงชัยแหงพระสัทธรรมของพระทศพล
ประดิษฐานอยูแลว เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนชาวเกาะโดย
รอบ ดวยการสืบตอลําดับแหงลูกหลานอยางนี้แลว พระนางอนุฬาเทวี พรอม
กับมาตุคามพันหนึ่ง คือ หญิงสาว (ผูเปนบาทบริจารีกาของตน) ๕๐๐ คน
และหญิงชาววังอีก ๕๐๐ คน ผนวชในสํานักของพระนางสังฆมิตตาเถรี ไม
นานนักพรอมดวยบริวารก็ดํารงอยูในความเปนพระอรหันต. ฝายพระราชภาคิไนยชื่ออริฏฐะแล พรอมกับบุรุษ ๕๐๐ คน บวชในสํานักของพระเถระ
พรอมดวยบริวาร ไดดํารงอยูในความเปนพระอรหันต ตอกาลไมนานเชน
เดียวกัน.
[พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน]
ตอมาวันหนึ่ง พระราชาถวายบังคมตนมหาโพธิ์แลว เสด็จไปยัง
ถูปารามพรอมกับพระเถระ เมื่อทาวเธอเสด็จไปถึงสถานที่จะสรางโลหปราสาท
๑. ฎีกาสารัตถทีปนีเปนตวักกพราหมณ.
๒. คําวา อิสสรนิมมานวิหารไดแกกัสสปคิรีวิหารคือวิหารที่อิสรชนสรางไว สารัตถ.
๑/๒๘๖-๗.
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พวกราชบุรุษก็ไดนําดอกไมทั้งหลายมาทูลถวาย. พระราชาไดถวายดอกไม
ทั้งหลายแกพระเถระ. พระเถระก็เอาดอกไมบูชาที่จะสรางโลหปราสาท. พอ
เมื่อดอกไมทั้งหลาย สักวาตกลงที่พื้น ไดเกิดมีแผนดินหวั่นไหวใหญ. พระราชา
ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! เพราะเหตุไร แผนดินจึงไหว ? พระเถระ
ทูลวา มหาบพิตร ! ในอนาคต โรงพระอุโบสถจักมีแกสงฆในโอกาสนี้ นี้จัก
เปนบุรพนิมิตแหงโรงพระอุโบสถนั้น.
พระราชาเสด็จตอไปพรอมกับพระเถระ ไดเสด็จไปถึงอัมพังคณสถาน.
ที่อัมพังคณสถานนั้น ราชบุรุษไดนําผลมะมวงสุกผลหนึ่งซึ่งสมบูรณดวยสีและ
กลิ่น มีรสอรอยยิ่ง มาทูลถวายแดพระราชาพระองคนั้น. พระราชาไดถวาย
ผลมะมวงนั้นแกพระเถระเพื่อขบฉัน. พระเถระก็ฉันในที่นั้นนั่นเอง แลวทูลวา
ขอพระองคทรงปลูกเมล็ดมะมวงนี้ไว ในที่นี้นั่นแล.
พระราชา ทรงรับเอาเมล็ดมะมวงนั้นแลว ทรงเพาะปลูกไวในที่นั้น
นั่นเอง แลวทรงรดน้ํา. พรอมกับการทรงเพาะปลูกเมล็ดมะมวงปฐพีหวั่นไหว
แลว. พระราชาตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ ! เพราะเหตุไร ปฐพีจึงไหว ?
พระเถระทูลวา มหาบพิตร ! ในอนาคตที่ประชุมสงฆ ชื่ออัมพังคณะ จักมีใน
โอกาสนี้ นี้จักเปนบุรพนิมิตแหงสันนิบาตสถานนั้น.
พระราชา ทรงโปรยดอกไม ๘ กําลงในที่นั้น ทรงไวแลวก็เสด็จ
ตอไปอีกพรอมกับพระเถระ ไดเสด็จไปถึงสถานที่จะสรางมหาเจดีย. ในสถาน
ที่นั้น พวกราชบุรุษ ไดนําดอกจําปาทั้งหลายมาทูลถวายแดพระราชาองคนั้น.
พระราชา ไดถวายดอกจําปาเหลานั้นแกพระเถระ. พระเถระก็เอาดอกไมบูชา
ที่จะสรางมหาเจดียแลวไหว. ในทันใดนั้นเอง มหาปฐพีก็หวั่นไหว. พระราชา
ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! เพราะเหตุไร ปฐพีจึงไดไหว. พระเถระ
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ทูลวา มหาบพิตร ! ในอนาคต พระมหาสถูป ซึ่งไมมีที่ไนเหมือนของ
พระผูมีพระภาคพุทธเจาจักมีในโอกาสนี้ นี้จักเปนบุรพนิมิต แหงมหาสถูปนั้น.
พระราชา ทรงรับสั่งวา ขาพเจาเอง จะสราง ทานผูเจริญ !
พระเถระ ทูลวา อยาเลย มหาบพิตร ! พระองค ยังมีการงานอื่น
อยูมาก แตพระนัดดาของพระองค พระนามวา ทุฏฐคามณีอภัย จักทรง
ใหสราง.
คราวนั้น พระราชา ทรงรับสั่งวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ถา
พระนัดดาของขาพเจาจักสรางไซร ก็จักสรางสิ่งที่ขาพเจาสรางไวแลวนั่นเอง
ดังนี้แลว จึงรับสั่งใหนําเสาหินมีประมาณ ๑๒ ศอกมา แลวใหจารึกอักษรไววา
พระนัดดาของพระเจาเทวานัมปยดิสพระนามวา ทุฏฐคามณีอภัย จะสราง
พระสถูปไวในประเทศนี้เถิด ดังนี้ รับสั่งใหประดิษฐานไวแลว จึงตรัสถาม
พระเถระวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! พระศาสนา ตั้งมั่นแลวในเกาะลังกา
ทวีปหรือยัง ?
พระเถระทูลวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! พระศาสนาตั้งมั่นแลว
แตวา รากเหงาแหงพระศาสนานั้น ยังไมหยั่งลงกอน.
พระราชา ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ก็เมื่อไรรากเหงา
(แหงพระศาสนานั้น) จักชื่อวาเปนอันหยั่งลงแลว ?
พระเถระ ทูลวา มหาบพิตร ! ในกาลใด เด็กผูเกิดในเกาะตัมพปณณิทวีป มีมารดาเปนชาวเกาะตัมพปณณิทวีป จักออกบวชในเกาะ
ตัมพปณณิทวีป แลวเรียกพระวินัยในเกาะตัมพปณณิทวีปนั่นเอง ออกสอน
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(พระวินัย) ในเกาะตัมพปณณิทวีปได
ในกาลนั่นรากเหงาแหงพระศาสนา
จักชื่อวาเปนอันหยั่งลงแลว.
พระราชา ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ก็มีภิกษุเชนนี้
มีอยูหรือ ?
พระเถระ ทูลวา มีอยู มหาบพิตร ! พระมหาอริฏฐภิกษุเปนผู
สามารถในกรรมนั้น.
พระราชา ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! ขาพเจาควรทํา
อะไรบาง ในกรรมนี้.
พระเถระ ทูลวา ควรสรางมณฑป มหาบพิตร !
[พระเจาเทวานัมปยดิสสรางมณฑปเพื่อทําจตุตถสังคายนา]
พระราชา ทรงรับวา ดีละ เจาขา ! แลวรับสั่งใหสรางมณฑปดวย
ราชานุภาพ ซึ่งเปนเชนกับมณฑปที่พระเจาอชาตศัตรุมหาราช ทรงสรางใน
คราวทีมหาสังคีติ (คือสังคายนาครั้งแรก)
ไวในเนื้อที่ของอํามาตย ชื่อเมฆ
วรรณาภัย (ของพระเจาเมฆวรรณาภัย) แลวทรงรับสั่งใหพวกพนักงานตาลา
วจรดนตรี* ทั้งปวง ฝกซอมในศิลปะของตน ๆ ไว (สั่งใหเตรียมซอมดนตรี
ไวใหชํานาญ) แลวทรงรับสั่งวา ขาพเจา จักดูรากเหงาแหงพระศาสนา ที่
หยั่งลงแลว ดังนี้ มีบุรุษจํานวนหลายพันแวดลอมแลว ไดเสด็จไปถึงถูปาราม
*
พนักงานประโคมดนตรี หรือละครรําเทา.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 168
เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา
โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๖๘,๐๐๐ รูป ประชุมกันที่ถูปาราม. อาสนะ
ของพระมหามหินทเถระ เขาปูหันหนาไปทางดานทิศทักษิณ. ธรรมาสนของ
มหาอริฏฐเถระ เขาจัดตั้งหันหนาไปทางดานทิศอุดร. ครั้นนั้นแล พระ
มหาอริฏฐเถระ อันพระมหินทเถระ เชื้อเชิญแลวก็นั่งบนธรรมาสน โดยลําดับ
อันถึงแกตน ตามสมควร. พระมหาเถระ ๖๘ รูป ซึ่งมีพระมหินทเถระเปน
ประมุข ก็นั่งลอมธรรมาสน. พระกนิษฐภาดา แมของพระราชา พระนามวา
มัตตาภยเถระ เปนผูเอาธุระการงาน (คือตั้งใจศึกษาเลาเรียน) รวมกับภิกษุ
๕๐๐ รูป นั่งลอมธรรมาสนของพระมหาอริฏฐเถระนั้นแล ดวยตั้งใจวา จัก
เรียนเอาพระวินัย. พวกภิกษุแมที่เหลือ และบริษัทพรอมดวยพระราชา ก็ได
นั่งบนที่นั่งอันถึงแกตน ๆ แลว.
ครั้งนั้น ทานพระมหาอริฏฐเถระ ไดแสดงนิทานแหงพระวินัยวา
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยูที่โคนตนสะเดาอันนเฬรุยักษสิง ใกลเมืองเวรัญชา ดังนี้เปนตน. ก็แลเมื่อทานพระอริฏฐเถระ แสดง
นิทานแหงพระวินัยแลว อากาศก็รองคํารามดังสนั่น. สายฟาอันมิใชฤดูกาลก็
แลบแปลบปลาบ. พวกเทวดาไดถวายสาธุการแลว. มหาปฐพีไหวหวั่น จนถึง
ที่สุดน้ํารองแผนดิน.
เมื่อปาฏิหาริยหลายอยางเปนไปอยูอยางนั้น ทานพระอริฏฐเถระ
ซึ่งมีพระมหาเถระขีณาสพ เจาคณะแตละคณะ ๖๘ รูป อันมีพระมหามหินทเปน
ประมุข และภิกษุหกหมื่นรูปนอกจากนั้นหอมลอมแลว ไดประกาศพระวินัย
ปฎก อันแสดงซึ่งคุณมีพระกรุณาของพระศาสดาเปนตน ซึ่งกําจัดความดิ้นรน
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ทางกายกรรมวจีกรรม ของเหลาชนผูทําตามคําพร่ําสอน ของพระผูมีพระภาคเจา
ในทามกลางแหงมหาวิหารถูปาราม ในวันปวารณาเดือนกัตติกาแรก. ก็ทาน
พระอริฏฐเถระ ครั้นประกาศแลว บอกสอนแกภิกษุเปนอันมาก คือใหตั้ง
อยูในหทัยของภิกษุมากหลาย ดํารงอยูตราบเทาอายุ แลวก็ปรินิพพาน ดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
พระมหาเถระ ๖๘ รูป แมเหลานั้นแล
อันมีพระมหามหินทเปนประมุข ผูเอาธุระ
การงานมาประชุมพรอมกันแลวในสมาคม
นั้น, ทั้งหมดเปนเจาคณะแตละคณะ เปน
สาวกของพระธรรมราชา
มีอาสวะสิ้นแลว
ไดบรรลุวสี มีวิชชา ๓ ฉลาดในอิทธิฤทธิ์
รูแจงอุดมอรรถอนุสาสนพระราชา พระเถระ
ผูแสวงหาคุณใหญแสดงแสงสวาง
(คือ
ความสวางแหงญาณ) ใหเห็นชัด ยังแผนดิน
(คือเกาะลังกา) นี้ใหรุงเรืองแลว ก็ปริ
นิพพาน เหมือนกองไฟลุกโพลงแลวดับไป
ฉะนั้น.
จําเนียรกาลตอมาแตกาลปรินิพพานแหงพระมหาเถระเหลานั้นลําดับ
สืบตอกันมาแหงอาจารย ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในตอนตนอยางนี้ คือ
พระมหาเถระแมเหลาอื่น ผูเปนอันเตวาสิกของพระเถระเหลานั้น และพระเถระ
ทั้งหลาย มีพระติสสทัตตะ พระกาฬสุมนะ และพระทีฆสุมนะเปนตน ผูเปน
อันเตวาสิกแหงอันเตวาสิกทั้งหลาย ของพระมหาอริฏฐเถระ ไดนําพระวินัยปฎกนี้มา จนถึงทุกวันนี้.
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เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวไววา ก็ถัดจากตติยสังคายนามา
พระเถระทั้งหลาย มีพระมหินทเปนตน ไดนําพระวินัยปฎกมาสูเกาะนี้
พระเถระทั้งหลาย มีพระอริฏฐเถระเปนตน เรียนจาก (สํานัก) พระมหินท
แลว ไดนํามาตลอดเวลาระยะหนึ่ง ตั้งแตเวลาพระอริฏฐเถระเปนตนนั้นนํามา
พระวินัยปฎกนั้น พึงทราบวา ไดนําสืบมาโดยลําดับอาจารย ซึ่งเปนการสืบ
ลําดับอันเตวาสิกของพระอริฏฐเถระเปนตนเหลานั้นนั่นเอง จนถึงทุกวันนี้.
[แกบทมาติกาวา พระวินัยปฎกตั้งอยูแลวในบุคคลใด]
บทมาติกาวา พระวินัยปฎกตั้งอยูแลวในบุคคลใด ขาพเจาจะเฉลย
ตอไป:- พระวินัยปฎกของบุคคลเหลาใด ยอมเปนไปไมพรอง ทั้งโดยบาลี
ทั้งโดยอรรถ คือไมเลอะเลือนแมนอยหนึ่ง เหมือนน้ํามันงาที่ใสไวในหมอ
แกวมณี ยอมไมซึมออกฉะนั้น พึงทราบวา พระวินัยปฎกตั้งอยูแลวในบุคคล
เห็นปานนั้น ซึ่งเปนผูมีสติ คติ และธิติมีประมาณยิ่ง ผูเปนลัชชี มักมีความ
รังเกียจ ใครตอการศึกษา.
[อานิสงสแหงการเรียนพระวินัย ๕ ขอ]
เพราะฉะนั้น เพื่อใหพระวินัยตั้งมั่น อันภิกษุผูกําหนดรูอานิสงสแหง
วินัยปริยัติ (การเรียนพระวินัย) ใครตอการศึกษา ก็ควรเรียนพระวินัย.
ในอธิการวาดวยการพรรณนานิทานนั้น มีอานิสงสแหงวินัยปริยัติ (การเรียน
พระวินัย) ดังตอไปนี้ : จริงอยู บุคคลผูฉลาดในวินัยปริยัติ ยอมเปนผูตั้งอยูในฐานเปน
มารดาบิดาของเหลากุลบุตร ผูไดศรัทธาในพระศาสนา เพราะวา บรรพชา
อุปสมบท ขอปฏิบัติวัตรใหญนอย
ความเปนผูฉลาดในอาจาระและโคจร
ของกุลบุตรเหลานั้น เนื่องดวยความฉลาดในวินัยปริยัตินั้น.
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อีกประการหนึ่ง เพราะอาศัยวินัยปริยัติ กองศีลของตน ยอมเปน
ของอันบุคคลนั้น คุมครองรักษาดีแลว ยอมเปนที่พึ่งพิงของเหลากุลบุตร
ผูถูกความสงสัยครอบงํา ยอมกลาพูดในทามกลางสงฆ ยอมขมขี่พวกขาศึกได
ดวยดี โดยสหธรรม ยอมเปนผูปฏิบัติ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
๕ เหลานี้ (มีอยู) ในบุคคลผูทรงพระวินัย คือ : (๑) กองศีลของตน ยอมเปนของอันบุคคลนั้น คุมครองรักษาไว
ดีแลว
(๒) ยอมเปนที่พึ่งพิงของเหลากุลบุตร ผูถูกความสงสัยครอบงํา
(๓) ยอมเปนผูกลาพูดในทามกลางสงฆ
(๔) ยอมขมขี่พวกขาศึกไดดวยดี โดยสหธรรม
(๕) ยอมเปนผูปฏิบัติ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม.*
[วินัยเปนขอปฏิบัติใหบรรลุความหลุดพนจากกิเลสเปนที่สุด]
ก็อีกประการหนึ่ง กุศลธรรมเหลาใด ซึ่งมีสังวรเปนมูล อันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวแลว, บุคคลผูทรงวินัยนั่นแล ชื่อวาเปนทายาทแหงกุศล
ธรรมเหลานั้น เพราะธรรมเหลานั้น มีวินัยเปนมูล. สมจริงดังคําที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
วินัย ยอมมีเพื่อประโยชนแกสังวร (ความสํารวม). สังวรยอมมี
เพื่อประโยชนแกอวิปปฏิสาร (ความไมเดือดรอน), อวิปปฏิสาร ยอมมีเพื่อ
ประโยชนแกความปราโมทย, ความปราโมทย ยอมมีเพื่อประโยชนแกปติ
(ความอิ่มใจ), ปติ ยอมมีเพื่อประโยชนแกปสสัทธิ (ความสงบ), ปสสัทธิ
ยอมมีเพื่อประโยชนแกความสุข, ความสุข ยอมมีเพื่อประโยชนแกสมาธิ
*
นย. วิ. ปวิวาร. ๘/๔๕๓
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(ความตั้งใจมั่น) สมาธิ ยอมมีเพื่อประโยชนแกยถาภูตญาณทัสสนะ (ความ
รูเห็นตามเปนจริง), ยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมมีเพื่อประโยชนแกนิพพิทา
(ความเบื่อหนาย), นิพพิทา ยอมมีเพื่อประโยชนแกวิราคะ (ความสํารอก
กิเลส), วิราคะ ยอมมีเพื่อประโยชนแกวิมุตติ (ความหลุดพน) วิมุตติ ยอมมี
เพื่อประโยชนแกวิมุตติญาณทัสสนะ (ความรูเห็นความหลุดพน), วิมุตติญาณทัสสนะ ยอมมีเพื่อประโยชนแกอนุปาทาปรินิพพาน (ความดับสนิทหาเชื้อ
มิได), การกลาว การปรึกษา กิริยานั่งใกลความเงี่ยโสตลงสดับ แตละอยาง ๆ
มีอนุปาทาปรินิพพาน คือ ความพนพิเศษแหงจิต ไมถือมั่น นั่นเปนผล.*
เพราะฉะนั้น ควรทําความพยายามโดยเอื้อเฟอในการเลาเรียนพระวินัย ดังนี้แล.
[คาถาสรุปเรื่อง]
ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้ เปนอันขาพเจาประกาศใจความแหง
คาถานี้วา
พระวินัยปฎกนี้ ผูใดกลาวไว กลาว
ไวเมื่อใด กลาวไวทําไม ผูใดทรงไว ผูใด
นําสืบมา และประดิษฐานอยูแลวในผูใด
ขาพเจากลาววิธีดังนี้แลว ภายหลัง (จัก
พรรณนาอรรถแหงพระวินัย) ดังนี้
ในมาติกา ที่ขาพเจาตั้งไว เพื่อสังวรรณนาพระนัยนั้นกอน และการสังวรรณนา
พาหิรนิทานแหงพระวินัย ก็เปนอันขาพเจาวรรณนาแลว ตามที่ไดอธิบายมา
ดังนี้แล.
พาหิรนิทานวรรณนา จบ
*
วิ. ปริวาร. ๘/๔๐๖.
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เวรัญชกัณฑวรรณนา
*
บัดนี้ ขาพเจาจักทําการพรรณนาเนื้อความแหงบททั้งหลาย มี
บทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนอาทิ เพราะไดกลาวไวแลววา
จักทําการพรรณนาอรรถแหงวินัย
แสดงเนื้อความแหงปาฐะวา เตน เปนอาทิ
โดยประการตาง ๆ.
ขาพเจาจักทําอรรถวรรณนาอยางไรเลา.
[อธิบายบทวา เตน เปนตน]
บทวา เตน เปนคําแสดงออกโดยไมเจาะจง. บัณฑิตพึงทราบ
ปฏินิเทศแหงบทวา เตน นั้น ดวยคําวา เยน นี้ ซึ่งเปนคําสรุปแมไมกลาวไว
แตสําเร็จไดโดยใจความในกาลภายหลัง. จริงอยู ความรําพึงของทานพระสารีบุตร ซึ่งเปนเหตุแหงการทูลวิงวอนใหบัญญัติพระวินัย สําเร็จไดในกาล
ภายหลัง เพราะเหตุนั้น พึงทราบสัมพันธในคําวา เตน สมเยน เปนตนนี้
อยางนี้วา ความรําพึงนั้นเกิดขึ้น โดยสมัยใด โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จประทับที่เมืองเวรัญชา.
จริงอยู วิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะแมในวินัยทั้งหมด คือคําวา เตน ทาน
กลาวไวในที่ใด ๆ ในที่นั้น ๆ บัณฑิตพึงทําปฏินิเทศดวยคําวา เยน นี้
ซึ่งสําเร็จโดยใจความในกาลกอนหรือภายหลัง. อุทาหรณพอเปนทางวิธีที่
เหมาะตามที่กลาวนั้นดังนี้ ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรม เพราะเหตุใด ภิกษุ
*
เจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี ป. ธ. ๙) วัดมกุฏกษัตริยาราม แปล.
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ทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย มีคํา
อธิบายวา ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรม เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น เราจักบัญญัติ.
ปฏินิเทศ ยอมเหมาะดวยคําวา เยน นี้ ซึ่งสําเร็จโดยใจความในกาลกอน
อยางนี้กอน. ปฏินิเทศ ยอมเหมาะดวยคําวา เยน นี้ ซึ่งสําเร็จโดยใจความ
ในภายหลัง อยางนี้วา พระธนิยะ บุตรนายชางหมอ ไดถือเอาของที่เจาของ
เขาไมให คือไมทั้งหลายของพระราชา โดยสมัยใด โดยสมัยนั้น พระผูมี
พระภาคพุทธเจาเสด็จอยูที่กรุงราชคฤห. เนื้อความแหงคําวา เตน เปนอัน
ขาพเจาจักกลาวแลว ดวยประการฉะนี้.
[อธิบายบทวา สมเยน เปนตน]
สวน สมยศัพท ซึ่งมีในบทวา สมเยน นี้
ยอมปรากฏในอรรถ ๙ อยาง คือ
สมวายะ ๑ ขณะ ๑ กาละ๑ สมุหะ ๑
เหตุ ๑ ทิฏฐะ ๑ ปฏิลาภะ ๑ ปหานะ ๑
ปฎิเวธะ ๑
กอน
จริงอยางนั้น สมยศัพทมีสมวายะเปนอรรถ ในคําทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา ชื่อแมไฉน แมพรุงนี้ เราทั้งหลายพึงเขาไปใหเหมาะกาลและความ
พรอมกัน.* มีขณะเปนอรรถในคําทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย !
*
ที. สี. ๙/๒๕๑.
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ก็ขณะและสมัยเพื่ออยูพรหมจรรยมีหนึ่งแล๑. มีกาละเปนอรรถในคําทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา คราวรอน คราวกระวนกระวาย๒. มีสุหะเปนอรรถในคํา
ทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ประชุมใหญในปามหาวัน๓. มีเหตุเปนอรรถ ในคํา
ทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภัททาลิ ! แมเหตุผล ไดเปนของอันทานไมได
แทงตลอดแลววา แมพระผูมีพระภาคเจาแล เสด็จอยูในกรุงสาวัตถี. แม
พระองคจักทรงทราบเราวา ภิกษุชื่อวาภัททาลิ
มิใชผูมีปกติทําใหบริบูรณ
ดวยสิกขาในศาสนาของพระศาสดา ดูกอนภัททาลิ ! เหตุแมนี้แล ไดเปนของ
อันทานไมไดแทงตลอดแลว๔. มีทิฏฐิเปนอรรถในคําทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
ก็โดยสมัยนั้นแล ปริพาชกชื่ออุคคหมานะบุตรของสมณฑิกา อาศัยอยูใน
อารามของนางมัลลิกา ศาลาหลังเดียวใกลแถวตนมะพลับเปนที่สอนทิฏฐิเปนที่
เรียน๕. มีปฏิลาภะเปนอรรถ ในคําทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
ประโยชนใด
ในทิฏฐธรรมนั่นแล
ดวยประโยชนใด เปนไปในสัมปรายภพดวย
นักปราชญ ทานเรียกวา บัณฑิต เพราะได
เฉพาะซึ่งประโยชนนั้น๖.
มีปหานะเปนอรรถ ในคําทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ภิกษุนี้ไดกระทํา
ที่สุดทุกข เพราะละมานะโดยชอบ๗. มีปฏิเวธะเปนอรรถ ในคําทั้งหลายมี
อาทิอยางนี้วา อรรถคือความบีบคั้นแหงทุกข อรรถคือขอที่ทุกขเปนสังขตธรรม อรรถคือความแผดเผาแหงทุกข อรรถคือความแปรปรวนแหงทุกข
เปนอรรถที่ควรแทงตลอด๘. แตในที่นี้ สมยศัพทนั้นมีกาละเปนอรรถ เพราะ
๑. อง. กฎฐก. ๒๓/๒๓๐ ๒ วิ. มหา. ๒/๓๓๙. ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๘๗.
๔. ม.ม. ๑๓/๑๖๕. ๕. ม.ม. ๑๓/๓๔๒. ๖. ส . ส. ๑๔/๑๒๖. ๗. องฺ จตุกฺก. ๒๑/๒๒๓.
๘. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๕๔
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เหตุนั้น พึงเห็นเนื้อความในบทวา เตน สมเยน นี้ อยางนี้วา ความรําพึง
เปนเหตุทูลวิวอนใหทรงบัญญัติเกิดขึ้นแกทานพระสารีบุตร โดยกาลใด
โดยกาลนั้น
ในบทวา เตน สมเยน นี้ โจทกทวงวา เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร
ในวินัยนี้ จึงทํานิเทศดวยตติยวิภัตติวา เตน สมเยน ไมทําดวยทุติยาวิภัตติ
วา เอก สมย เหมือนในสุตตตันตะ และดวยสัตตมีวิภัตติวา ยสฺมึ สมเย
กามาวจร เหมือนในอภิธรรมเลา ? เฉลยวา เพราะความสมกับใจความโดย
ประการอยางนั้น ในสุตตันตะและอภิธรรมนั้น และเพราะความสมกับใจความ
โดยประการอื่นในวินัยนี้ สมกับใจความอยางไร ? สมยศัพทมีอัจจันตสังโยค
เปนอรรถ เหมาะในสุตตันตะกอน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูดวย
กรุณาวิหารตลอดที่สุดสมัยที่ทรงแสดงพระสุตตันตะทั้งหลาย มีพรหมชาลสูตร
เปนตนทีเดียว เพราะเหตุนั้น ในสุตตันตะนั้นทานจึงทําอุปโยคนิเทศ เพื่อ
สองเนื้อความนั้น. ก็แล สมยศัพทมีอธิกรณะเปนอรรถ และความกําหนด
ภาวะดวยภาวะเปนอรรถ ยอมเหมาะ ในอภิธรรม. จริงอยู สมยศัพทมีกาละ
เปนอรรถและมีสมุหะเปนอรรถ เปนอธิกรณแหงธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในอภิธรรมนั้น ภาวะแหงธรรมเหลานั้น อันทาน
ยอมกําหนดดวยความมีแหงสมัย กลาวคือ ขณะ สมวายะ และเหตุ เพราะ
เหตุนั้น ในอภิธรรมนั้น ทานจึงทํานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติ เพื่อสองเนื้อความ
นั้น. สวนในวินัยนี้ สมยศัพทมีเหตุเปนอรรถและมีกรณะเปนอรรถจึงสมกัน.*
*
พระราชกวี มานิต ถาวโร ป.ธ.๙ วัดสัมพันธวงศแปล.
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*
ก็สมัยบัญญัติสิขาบทใดนั้น เปนสมัยที่พระสารีบุตรเปนตนรูได
ยาก. โดยสมัยนั้น อันเปนเหตุและกรณะ พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบททั้งหลาย และทรงพิจารณาดูเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท ไดเสด็จ
ประทับอยูในที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ทานทํานิเทศดวย
ตติยาวิภัตติในวินัยนี้ เพื่อสองเนื้อความนั้น. ก็ในที่นี้มีคาถา (ดวยสามารถ
แหงการสงเคราะหเนื้อความตามที่กลาวแลว) ดังตอไปนี้วา
เพราะพิจารณาเนื้อความนั้น ๆ ทาน
พระเถระทั้งหลาย จึงกลาวสมยศัพทใน
พระสูตรและพระอภิธรรมแหงใดแหงหนึ่ง
ดวยตติยาวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ. สมยศัพท
นั้นทานกลาวในพระวินัยนี้ ดวยตติยาวิภัตติ
เทานั้น.
สวนพระโบราณาจารยพรรณนาไววา ความตางกันนี้วา ต สมย
ตลอดสมัยนั้นก็ดี วา ตสฺมึ สมเย ในสมัยนั้นก็ดี วา เตน สมเยน
โดยสมัยนั้นก็ดี แปลกกันแตเพียงถอยคํา. ในทุก ๆ บทมีสัตตมีวิภัตติเทานั้น
เปนอรรถ. เพราะฉะนั้น ตามลัทธิของพระโบราณาจารยนั้น แมเมื่อทาน
กลาวคําวา เตน สมเยน แปลวา โดยสมัยนั้น ก็พึงเห็นความวา ตสฺมึ
สมเย แปลวา ในสมัยนั้น.
ขาพเจาจักพรรณนาอรรถแหงบทเหลานี้วา พุทฺโธ ภควา ดังนี้
เปนขางหนา.
*
พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ป. ธ ๙) วันสัมพันธวงศ แปล
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[อรรถาธิบายคําวา เวรฺชย วิหรติ]
ก็พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เวรฺชาย วิหรติ นี้ ดังตอไปนี้ :คําวา เวรฺชาย นี้ เปนชื่อเมืองใดเมืองหนึ่ง. ในเมืองเวรัญชานั้น. คําวา
เวรฺชาย นี้ เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล. คําวา วิหรติ เปนการ
แสดงถึงความเปนผูพรอมเพรียงดวยธรรมเครื่องอยูอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
ธรรมเครื่องอยูคืออริยาบถวิหาร ทิพพวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร
โดยไมแปลกกัน. แตในที่นี้แสดงถึงการประกอบดวยอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง
บรรดาอิริยาบทมีประเภท คือ การยืน การเดิน การนั่ง และการนอน.
เพราะฉะนั้น พระผูพระภาคเจาประทับยืนอยูก็ดี เสด็จดําเนินไปก็ดี ประทับ
นั่งอยูก็ดี บรรทมอยูก็ดี บัณฑิตพึงทราบวา เสด็จประทับอยูทั้งนั้น. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงบําบัดความลําบากแหงอิริยาบทอยางหนึ่ง
ดวยอิริยาบทอีกอยางกนึ่ง ทรงนํา คือทรงยังอัตภาพใหเปนไปมิใหทรุดโทรม
เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา เสด็จประทับอยู.
[อรรถาธิบายคําวา นเฬรุปุจิมนฺทมูเล เปนตน]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา นเฬรุปุจิมนฺทมูเล นี้ ดังตอไปนี้ :
ยักษชื่อ นเฬรุ. ตนสะเดาชื่อวา ปุจิมันทะ. บทวา มูล แปลวา
ที่ใกล. จริงอยู มูลศัพทนี้ ยอมปรากฏในรากเหงา ในคําทั้งหลายมีอาทิเชนวา
พึงขุดรากเงาทั้งหลาย โดยที่สุดแมเพียงแฝกและออ. ในเหตุอันไมทั่วไปใน
คํามีอาทิวา ความโลภ เปนอกุศลมูล. ในที่ใกล ในคําทั้งหลายมีอาทิวา
เงายอมแผไปในเวลาเที่ยง, ใบไมทั้งหลายยอมตกไปในเวลาปราศจากลม ได
เพียงใด ดวยที่เพียงเทานี้ ชื่อวารุกขมูล (โคนตนไม). แตในบทวา มูเล
นี้ ทานประสงคเอาที่ใกล. เพราะฉะนั้น พึงเห็นใจความในคํานี้ อยางนี้วา
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ที่ใกลตนไมสะเดาอันนเฬรุยักษสิงแลว. ไดยินวา ตนสะเดานั้นนารื่นรมย
นาเลื่อมใส ทําทาเหมือนเปนเจาใหญแหงตนไมมากมาย มีอยูในที่ ซึ่งถึง
พรอมดวยทางไปมาไมไกลเมืองนั้น.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปเมืองเวรัญชา เมื่อจะประทับ
อยูในสถานอันสมควร จึงประทับอยู ณ ที่ใกล คือ สวนภายใตแหงตนไมนั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีจึงกลาววา เสด็จประทับอยูที่โคนตนสะเดาที่
นเฬรุยักษสิงอยู ใกลเมืองเวรัญชา. หากจะมีคําทักทวงในขอนั้นวา ถาพระ
ผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองเวรัญชากอน, คําวา ที่โคนตนสะเดาซึ่ง
นเฬรุยักษสิงอยู อันพระอุบาลีเถระไมควรกลาว ถาเสด็จประทับอยูที่โคนตน
สะเดาซึ่งนเฬรุยักษสิงอยูนั้น, คําวา ที่เมืองเวรัญชา ทานก็ไมควรกลาว,
เพราะวาพระผูมีพระภาคเจา ไมอาจเสด็จประทับอยูในสองตําบลพรอม ๆ กัน
โดยสมัยเดียวกันนั้นได. แตคําวา เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล
นั้น บัณฑิตไมพึงเห็นอยางนั้นเลย, ขาพเจาไดกลาวแลวมิใชหรือวา บทวา
เวรฺชาย เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล. เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อเสด็จประทับอยูที่โคนตนสะเดา ซึ่งนเฬรุยักษสิง ในที่ใกล
แหงเมืองเวรัญชา พระอุบาลีเถระจึงกลาววา เสด็จประทับอยูที่โคนตนสะเดา
ซึ่งนเฬรุยักษสิงใกลเมืองเวรัญชา แมในพระบาลีประเทศนี้ เหมือนอยางฝูงโค
ทั้งหลาย เมื่อเที่ยวไปในที่ใกลแหงแมน้ําคงคาและยมุนาเปนตน ชนทั้งหลาย
ยอมกลาววา เที่ยวไปใกลแมน้ําคงคา เที่ยวไปใกลแมน้ํายมุนา ฉะนั้น.
[อธิบายคําวา เวรฺชาย และ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล]
ในคําวา เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล นี้ บัณฑิตพึง
ทราบอรรถโยชนา โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา จริงอยู คําวา เวรัญชา มีอัน
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แสดงโคจรคามของพระผูมีพระภาคเจานั้นเปนประโยชน . คําวา นเฬรุปุจิมันทมูล มีอันแสดงสถานเปนที่อยูอันสมควรแกบรรพชิตเปนประโยชน.
ทานพระอุบาลีเถระแสดงการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการอนุเคราะหพวก
คฤหัสถ ในบรรดาคําระบุทั้งสองนั้น ดวยคําระบุวา เวรัญชา แสดงการที่
ทรงอนุเคราะหบรรพชิต ดวยคําระบุวา นเฬรุปุจิมันทมูล.
อนึ่ง แสดงความเวนอัตตกิลมถานุโยค เพราะการรับปจจัย ดวยคํา
ระบุตน, แสดงอุทาหรณแหงอุบาย ในการเวนกามสุขัลลิกานุโยค เพราะละ
วัตถุกามเสีย ดวยคําระบุหลัง. หนึ่ง แสดงการที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประกอบยิ่งดวยธรรมเทศนา ดวยคําระบุตน, แสดงการที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
นอมไปเพื่อวิเวก ดวยคําระบุหลัง. แสดงการที่พระผูมีพระภาคทรงประกอบ
ดวยพระกรุณา ดวยคําระบุตน. แสดงการที่ทรงประกอบดวยพระปญญา
ดวยคําระบุหลัง. แสดงขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนอมพระทัยไป ในอันยัง
หิตสุขใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลาย ดวยคําระบุตน, แสดงขอที่พระผูมีพระภาคเจา
ไมเขาไปติดในการทําหิตสุขแกสัตวอื่น ดวยคําระบุหลัง. แสดงการที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงอยูสําราญมีการไมสละสุข ซึ่งประกอบดวยธรรมเปนเครื่อง
หมาย ดวยคําระบุตน. แสดงขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอยูสําราญ มีความ
ตามประกอบในอุตริมนุสธรรมเปนเครื่องหมาย ดวยคําระบุหลัง. แสดงขอที่
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมากดวยอุปการะแกมนุษยทั้งหลาย, ดวยคําระบุตน,
แสดงขอที่พระองคเปนผูมากดวยอุปการะแกเทวดาทั้งหลาย ดวยคําระบุหลัง.
แสดงขอที่พระผูมีพระภาคเจา เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลวเจริญพรอมในโลก
ดวยคําระบุตน, แสดงขอที่พระผูมีพระภาคเจาไมเขาไปติดอยูในโลก ดวยคํา
ระบุหลัง. ดวยคําระบุตน แสดงการที่พระองคทรงยังประโยชนเปนที่เสด็จ
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อุบัติใหสําเร็จเรียบรอย ตามพระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลเอก
เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติ เพื่อเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก
เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย, บุคคลเอก คือบุคคลชนิดไหน คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,* ดวยคําระบุหลัง แสดงความอยูสมควรแกสถานที่เสด็จอุบัติ.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติในปาเทานั้น ดวยความอุบัติทั้งที่เปน
โลกิยะและโลกุตระ คือ ครั้งแรกที่ลุมพินีวัน ครั้งที่สองที่โพธิ์มณฑล ดวย
เหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระจึงแสดงที่อยู ของพระองค ในปาทั้งนั้น.
[อธิบายคําวา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นี้ตอไป
บทวา มหตา มีความวา ใหญดวยความเปนผูมีคุณใหญบาง ใหญดวยความ
เปนผูมีจํานวนมากบาง. จริงอยู ภิกษุสงฆนั้น ไดเปนใหญดวยคุณทั้งหลาย
บาง เพระเหตุวา ภิกษุผูมีคุณลาหลัง ในภิกษุสงฆนั้น ไดเปนพระโสดาบัน
บุคคล ไดเปนใหญดวยจํานวนบาง เพราะมีจํานวนหารอย. หมูแหงภิกษุ
ทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุสงฆ. ดวยภิกษุสงฆนั้น. อธิบายวา ดวยหมูสมณะผู
ทัดเทียมกันดวยคุณ กลาวคือความเปนผูมีทิฏฐิและศีลเสมอกัน. บทวา สทฺธึ
คือโดยความเปนพวกเดียวกัน. คําวา ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ มีวิเคราะหวา
จํานวน ๕ เปนประมาณของภิกษุเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปญจมัตตา.
ประมาณทานเรียกวา มัตตา. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความแมใน
บาลีประเทศนี้อยางนี้วา รอยแหงภิกษุเหลานี้ มีจํานวน ๕ คือมีประมาณ ๕
เหมือนอยางเมื่อทานกลาววา โภชเน มตฺตฺู ยอมมีอรรถวา รูจํานวน
*
องฺ. ติก. ๒๐/๒๘.
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คือรูจักประมาณในโภชนะฉะนั้น. รอยแหงภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ภิกฺขุสตานิ.
ดวยรอยแหงภิกษุ ซึ่งมีประมาณหาเหลานั้น. ในคําที่พระเถระกลาววา มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นี้ เปนอันทานแสดงความที่ภิกษุสงฆใหญนั้น เปน
ผูใหญดวยจํานวน ดวยคําวา ปณฺจมตฺเตหิ ภิกขุสเตหิ นี้. สวนความที่
ภิกษุสงฆนั้น เปนผูใหญดวยคุณ จักมีแจงขางหนาดวยคําวา ดูกอนสารีบุตร !
ก็ภิกษุสงฆไมมีเลี้ยงหนามหมดโทษปราศจากความดางดํา หมดจดดี ตั้งอยู
แลวในธรรมอันเปนสาระ, เพราะวาบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้ ภิกษุผูที่มี
คุณลาหลัง ก็ไดเปนพระโสดาบันบุคคล ดังนี้.
[อธิบายคําวา อสฺโสสิ โข เปนตน]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อสฺโสสิ โข เวรฺโช พฺราหฺมโณ
ดังตอไปนี้ : บทวา อสฺโสสิ ความวา ฟง คือ ไดฟง ไดแก ไดทราบตาม
ทํานองแหงเสียงขอคําพูดที่ถึงโสตทวาร. ศัพทวา โข เปนนิบาตลงในอรรถ
เพียงทําบทใหเต็ม หรือลงในอรรถแหงอวธารณะ. บรรดาอรรถทั้งสองนั้น
ดวยอรรถแหงอวธารณะ พึงทราบใจความดังนี้วา ไดฟงจริง ๆ อันตราย
แหงการฟงอะไร ๆ มิไดมีแกพราหมณนั้น. ดวยอรรถวาทําบทใหเต็ม พึง
ทราบวา เปนเพียงความสละสลวยแหงบทและพยัญชนะเทานั้น. พราหมณ
ผูเกิดในเมืองเวรัญชา ชื่อวาเวรัญชะ. พราหมณมีในเมืองเวรัญชา ชื่อวา
เวรัญชะ. อีกอยางหนึ่ง เมืองเวรัญชาเปนที่อยูของพราหมณนั้น เพราะฉะนั้น
พราหมณนั้น จึงชื่อวา เวรัญชะ แตวาพราหมณนี้ ชาวเมืองเรียกวา อุทัย
ดวยอํานาจชื่อที่มารดาบิดาตั้งให. ผูใดยอมสาธยายพระเวท อธิบายวา สาธยาย
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มนตทั้งหลาย เหตุนั้น ผูนั้นชื่อวาพราหมณ. จริงอยู คําวา พราหมณนี้แล
เปนคําเรียกพวกพราหมณ โดยชาติ. แตพระอริยเจาทั้งหลาย ทานเรียกวา
พราหมณ เพราะความเปนผูมีบาปอันลอยเสียแลว.
[อธิบายเรื่องที่พราหมณไดฟง]
บัดนี้ พระอุบาลีเถระเมื่อจะประกาศเรื่องที่เวรัญชพราหมณไดฟง จึง
ไดกลาวคํามีวา สมโณ ขลุ โภ โคตโม เปนตน. ในคํานั้น บัณฑิต
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาสมณะ เพราะเปนผูมีบาปสงบแลว.
ขอนี้ สมจริงดังคําที่พระองคตรัสไววา เราเรียกบุคคลวาเปนพราหมณ เพราะ
มีบาปอันลอยเสียแลว วาสมณะ เพราะความเปนผูมีบาปอันสงบแลว. ก็
พระผูมีพระภาคเจา จัดวา เปนผูมีบาปอันอริยมรรคอยางยอดเยี่ยมใหสงบแลว.
เพราะฉะนั้น พระนาม คือ สมณะนี้ พระองคทรงบรรลุแลว ดวยคุณตาม
เปนจริง.
บทวา ขลุ เปนนิบาต ลงในอรรถวา ไดฟงมา.
คําวา
โภ เปนเพียงคํารองเรียนที่มาแลวโดยชาติ แหงเหลาชนผูมี
ชาติเปนพราหมณ. แมขอนี้ ก็สมจริงดังคําที่พระองคตรัสไววา ผูนั้นยอม
เปนผูชื่อวา โภวาที (ผูมีวาทะวาเจริญ) ผูนั้นแล ยังมีกิเลสเครื่องกังวล.
ดวยคําวา โคตโม นี้ เวรัญชพราหมณ ทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจา ดวย
อํานาจแหงพระโคตร. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นใจความ ในคําวา สมโณ
ขลุ โภ โคตโม นี้ อยางนี้วา ไดยินวา พระสมณโคตมโคตร ผูเจริญ.
สวนคําวา สกฺยปุตฺโต นี้ แสดงถึงตระกูลอันสูงสงของพระผูมีพระภาคเจา.
คําวา สกฺยกุลา ปพฺพชิโต แสดงความที่พระผูมีพระภาคเจาทรงผนวช
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ดวยศรัทธา. มีคําอธิบายวา พระองคมิไดถูกความเสื่อมอะไร ๆ ครอบงํา
ทรงละตระกูลนั้น
อันยังไมสิ้นเนื้อประดาตัวเลยแลวทรงผนวชดวยศรัทธา.
คําอื่นจากนั้นมีอรรถอันขาพเจากลาวแลวแล.
ทุติยาวิภัตติอันมีอยูในบทวา ต โข ปน นี้ ยอมเปนไปในอรรถ
ที่กลาวถึงอิตถัมภูต. ความวา ก็ (กิตติศัพทอันงาม) ของพระโคดมผูเจริญ
นั้นแล (ฟุงไปแลวอยางนี้วา...)
บทวา กลฺยาโณ คือประกอบดวยคุณอันงาม อธิบายวา ประเสริฐ.
เกียรตินั้นเอง หรือเสียงกลาวชมเชย ชื่อวา กิตติศัพท.
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พุทธคุณกถา
ก็ในคําทั้งหลายมีอาทิวา อิติป โส ภควา เปนตน มีโยชนาดัง
ตอไปนี้กอนวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต เพราะเหตุ
แมนี้, เปนสัมมาสัมพุทธะ เพราะเหตุแมนี้, เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะ เพราะเหตุแมนี้, เปนผูเสด็จไปดีแลว เพราะเหตุแมนี้, เปนผูรูแจงโลก
เพราะเหตุแมนี้, เปนผูฝกบุรุษที่ควรฝกอยางยอดเยี่ยม เพราะเหตุแมนี้, เปน
ครูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพราะเหตุแมนี้, เปนผูเบิกบานแลว
เพราะเหตุแมนี้, เปนผูจําแนกแจกธรรม เพราะเหตุแมนี้. มีอธิบายที่ทาน
กลาวไววา เพราะเหตุนี้และเหตุนี้.
*
บัดนี้ จักระทําการพรรณนาโดยนัยพิสดารแหงบทเหลานั้น เพื่อ
ความเปนผูฉลาดในสุดตันตนัย และเพื่อรื่นเริงแหงจิตดวยธรรมีกถาอัน
ประกอบดวยพุทธคุณ ในวาระเริ่มตนแหงการสังวรรณนาพระวินัยแหงพระวินัยธรทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น พึงทราบวินิจฉับ ในคําที่ทานกลาวไววา
พระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้นเปนพระอรหันต แมเพราะเหตุนี้ ดังนี้เปนตน.
[อธิบายพุทธคุณบทวา อรห ]
พระผูมีพระภาคเจานั้น บัณฑิตพึงทราบวา เปนพระอรหันต
เพราะเหตุเหลานี้กอน คือเพราะเปนผูไกล และทรงทําลายขาศึกทั้งหลาย และ
ทรงหักกําจักรทั้งหลาย เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน เพราะไมมีความลับ
ในการทําบาป.
*
องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๐
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ความจริง พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกล คือทรงดํารงอยูใน
พระคุณอันไกลแสนไกล จากสรรพกิเลส เพราะทรงกําจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลาย
พรอมทั้งวาสนา ดวยมรรค เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา อรห เพราะ
เปนผูไกล. อนึ่ง ขาศึกคือกิเลสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงทําลาย
เสียแลวดวยมรรค เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา อรห แมเพราะทรง
ทําลายขาศึกทั้งหลายเสีย. อนึ่ง ซี่งกําทั้งหมดแหงสังสารจักร มีดุมอันสําเร็จ
ดวยอวิชชาและภวตัณหา มีคํากลาวคืออภิสังขารมีบุญเปนตน มีกงคือชรามรณะ
อันรอยไวดวยเพลาที่สําเร็จดวยอาสวสมุทัย คุมเขาไวในรถกลาวคือภพสาม
อันเปนไปแลว ตลอดกาลหาเบื้องตนมิได อันพระผูมีพระภาคเจานั้น ทรง
ยืนหยัดอยูบนปฐพีคือศีล ดวยพระยุคลบาทคือพระวิริยะ ทรงถือผรสุคือ
ญาณ อันกระทําซึ่งความสิ้นไปแหงกรรม ดวยพระหัตถคือศรัทธา ทรงหัก
เสียไดแลวในพระโพธิมัณฑ เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา อรห แม
เพราะทรงหักกําจักรเสีย*.
[สังสารวัฏ คือปฏิจจสมุปบาทเปนปจจัยกัน]
*
อีกอยางหนึ่ง สังสารวัฏมีเบื้องตนและเบื้องปลายรูไมได พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสเรียกวา สังสารจักร. ก็อวิชชาเปนดุมของสังสารจักรนั้น
เพราะเปนมูลเหตุ, มีชรามรณะเปนกง เพราะเปนที่สุด, ธรรม ๑๐ อยาง
ที่เหลือเปนกํา เพราะมีอวิชชาเปนมูลเหตุ และเพราะมีชรามรณะเปนที่สุด.
บรรดาธรรมมีอวิชชาเปนตนนั้น ความไมรูในอริยสัจมีทุกขเปนตน ชื่อวา
อวิชชา. ก็อวิชชาในกามภพ ยอมเปนปจจัยแกสังขารทั้งหลายในกามภพ.
อวิชชาในรูปภพ ยอมเปนปจจัยแกสังขารทั้งหลายในรูปภพ. อวิชชาในอรูปภพ
*
พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ป ธ. ๙ ) วัดสัมพันธวงศ แปล
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เปนปจจัยแกสังขารทั้งหลายในอรูปภพ. สังขารในการภพ ยอมเปนปจจัยแก
ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพ. ในรูปภพและอรูปภพ ก็นัยนี้. ปฏิสนธิวิญญาณ
ในกามภพ ยอมเปนปจจัยแกนามรูปในกามภพ. ในรูปภพ ก็อยางนั้น ยอม
เปนปจจัยแกนามอยางเดียว ในอรูปภพ. นามรูปในกามภพเปนปจจัยแก
อายตนะ ๖ ในกามภพ. นามรูป ในรูปภพ ยอมเปนปจจัยแกอายตนะทั้ง ๓ ใน
รูปภพ. นามในอรูปภพ ยอมเปนปจจัยแกอายตนะอยางเดียว ในอรูปภพ.
อายตนะ ๖ ในกามภพเปนปจจัยแกผัสสะ ๖ อยาง ในกามภพ. ๓ อายตนะใน
รูปภพ เปนปจจัยแก ๓ ผัสสะในรูปภพ. ๑ อายตนะในรูปภพ ยอมเปน
ปจจัยแก ๑ ผัสสะในอรูปภพ. ผัสสะ ๖ ในกามภพ ยอมเปนปจจัยแกเวทนา ๖
ในกามภพ. ๓ ผัสสะในรูปภพ เปนปจจัยแก ๓ ผัสสะในรูปภพนั้นนั่นเอง.
ผัสสะ ๑ ในอรูปภพ ยอมเปนปจจัยแกเวทนา ๑ ในอรูปภพนั้นนั่นเอง.
เวทนา ๖ ในกามภพ ยอมเปนปจจัยแกตัณหากาย ๖ ในกามภพ. เวทนา ๓
ในรูปภพ เปนปจจัยแกตัณหากาย ๓ ในรูปภพนั้นนั่นเอง. เวทนา ๑ ใน
อรูปภพ ยอมเปนปจจัยแกตัณหากาย ๑ ในอรูปภพ. ตัณหานั้น ๆ ในกามภพ
เปนตนนั้น ๆ ยอมเปนปจจัยแกอุปาทานนั้น ๆ. อุปาทานเปนตน ยอมเปน
ปจจัยแกภพเปนตน.
คืออยางไร. คือวา คนบางคนในโลกนี้คิดวา จักบริโภคกาม ยอม
ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจ เพราะ
กามุปาทานเปนปจจัย เพราะความเต็มรอบแหงทุจริต เขายอมเกิดในอบาย.
กรรมเปนเหตุเกิดในอบายนั้นของบุคคลนั้น เปนกรรมภพ, ความเกิดขึ้นแหง
ขันธทั้งหลาย เปนชาติ, ความแกหงอมเปนชรา, ความแตกทําลาย เปนมรณะ.
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อีกคนหนึ่งคิดวา จักเสวยสมบัติในสวรรค ประพฤติสุจริตอยางนั้น
เหมือนกัน เพราะความบริบูรณแหงสุจริต เขายอมเกิดในสวรรค. คําวา
กรรมเปนเหตุเกิดในสวรรคนั้นของเขา เปนกรรมภพเปนตน ก็มีนัยเหมือน
กันนั้น. สวนอีกคนหนึ่งคิดวา จักเสวยสมบัติในพรหมโลก ยอมเจริญเมตตา
เจริญกรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะกามุปาทานเปนปจจัย เขายอมเกิดใน
พรหมโลก เพราะความบริบูรณแหงภาวนา. คําวา กรรมเปนเหตุเกิดใน
พรหมโลกนั้นของเขา เปนกรรมภพเปนตน ก็มีนัยเหมือนกันนั้น. อีกคนหนึ่ง
คิดวา จักเสวยสมบัติในอรูปภพ จึงเจริญสมาบัติทั้งหลายมีอากาสานัญจายตนะ
เปนตนอยางนั้นนั่นแล เพราะความบริบูรณแหงภาวนา เขายอมเกิดในอรูปภพ
นั้น ๆ กรรมเปนเหตุเกิดในอรูปภพนั้นของเขา เปนกรรมภพ. ขันธทั้งหลาย
ที่เกิดแตกรรม เปนอุปบัติภพ, ความเกิดแหงขันธทั้งหลาย เปนชาติ, ความ
แกหงอม เปนชรา, ความแตกทําลาย เปนมรณะแล. ในโยชนาทั้งหลาย
แมมีอุปาทานที่เหลือเปนมูล ก็นัยนี้.
[ธัมมัฏฐิติญาณ]
ปญญาในการกําหนดปจจัย โดยนัยที่ทานกลาวไวอยางนี้วา อวิชชานี้
เปนตัวเหตุ สังขารทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ อวิชชาและสังขารแมทั้งสองนี้
ก็เปนเหตุสมุปปนนธรรม (ธรรมที่เปนเหตุและเกิดจากเหตุ) ชื่อธรรมฐิติญาณ.
ปญญาในการกําหนดปจจัย โดยนัยที่ทานกลาวอยางนี้วา อวิชชาทั้งที่เปน
อตีตัทธา (อดีตกาล) ทั้งที่เปนอนาคตตัทธา (อนาคต) เปนตัวเหตุ
สังขารทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ อวิชชาและสังขารแมทั้งสองนี้ ก็เปนเหตุสมุปปนนธรรม (ธรรมที่เปนเหตุและเกิดจากเหตุ) ชื่อธรรมฐิติญาณและ. ทุก ๆ บท
ผูศึกษาพึงใหพิสดารโดยนัยนี้.
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[สังเขปและอัทธาในปฏิจจสมุปบาท]
บรรดาองคแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น อวิชชาและสังขารเปนสังเขปหนึ่ง.
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา เปนสังเขปหนึ่ง. ตัณหา
อุปาทานและภพ เปนสังเขปหนึ่ง. ชาติและชรามรณะเปนสังเขปหนึ่ง. ก็ใน
สังเขป ๔ นั้น สังเขปตน เปนอตีตัทธา. สองสังเขปกลาง เปนปจจุปปนนัทธา
ชาติและชรามรณะเปนอนาคตัทธา.
[วัฏฏะและสนธิ ๓ ในปฏิจจสมุปบาท]
อนึ่ง ในสังเขปตนนั้น ตัณหาอุปาทานและภพ ยอมเปนอันทานถือ
เอาแลว ดวยศัพทคืออวิชชาและสังขารนั่นแล เพราะฉะนั้น ธรรม ๕ เหลานี้
จัดเปนกรรมวัฏในอดีต. ธรรม ๕ อยาง มีวิญญาณ เปนตน จัดเปนวิปากวัฏ
ในปจจุบัน. อวิชชาและสังขาร เปนอันทานถือเอาแลวดวยศัพทคือตัณหา
อุปาทานและภพนั่นเอง เพราะฉะนั้น ธรรม ๕ เหลานี้จัดเปนกรรมวัฏในกาล
บัดนี้. ธรรม ๕ เหลานี้ จัดเปนวิปากวัฏตอไป (ในอนาคต) เพราะองค
ปฏิจจสมุปบาท มีวิญญาณ เปนตน ทานแสดงไขโดยอางถึงชาติ ชรา มรณะ.
ปฏิจจสมุปบาท มืออวิชชาเปนตนนั้น วาโดยอาการมี ๒๐ อยาง.
อนึ่ง ในองคปฏิจจสมุปบาทมีสังขารเปนตน ระหวางสังขารกับ
วิญญาณ เปนสนธิหนึ่ง. ระหวางเวทนากับตัณหา เปนสมาธิหนึ่ง. ระหวาง
ภพกับชาติ เปนสนธิหนึ่ง ฉะนี้แล. พระผูมีพระภาคเจา ทรงรู ทรงเห็น
ทรงทราบ ทรงแทงตลอด ปฏิจจสมุปบาทนี้ ซึ่งมีสังเขป ๔ อัทธา ๓ อาการ
๒๐ สนธิ ๓ โดยอาการทุกอยาง ดวยประการฉะนี้. ความรูนั้น ชื่อวาญาณ
เพราะอรรถวารู (โดยสภาพตามเปนจริง) ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูชัด.
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เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในการกําหนดปจจัย ชื่อธรรมฐิติญาณ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูธรรมเหลานั้น ตามเปนจริง ดวยธรรมฐิติญาณนี้แลว
ทรงเบื่อหนายคลายความพอใจจะพนไปในธรรมมีอวิชชาเปนตนนั้น จึงไดหัก
ทําลาย กําจัดเสีย ซึ่งซี่กําทั้งหลาย แหงสังสารจักร มีประการดังกลาวแลวนี้.
พระองคทรงพระนามวา อรห แมเพราะทรงหักกําจักรเสีย แมดวยประการ
อยางนี้.*
*
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น ยอมควรซึ่งจีวราทิปจจัย และบูชา
วิเศษทั้งหลาย เพราะพระองคเปนผูควรซึ่งทักษิณาอันเลิศ. เพราะฉะนั้น
ในเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นแลว เทพและมนุษยผูมเหสักขเหลาใดเหลาหนึ่ง
จึงไมทําการบูชาในที่อื่น. จริงอยางนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทรงบูชาพระ
ตถาคต ดวยพวงแกวเทาเขาสิเนรุ. อนึ่ง เทพและมนุษยเหลาอื่น มีพระเจา
พิมพิสาร และพระเจาโกศลเปนตน ก็ทรงบูชาแลวตามกําลัง. หนึ่ง พระเจา
อโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพยถึง ๙๖ โกฏิ ทรงสรางพระวิหาร ๘๔,๐๐๐
หลังในสกลชมพูทวีป ทรงพระราชอุทิศพระผูมีพระภาคเจา แมเสด็จปรินิพพาน
แลว, ก็จะกลาวอะไรถึงบูชาวิเศษเหลาอื่น. เพาะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา
อรห แมเพราะเปนผูควรซึ่งปจจัยเปนตน. อนึ่ง เหลาคนพาลผูถือตัววาเปน
บัณฑิตพวกไร ๆ ในโลก ยอมทําบาปในที่ลับ เพราะกลัวแตความติเตียน
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจานั้น ยอมทรงกระทําดังนั้น ในบางครั้งก็หาไม
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา อรห แมเพราะไมมีความลับในการกระทํา
บาป. ก็ในพระนามนี้ มีคาถาประพันธเนื้อความดังนี้วา
*
องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๕

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 191
พระมุนีนั้น เพราะความที่พระองค
เปนผูไกล และทรงทําลายขาศึกคือกิเลส
ทั้งหลาย พระองคเปนผูหักกําแหงสังสารจักร เปนผูควรปจจัยเปนตน ยอมไมทรง
ทําบาปในที่ลับ เพราะเหตุนั้น บัณฑิต
จึงถวายพระนามวา อรห .
[อธิบายพุทธคุณบทวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ]
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู
ธรรมทั้งปวงโดยชอบ แตดวยพระองคเอง. จริงอยางนั้น เพราะผูมีพระภาคเจา
นั้น ตรัสรูชอบเองซึ่งธรรมทั้งปวง คือตรัสรูธรรมที่ควรรูถึง โดยความเปน
ธรรมที่ควรรูยิ่ง ตรัสรูธรรมที่ควรกําหนดรู โดยความเปนธรรมที่ควรกําหนดรู
ตรัสรูธรรมที่ควรละ โดยความเปนธรรมที่ควรละ ตรัสรูธรรมที่ควรทําใหแจง
โดยความเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ตรัสรูธรรมที่ควรทําใหเจริญ โดยความ
เปนธรรมที่ควรทําใหเจริญ. ดวยเหตุนั้นแหละ พระองคจึงตรัสวา
สิ่งที่ควรรูยิ่ง เราไดรูยิ่งแลว สิ่งที่
ควรใหเจริญ เราก็ใหเจริญแลว และสิ่งที่
ควรละ
เราก็ละไดแลว เพราะเหตุนั้น
พราหมณ เราจึงเปนพระพุทธเจา.*
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น ตรัสรูซึ่งธรรมทั้งปวง โดยชอบ
และดวยพระองคเอง แมดวยการยกขึ้นทีละบทอยางนี้วา จักษุเปนทุกขสัจ
ตัณหาในภพกอน อันยังจักษุนั้นใหเกิด โดยความเปนมูลเหตุแหงจักษุนั้น
*
ขุ . สุ . ๒๕/๔๔๔.
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เปนสมุทัยสัจ ความไมเปนไปแหงจักษุและเหตุเกิดแหงจักษุทั้งสอง เปนนิโรธ
สัจ ขอปฏิบัติเปนเหตุใหรูนิโรธ เปนมรรคสัจ. ใน โสตะ ฆานะ ชิวหา
กาย และมนะ ก็มีนัยเชนนี้.
บัณฑิตพึงประกอบอายตนะ ๖ มีรูปเปนตน วิญญาณกาย ๕ มีจักษุ
วิญญาณเปนตน ผัสสะ ๖ มีจักษุสัมผัสเปนตน เวทนา ๖ มีจักษุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน สัญญา ๖ มีรูปสัญญาเปนตน เจตนา ๖ มีรูปสัญเจตนาเปนตน
ตัณหากาย ๖ มีรูปตัณหาเปนตน วิตก 6 มีรูปวิตกเปนตน วิจาร ๖ มีรูปวิจาร
เปนตน ขันธ ๕ มีรูปขันธเปนตน กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ สัญญา
๑๐ ดวยอํานาจอุทธุมาตกสัญญาเปนตน อาการ ๓๒ มีผมเปนตน อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘ ภพ ๙ มีกามภพเปนตน ฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน อัปปมัญญา ๔ มีเมตตาภาวนาเปนตน อรูปสมาบัติ ๔ มีอากาสานัญจายตนะเปนตน
และองคแหงปฏิจจสมุปบาท โดยปฏิโลมมีชรามรณะเปนตน โดยอนุโลมมี
อวิชชาเปนตน โดยนัยนี้นั่นแล. ในชรามรณะเปนตนนั้น มีการประกอบ
บทเดียวดังตอไปนี้ : พระผูมีพระภาคเจานั้น ตรัสรู คือตรัสรูตามสมควร ไดแกแทงตลอด
ซึ่งธรรมทั้งปวง โดยชอบและดวยพระองคเอง ดวยการยกขึ้นทีละบทอยางนี้วา
ชรามรณะ เปนทุกขสัจ ชาติ เปนสมุทัยสัจ การสลัดออกเสีย ซึ่งชรามรณะ
และเหตุเกิดแหงชรามรณะนั้น แมทั้งสองเปนนิโรธสัจ ขอปฏิบัติเปนเหตุใหรู
นิโรธ เปนมรรคสัจ. เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไดกลาววา อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวง โดยชอบ
และดวยพระองคเอง.
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[อรรถาธิบายพุทธคุณบทวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน]
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น ชื่อวาผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ก็เพราะทรงเพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะ. ในวิชชาและจรณะนั้น วิชชา ๓
ก็ดี วิชชา ๘ ก็ดี ชื่อวาวิชชา. วิชชา ๓ พึงทราบตามนัยที่ตรัสไวในภยเภรวสูตรนั่นแล. วิชชา ๘ ในอัมพัฏฐสูตร. ก็ในวิชชา ๓ และวิชชา ๘ นั้น
วิชชา ๘ พระองคตรัสประมวลอภิญญา ๖ กับวิปสสนาญาณและมโนมยิทธิ
เขาดวยกัน. ธรรม ๑๕ นี้ คือ สีลสังวร ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว
ในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ ชาคริยานุโยค สัทธรรม ๗
ณาน ๔ พึงทราบวา ชื่อวาจรณะ. จริงอยู ธรรม ๑๕ นี้แหละ พระองคตรัส
เรียกวา จรณะ เพราะเหตุที่เปนเครื่องดําเนินคือเปนเครื่องไปสูทิศ คืออมตธรรม
ของพระอริยสาวก. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนมหานาม พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้
ยอมเปนผูมีศีล ดังนี้เปนตน.*
ผูศึกษาพึงทราบความพิสดาร. พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวยวิชชาเหลานี้
และดวยจรณะนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
ในความถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะนั้น ความถึงพรอมดวยอวิชชา ยังความที่
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัพพัญูใหเต็มอยู. ความถึงพรอมดวยจรณะ ยัง
ความที่พระองคเปนผูประกอบดวยพระมหากรุณาใหเต็มอยู. พระผูมีพระภาคเจา
นั้นทรงรูจักสิ่งที่เปนประโยชน และมิใชประโยชนแกสรรพสัตว ดวยความเปน
สัพพัญู แลวทรงเวนสิ่งที่มิใชประโยชนเสีย ดวยความเปนผูประกอบดวย
พระมหากรุณา ทรงชักนําในสิ่งที่เปนประโยชน เหมือนอยางผูที่ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะฉะนั้นแล. เพราะเหตุนั้น เหลาสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น
*
ม . ม. ๑๓/๒๖.
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จึงเปนผูปฏิบัติดี หาเปนผูปฏิบัติชั่วไม. พวกสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น
หาเปนผูปฏิบัติชั่วเหมือนอยางเหลาสาวกของพวกบุคคลผูมีวิชชาและจรณะวิบัติ
ทําตนใหเดือนรอนเปนตนฉะนั้นไม.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา สุคโต]
*
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุคโต เพราะภาวะที่
ทรงดําเนินไปงาม เพราะภาวะที่เสด็จไปยังสถานที่ดี เพราะภาวะที่เสด็จไป
โดยชอบ และเพราะภาวะที่ตรัสไวโดยชอบ. ก็ แม คมน จะกลาววา คต
ก็ได. และการทรงดําเนินนั้น ของพระผูมีพระภาคเจางดงาม บริสุทธิ์หาโทษ
มิได. และการทรงดําเนินนั้นไดแกอะไร ? ไดแกทางอันประเสริฐ. ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เสด็จไปไดยังทิศอันเกษม ไมของขัดดวยการเสด็จ
ไปนั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา สุคโต เพราะภาวะที่ทรงดําเนิน
ไปงาม. อนึ่ง พระองคเสด็จไปยังสถานที่ดี คือ อมตนิพพาน เพราะฉะนั้น
จึงทรงพระนามวา สุคโต
แมเพราะเสด็จไปยังสถานที่ดี. อนึ่ง พระองค
เสด็จไปโดยชอบ เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา สุคโต เพราะไมกลับ
มาหาเหลากิเลสที่มรรคนั้น ๆ ละไดแลว. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา พระองคทรงพระนามวา สุคโต เพราะอรรถวาไมกลับมา ไมคืนมา ไมหวน
กลับมาหาเหลากิเลสที่โสดาปตติมรรคละไดแลว ฯลฯ พระองคทรงพระนามวา
สุคโต เพราะอรรถวาไมกลับมา ไมคืนมา ไมหวนกลับมาหาเหลากิเลสที่
อรหัตมรรคละไดแลว.
อีกประการหนึ่ง พระองคเสด็จไปโดยชอบ
คือ
เสด็จไปทรงกระทําประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกโลกทั้งหมดอยางเดียว ดวย
*
องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง ป พ.ศ. ๒๕๐๖.
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การปฏิบัติชอบที่ทรงบําเพ็ญมาดวยอํานาจพระบารมี ๓๐ ทัศ กําหนดจําเดิม
ตั้งแตแทบพระบาทของพระพุทธทีปงกรจนถึงควงไมโพธิ์ และไมเสด็จเขาไป
ใกลสวนสุดเหลานี้คือ เรื่องเที่ยง เรื่องขาดสูญ ความสุขในกาม ความทําตน
ใหลําบาก เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา สุคโต แมเพราะเสด็จไปโดย
ชอบ. หนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบ คือตรัสพระ
วาจา ที่ควร ในฐานะที่ควรเทานั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา สุคโต
แมเพราะตรัสโดยชอบ.
ในขอนั้นมีพระสูตรเปนเครื่องสาธกดังตอไปนี้วา พระตถาคตทรงรู
วาจาใด ไมจริง ไมแท ไมเปนประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รักไมเปนที่
ชอบใจของคนพวกอื่น พระตถาคตยอมไมตรัสพระวาจานั้น, พระตถาคตทรง
รูวาจาใด จริง แท แตไมเปนประโยชน และวานั้นไมเปนที่รัก ไมเปน
ที่ชอบใจของคนพวกอื่น วาจาแมนั้น พระตถาคตก็ไมตรัส. ก็แลพระตถาคต
ทรงรูวาจาใด จริง แท เปนประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รักไมเปนที่
ชอบใจของคนพวกอื่น ในวาจานั้น พระตถาคตก็ทรงเปนกาลัญู (ผูรูกาล)
เพื่อพยากรณวาจานั้น. พระตถาคตทรงรูวาจาแมใด ไมจริง ไมแท ไมเปน
ประโยชน และวาจานั้นเปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนเหลาอื่น พระตถาคตไม
ตรัสวาจานั้น พระตถาคตทรงรูวาวาจาแมใด จริง แท แตไมเปนประโยชน
และวาจานั้นเปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนเหลาอื่น วาจาแมนั้น พระตถาคตก็
ไมตรัส. ก็แลพระตถาคตทรงรูวาจาใด จริง แท เปนประโยชน และวาจา
นั้นเปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนเหลาอื่น ในวาจานั้น พระตถาคตก็เปน
กาลัญู (ผูรูกาล) เพื่อพยากรณวาจานั้น.* พระผูมีพระภาคเจานั้น บัณฑิต
พึงทราบวา สุคโต แมเพราะตรัสพระวาจาชอบดวยประการฉะนี้.
*
ม. ม. ๑๓/๙๑.
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[อรรถาธิบายพุทธคุณบทวา โลกวิทู]
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา โลกวิทู เพราะพระองคทรงรูแจง
โลก โดยประการทุกอยาง. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงรู คือ ทรงรู
ทั่วถึง ทรงแทงตลอดโลก โดยประการทั้งปวง โดยสภาพบาง โดยสมุทัยบาง
โดยนิโรธบาง โดยอุบายเปนเหตุถึงนิโรธบาง. เหมือนอยางที่พระองคตรัสไว
วา ดูกอนอาวุโส ! ในที่สุดแหงโลกใดแล ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมเคลื่อน
ไมอุบัติ เราไมกลาวที่สุดแหงโลกนั้นวา อันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึง ดวย
การไป (ดวยกาย), ดูกอนอาวุโส ! และเราไมกลาววา การยังไมถึงที่สุด
แหงโลกเลยจะทําที่สุดแหงทุกขใด, ดูกอนอาวุโส ! อีกอยางหนึ่ง เรายอม
บัญญัติโลก ความเกิดแหงโลก ความดับแหงโลก และขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับโลก ที่กเลวระประมาณวาหนึ่งนี้แล ซึ่งมีสัญญา มีใจ,
ที่สุดแหงโลก บุคคลไมพึงถึงไดดวย
การไป (ดวยกาย) ในกาลไหน ๆ และจะ
ไมมีการพนจากทุกขได เพราะยังไมถึงที่สุด
แหงโลก เพราะเหตุนั้นแล ทานผูรูแจงโลก
มีปญญาดีถึงที่สุดแหงโลก อยูบนพรหมจรรย
แลว เปนผูสงบ รูที่สุดแหงโลกแลว ยอม
ไมปรารถนาโลกนี้และโลกอื่น.*
[อรรถาธิบายโลก ๓]
อีกอยางหนึ่ง โลกมี ๓ คือสังขารโลก (โลกคือสังขาร) สัตวโลก
(โลกคือหมูสัตว) โอกาสโลก (โลกคือแผนดิน).
*
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๒
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บรรดาโลกทั้ง ๓ นั้น โลกในอาคตสถานวา โลก ๑ คือ สรรพสัตว
ดํารงอยูไดเพราะอาหาร๑ ดังนี้ พึงทราบวา เปนสังขารโลก. โลกในอาคต
สถานวา โลกเที่ยง หรือวา โลกไมเที่ยง ๒ ดังนี้เปนตน พึงทราบวา เปน
สัตวโลก. โลกในอาคตสถานวา
พระจันทรและอาทิตย รุงโรจน ยอม
เวียนสองทิศทั้งหลาย ใหสวางไสว ตลอด
ที่มีประมาณเพียงใด, โลกมีประการตั้งพัน
ก็ยอมสวางไสว ตลอดที่มีประมาณเพียงเนน.
อํานาจของทาน ยอมเปนไปในโลกตั้งพัน
จักรวาลนี้ ๓ ดังนี้
พึงทราบวา เปนโอกาสโลก.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงรูแจงโลกทั้ง ๓]
พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงรูแจงโลกแมทั้ง ๓ นั้น โดยประการ
ทั้งปวง. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไดทรงรูแจงแมสังขาร
โลกนี้ โดยประการทั้งปวง คือ:โลก ๑ คือสรรพสัตว ดํารงอยูไดเพราะอาหาร, โลก ๒ คือนาม ๑
รูป ๑, โลก ๓ คือเวทนา ๓, โลก ๔ คืออาหาร ๔, โลก ๕, คืออุปทานขันธ ๕,
โลก ๖ คืออายตนะภายใน ๖, โลก ๗ คือวิญญาณฐิติ ๗, โลก ๘ คือโลก
ธรรม ๘, โลก ๙ คือสัตตาวาส ๙, โลก ๑๐ คืออายตนะ ๑๐, โลก ๑๒
คืออายตนะ ๑๒, โลก ๑๘ คือธาตุ ๑๘. ๔
๑. ข. ปฏิ. ๓๑/๑๗๙. ๒. ม.ม. ๑๓/๑๔๓ ๓. ม.ม. ๑๒/๕๙๔ ๔. ข. ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.
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อนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงทราบอาสยะ (คือ
ฉันทะเปนที่มานอน) อนุสัย (คือกิเลสที่ตามนอนอยูในสันดาน) จริต (คือ
ความประพฤติ) อธิมุตติ (คืออัธยาศัย) ของเหลาสัตวแมทั้งปวง, (และ)
ยอมทรงทราบสัตวทั้งหลาย ผูมีธุลีคือกิเลสในปญญาจักษุนอย ผูมีธุลีคือกิเลส
ในปญญาจักษุมาก ผูมีอินทรียกลา ผูมีอินทรียออน ผูมีอาการดี ผูมีอาการชั่ว
ผูจะพึงใหรูไดงาย ผูจะพึงใหรูไดยาก ผูควร (จะตรัสรู) ผูไมควร (จะตรัสรู)
เพราะฉะนั้น แมสัตวโลกอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงรูแจงแลว
โดยประการทั้งปวง. เหมือนอยางวา พระองคทรงรูแจงสัตวโลก ฉันใด,
แมโอกาสโลก (โลกคือแผนดิน) ก็ทรงรูแจง คือไดทรงทราบ ไดแกทรงแทง
ตลอดแลว ซึ่งโลกธาตุอันไมมีที่สิ้นสุด ดวยพระพุทธญาณอันไมมีที่สุด
ตลอดอนันตจักรวาล อยางนี้ คือ จักรวาลหนึ่ง วาโดยสวนยาวและสวนกวาง
มีประมาณลานสองแสนสามพันสี่รอยสิบโยชน, ทานกลาวประมาณไวโดย
รอบ,
จักรวาลมีปริมณฑลทั้งหมด สาม
ลานหกแสนหนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบโยชน,
แผนดินนี้ในจักรวาลนั้น บัณฑิตกลาวไว
โดยความหนามีประมาณสองแสนสี่หมื่น
โยชน.
น้ําสําหรับรองแผนดิน ซึ่งมีประมาณ
สี่แสนแปดหมื่น โยชนนั้นนั่นแลไว โดย
ความหนาก็มีประมาณเทานั้น ตั้งอยูบนลม,
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ลมสําหรับธารน้ําแมนั้นไว พุงขึ้นจดทองฟา
สูงเกาแสนหกหมื่นโยชน, ความตั้งอยูแหง
โลกเปนดังนี้.
ก็ในจักรวาลนี้ ที่ตั้งอยูแลวอยางนี้
มีภูเขาสิเนรุ เยี่ยมกวาบรรดาภูเขาทั้งหลาย
หยั่งลงในหวงมหรรณพ ถึงแปดหมื่นสี่พัน
โยชน, สูงขึ้นไป (เบื้องบน) ก็มีประมาณ
เทานั้นเหมือนกัน.
มหาบรรพตใหญทั้ง ๗ เหลานี้ คือ
เขายุคันธร ๑ เขาอิสินธร ๑ เขากรวิกะ ๑
เขาสุทัสสนะ ๑ เขาเนมินธร ๑ เขาวินัตตกะ ๑ เขาอัสสกัณณะ ๑ เปนของทิพย
วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ หยั่งลง (ในหวง
มหรรณพ) และสูงขึ้นไป (เบื้องบน) ตาม
ลําดับโดยประมาณกึ่งหนึ่ง ๆ จากประมาณ
แหงสิเนรุที่กลาวแลวทั้งเบื้องลางและเบื้องบน
นั้น เปนสถานที่อยูของทาวมหาราช
(ทั้ง ๔) มีเทวดาและยักษอาศัยอยู ตั้งเรียง
รายอยูโดยราบภูเขาสิเนรุ ดวยอํานาจเปน
เครื่องลอม.
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หิมวันตบรรพต สูงหารอยโยชน
โดยสวนยาวและกวางสามพันโยชน ประดับ
ดวยยอดแปดหมื่นสี่พันยอด.
ชมพูทวีปทานประกาศแลว ดวย
อานุภาพแหงตนชมพูใด ตนชมพูที่ชื่อวา
นคะ นั้นวัดโดยรอบลําตนประมาณ ๑๕
โยชน* ความยาวของลําตนและกิ่งประมาณ
๕๐ โยชน ความกวางโดยรอบประมาณ ๑๐๐
โยชน และสูงขึ้นไป (เบื้อบน) ก็มีประมาณ
เทานั้นนั่นแล.
จักรวาลบรรพต หยั่งลงในหวง
มหรรณพสองหมื่นแปดพันโยชน สูงขึ้นไป
(เบื้องบนก็มีประมาณเทานั้นเหมือนกัน) จักรวาลบรรพตนี้ตั้งลอมรอบโลกธาตุทั้งหมดนั้น
อยู.
[ขนาดพระจันทรเปนตนประมาณ ๔๙ โยชน]
ในโลกธาตุนั้น ดวงจันทร (วัดโดยตรงโดยสวนยาวสวนกวางและ
สวนสูง) ๕๙ โยชน ดวงอาทิตยประมาณ ๕๐ โยชน ภพดาวดึงสประมาณ
หมื่นโยชน ภพอสูร อวีจิมหานรก และชมพูทวีปก็มีประมาณเทานั้น อมรโคยานทวีป ประมาณ ๗ พันโยชน ปุพพวิเทหทวีป ก็มีประมาณเทานั้น
อุตรกุรุทวีป ประมาณ ๘ พันโยชน ก็แล ทวีปใหญ ๆ ในโลกธาตุนี้ แตละ
*
ฏีกาสารรัตถทีปนี แกเปน ปณฺณรสโยชนปฺปมาณกฺขนฺธปริกฺเขปา ๑/๔๐๑.
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ทวีป ๆ มีทวีปเล็ก ๆ เปนบริวาร ทวีปละหารอย ๆ จักรวาลหนึ่งแมทั้งหมด
นั้น ชื่อวาโลกธาตุหนึ่ง ในระหวางแหงจักรวาลนั้น เปนโลกันตริกนรก.
แมโอกาสโลก (โลกคือแผนดิน) อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงรู
แจงแลวโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้. พระผูมีพระภาคเจานั้นทรง
พระนามวา โลกวิทู เพราะความที่พระองคทรงรูแจงโลก โดยประการทั้งปวง
แมดังพรรณนามาดวยประการฉะนี้.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบนวา อนุตฺตโร]
บทวา อนุตฺตโร ความวา บุคคลผูยิ่งกวา ชื่อวายอมไมมีแก
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั่น เพราะไมมีใคร ๆ ที่จะดีวิเศษกวาพระองค
โดยคุณของตน เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา อนตฺตโร (ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา). จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ยอมครอบงําโลก
ทั้งหมด ดวยพระคุณคือศีลบาง ดวยพระคุณคือสมาธิ ปญญา วิมุตติ และ
วิมุตติญาณทัสสนะบาง. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั่นไมมีผูเสมอ หาผูเสมอ
เหมือนมิได หาผูเปรียบมิได ไมมีผูเปรียบเทียบหาบุคคลผูทัดเทียมมิได ดวย
พระคุณคือสมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะบาง. เหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็เรายังไมเล็งเห็นสมณะ
หรือพราหมณคนอื่นเลย ผูจะสมบูรณดวยศีลยิ่งกวาเรา ในโลกกับทั้งเทวดา
มาร พรหม และในหมูสัตว พรอมทั่งสมณพราหมณและเทวดา มนุษย.๑
ควรทราบความพิสดาร (แหงพระสูตรนั้น). พระสูตรทั้งหลายมีอัคคัปปสาทสูตร
เปนตน และคาถามีอาทิวา อาจารยของเราไมมี๒ ดังนี้ ก็ควรใหพิสดาร
ตามนัยที่กลาวมาแลวนั้น.
๑. ส . ส. ๑๕/๒๐๔. ๒. ม.มู. ๑๒/๓๒๙.
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[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา ปุริสทมฺมสารถิ]
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทรงพระนามวา ปุริสทมฺมสารถิ
เพราะอรรถวิเคราะหวา ยังบุรุษผูพอจะฝกไดใหแลนไป. มีอธิบายไววา
ยอมฝก คือแนะนํา. สัตวดิรัจฉานตัวผูก็ดี มนุษยผูชายก็ดี อมนุษยผูชายก็ดี
ผูที่ยังมิไดฝก ควรเพื่อจะฝกได ชื่อวา ปุริสทัมมา ในคําวา ปุริสทมฺมสารถิ
นั้น. จริงอยางนั้น แมสัตวดิรัจฉานตัวผู มีอาทิอยางนี้ คือ อปลาลนาคราช
จุโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช อาลวาฬ
นาคราช (และ) ชางชื่อธนบาลก อันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลว คือทรง
ทําใหสิ้นพยศแลว ใหตั้งอยูในสรณะและศีลทั้งหลาย. แมมนุษยผูชายมีสัจจกนิครณฐบุตร อัมพัฏฐมาณพ โปกขรสาติพราหมณ โสณทัณฑพราหมณ
และกูฏทันตพราหมณเปนตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลว. แมอมนุษย
ผูชาย มีอาฬวกยักษ สูจิโลมยักษ ขรโลกยักษ และทาวสักกเทวราชเปนตน
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลว คือทรงแนะนําแลว ดวยอุบายเครื่องแนะนํา
อยางวิจิตร. ก็แลในอรรถนี้ควรยังพระสูตรนี้ใหพิสดารดังนี้ ดุกอนนายเกสี !
เรายอมฝกบุรุษผูพอจะฝกได ดวยอุบายละเอียดบาง หยาบบาง ทั้งละเอียด
ทั้งหยาบบาง.*
อีกอยางหนึ่ง สองบทวา อนตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นี้รวมเปน
อรรถบทเดียวกันก็ได. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงยังบุรุษ ผูควรจะฝก
ไดใหแลนไป เหมือนอยางพระพุทธเจาทั้งหลายประทับนั่งอยูโดยบัลลังกเดียว
เทานั้น ทรงเลนไปไดไมติดขัดตลอดทิศทั้ง ๘ ฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา บัณฑิตจึงเรียกวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ( เปนสารถีผูฝก
*
องฺ . จตุกฺก. ๒๑/๑๘๑.
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บุรุษที่พอจะฝกไดไมมีผูอื่นยิ่งกวา). ก็แลในอรรถนี้ ควรยังพระสูตรนี้ให
พิสดารดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ชางตัวควรฝกใหได อันนายควาญชางใส
ไปแลว ยอมวิ่งไปสูทิศเดียวเทานั้น.๑
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา สตฺถา]
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระนามวา สัตถา (เปน
พระศาสดา) เพราะอรรถวิเคราะหวา ทรงสั่งสอน (สรรพสัตว) ดวยประโยชน
ปจจุบัน ดวยประโยชนภายหนา และประโยชนอยางยิ่งตามสมควร. อีกอยางหนึ่ง
ก็ในบทวา สตฺถา นี้ พึงทราบใจความนิเทศนัยมีอาทิดังนี้วา คําวา สตฺถา
ไดแกพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนดุจนายพวก. เหมือนอยางวา นายพวก
ยอมพาพวกใหเวียนขามทางกันดาร คือใหเวียนขามทางกันดารเพราะโจร
กันดารเพราะสัตวราย กันดารเพราะขาวแพง กันดารเพราะไมมีน้ํา คือยอม
ใหขามพน ใหขามไป ใหขามถึง ไดแกใหบรรลุถึงถิ่นที่เกษม ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงเปนพระศาสนา คือทรงเปนดุจ
นายพวก ทําเหลาสัตวใหเวียนขามทางกันดาร ไดแกใหเวียนขามทางกันดาร
คือชาติ๒ เปนตน.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา เทวมนุสฺสาน ]
บทวา เทวมนุสฺสาน แปลวา ของเทวดาทั้งหลายดวย ของมนุษย
ทั้งหลายดวย. คําวา เทวมนุสฺสาน นั่น ขาพเจากลาวไวดวยอํานาจกําหนด
สัตวชั้นสูง และดวยอํานาจการกําหนดภัพพบุคคล (บุคคลผูควรตรัสรูมรรคผล).
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาทรงเปนพระศาสดา แมของพวก
สัตวดิรัจฉาน เพราะทรงประทานอนุสาสนีใหเหมือนกัน. จริงอยู สัตวดิรัจฉาน
๑. ม. อ ๑๔/๔๐๗. ๒. ขุ. จู. ๓๐/๓๑๓
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แมเหลานั้น บรรลุอุปนิสัยสมบัติ ก็เพราะไดฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา
ยอมเปนผูมีสวนแหงมรรคและผล ในภพที่ ๒ หรือที่ ๓ เพราะอุปนิสัยสมบัติ
นั้นนั่นแล. ก็ในความเปนศาสดาของพวกสัตวดิรัจฉานนี้ มีมัณฑูกเทวบุตร
เปนตน เปนอุทาหรณ.
[เรื่องกบฟงธรรมของพระพุทธเจาไดเปนเทพบุตร]
ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรมแกชนชาวนครจําปา
อยูที่ริมฝงสระโบกขรณี ชื่อคัคครา ยังมีกบตัวหนึ่งไดถือเอานิมิตในพระสุรเสียง
ของพระผูมีพระภาคเจา (ซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมอยู). (ขณะนั้น) มีคนเลี้ยง
โคคนหนึ่ง เมื่อจะยืนยันไมเทาได (ยืน) กดลงที่ศีรษะกบนั้น. กบตัวนั้นก็
ตายในทนใดนั้นนั่นเอง แลวเกิดในวิมานทองประมาณ ๑๒ โยชน ในภพดาวดึงส เหมือนนอนหลับแลวตื่นขึ้นฉะนั้น.
ในภพดาวดึงสนั้น มัณฑูกเทพบุตร เห็นตนเองอันหมูนางฟาแวดลอม
แลว ใครครวญอยูวา เวย ชื่อแมเรา มาเกิดในที่นี้ ไดกระทํากรรมอะไร
หนอแล ? ก็มิไดเห็นกรรมอะไร ๆ อยางอื่น นอกจาการถือเอานิมิตในพระ
สุรเสียง ของพระผูมีพระภาคเจา (เทานั้น). มัณฑูกเทวบุตร จึงมาพรอมทั้ง
วิมานในทันใดนั้นนั่นเอง แลวถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเศียรเกลา. พระผูมีพระภาคเจา ทั้งที่ทรงทราบอยูแล (แต) ตรัสถามวา
ใครชางรุงเรืองดวยฤทธิ์ (และ) ยศ
มีพรรณงดงามยิ่งนัก ยังทิศทั้งปวงใหสวาง
อยู กําลังไหวเทาของเรา ?
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มัณฑูกเทวบุตร กราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ในชาติปาง
กอน ขาพระองคไดเปนกบอยูในน้ํา มีน้ํา
เปนที่เที่ยวไป เมื่อขาพระองคกําลังฟงธรรม
ของพระองคอยู คนเลี้ยงโค ไดฆาขาพระ
องคแลว.๑
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกมัณฑูกเทวบุตรนั้นแลว.
สัตว
จํานวนแปดหมื่นสี่พัน ไดบรรลุธรรม. ฝายเทพบุตรก็ดํารงอยูในพระโสดาปตติผล ไดทําการแยมแลวก็หลีกไปแล.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา พุทฺโธ]
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา พุทฺโธ ดวยอํานาจพระญาณ.
อันเกิดในที่สุดแหงวิโมกข เพราะขึ้นชื่อวา เญยยธรรมอะไร ๆ ที่มีอยูทั้งหมด
อันพระองคตรัสรูแลว. อีกอยางหนึ่ง เพราะพระองคตรัสรูอริยสัจ ๔ ดวย
พระองคเองบาง ทรงยังสัตวเหลาอื่นใหตรัสรูบาง, ฉะนั้น พระองคจึงทรง
พระนามวา พุทฺโธ เพราะเหตุมีอาทิอยางนี้บาง, เพื่อจะใหทราบเนื้อความ
แมนี้แจมแจง บัณฑิตควรขยายนิเทศนัย หรือปฏิสัมภิทานัยแมทั้งหมดที่เปน
ไปแลว ใหพิสดารอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงพระนามวา
พุทฺโธ เพราะตรัสรูสัจจะทั้งหลาย ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะทรงยัง
ประชาสัตวใหตรัสรู ๒ ดังนี้.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา ภควา]
*
ก็คําวา ภควา นี้เปนคํารองเรียกพระองค ดวยความเปนผูวิเศษ
๑. ขุ . นิทาน. ๒๖/๘๙-๙๐. ๒. ขุ . จู . ๓๐/๒๖๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๓๑. *องคการศึกษา
แผนกบาลี แปลออกมาสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๙๖๘.
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ดวยพระคุณ เปนผูสูงกวาสัตว และเปนผูควรเคารพโดยฐานครู. ดวย
เหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐสุด
คําวา ภควา เปนคําสูงสุด เพราะเหตุที่
พระองคควรแกความเคารพโดยฐานครู
บัณฑิตจึงเรียกวา ภควา.
[ชื่อมี ๔ อยาง]
จริงอยู นามมี ๔ อยาง คือ อาวัตถิกนาม ลิงคิกนาม เนมิตตกนาม
อธิจจสมุปปนนนาม มีคําอธิบายวา นามที่ตั้งตามความปรารถนาตามโวหาร
ของโลก ชื่อวา อธิจจสมุปปนนนาม, ในนาม ๔ อยางนั้น คํามีอาทิอยางนี้
คือ ลูกโค โคหนุม โคกําลัง เปนอาวัตถิกนาม (นามที่บัญญัติอาศัยความ
กําหนด). คํามีอาทิอยางนี้ คือ มีไมเทา มีรม มีหงอน มีงวง เปนลิงคิกนาม
(นามที่เรียกตามเหตุหรือลักษณะ). คํามีอาทิอยางนี้คือ มีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖
เปนเนมิตตกนาม (นามที่เกิดขึ้นโดยคุณนิมิต). คํามีอาทิอยางนี้คือ เจริญศรี
เจริญทรัพย ซึ่งเปนไปไมคํานึงถึงเนื้อความของคํา เปนอธิจจสมุปปนนาม
(นามที่ตั้งตามใจชอบ). ก็แตวา พระนามวา ภควา นี้ เปนเนมิตตกนาม
พระนางมหามายาก็มิไดทรงขนาน พระเจาสุทโธทนมหาราชก็มิไดทรงขนาน
พระญาติแปดหมื่นก็มิไดทรงขนาน เทวดาวิเศษทั้งหลายมีทาวสักกะและทาวสันตดุสิตเปนตนก็มิไดทรงขนาน. จริงอยู คํานี้ พระธรรมเสนาบดีกลาวแลววา
พระนามวา ภควา นี้ เกิดในที่สุดแหงความพนพิเศษ เปนบัญญัติที่แจมใสแก
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลาย พรอมกับไดเฉพาะซึ่งพระสัพพัญุตญาณ
ที่โคนพระโพธิ์พฤกษ.*
*
ขุ . จู . ๓๐/๑๑.
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ก็เพื่อจะประกาศพระคุณที่เกิดจากคุณเนมิตตกนามนี้นั้น พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคาถานี้ไววา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรง
มีพระอิสริยยศ ทรงเสพ (อริยคุณ) มีสวน
(แหงจตุปจจัย) ทรงจําแนก (ธรรมรัตน)
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา พระองค
นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามวา ภควา,
พระผูมีพระภาคเจา พระองคใด ไดทรง
ทําการหักกิเลส, เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา พระองคนั้น บัณฑิตจึงเฉลิม
พระนามวา ภควา, พระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด ทรงเปนครู เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น บัณฑิตจึง
เฉลิมพระนามวา ภควา, พระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด เปนผูมีโชค เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น บัณฑิต
จึงเฉลิมพระนามวา ภควา, พระผูมีพระภาคเจา พระองคใด มีพระองคอบรมดีแลว
ดวยญายธรรมเปนอันมาก เสด็จถึงที่สุด
แหงภพ, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามวา
ภควา.
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อนึ่ง ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงเห็นใจความแหงบทเหลานั้น ๆ ตาม
นัยที่กลาวแลวในนิเทศนั้นแล. สวนนัยอื่นอีก มีดังนี้คือ : พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด เปน
ผูมีโชค (คือมีสวนแหงบารมีธรรม) ทรง
หักกิเลส ทรงประกอบดวยภัคคธรรม ทรง
จําแนก ทรงเสพ และทรงคลายการไปใน
ภพทั้งหลายเสียแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น
บัณฑิตจึงเฉลิม
พระนามวา ภควา.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานั้นตอไป. ผูศึกษาพึงทราบอรรถรูปวา
เพราะภาคยธรรม (คือกุศล) อันถึงซึ่งฝงแหงพระบารมี มีทานและศีลเปนตน
อันยังสุขทั้งที่เปนโลกิยะทั้งที่เปนโลกุตระใหบังเกิด มีแดพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ฉะนั้น ในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามวา ภาคยวา แตทานถือ
เอาลักษณะแหงนิรุตติวา ลงตัวอักษรใหม แปลงตัวอักษร เปนตน หรือ
ถือเอาลักษณะคือรวมเขาในชุดศัพทมี ปโสทรศัพทเปนตน ตามนัยแหงศัพท
จึงเฉลิมพระนามวา ภควา ดังนี้.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงหักกิเลสไดตั้งแสนอยาง]
อนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไดทรงหักกิเลสเครื่อง
เรารอนกระวนกระวายทุกอยาง ตั้งแสนอยาง มีประเภทคือ โลภะ โทสะ
โมหะ วิปรีตมนสิการ อหิริกะ อโนตตัปปะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ
ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ
มทะ ปมาทะ ตัณหา อวิชชา, อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ สังกิเลส ๓ ,มลทิน ๓
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วิสมะ ๓ สัญญา ๓ วิตก ๓ ปปญจะ ๓, วิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ อาสวะ ๔ คัณฐะ ๔
โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อคติ ๔ ตัณหุปาทาน ๔, เจโตขีละ ๕ วินิพันยะ ๕
นิวรณ ๕ อภินันทนะ ๕, วิวาทมูล ๖ ตัณหากาย ๖, อนุสัย ๗, มิจฉัตตะ ๘,
ตัณหามูลกะ ๙, อกุศลกรรมบถ ๑๐, ทิฏฐิ ๖๒, และตัณหาวิปริต ๑๐๘,
หรือโดยยอไดทรงหักมาร ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร
และเทวบุตรมาร, ฉะนั้น ในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามวา ภัคควา แตทาน
เฉลิมพระนามวา ภควา เพราะพระองคทรงหักอันตรายเหลานั้นไดแลว.
*
อนึ่ง ในตอนนี้ทานกลาวไววา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทรงหักราคะไดแลว ทรงหักโทสะไดแลว
ทรงโมหะไดแลว หาอาสวะมิได, ธรรม
อันเปนบาปทั้งหลาย พระองคก็ทรงหักเสีย
แลว, เพราะเหตุนั้น จึงเฉลิมพระนามวา
ภควา.
ก็ความถึงพรอมดวยรูปกาย ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผู
ทรงบุญลักษณะนับรอย ยอมเปนอันทานแสดงแลว ดวยความที่พระองคทรง
มีพระกายสมสวน. ความถึงพรอมดวยพระธรรมกาย ยอมเปนอันทานแสดง
แลวดวยความที่พระองคทรงหักโทสะไดแลว. ความที่พระองคทรงเปนผูอันหมู
นักวิจารณฝายโลกียนับถือมาก ความที่พระองคเปนผูอันคฤหัสถและบรรพชิต
พึงเขาเฝา
ความที่พระองคทรงเปนผูสามารถในการบําบัดทุกขกายและจิต
ของคฤหัสถและบรรพชิตเหลานั้นผูเขาเฝาแลว ความที่พระองคทรงมีพระ
*
องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๕
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อุปการะดวยอามิสทานและธรรมทาน และความที่พระองคทรงสามารถ ในการ
ชักชวนดวยความสุขทั้งที่เปนโลกิยะทั้งที่เปนโลกุตระ ยอมเปนอันทานแสดง
แลวเชนเดียวกัน.
อนึ่ง เพราะ ภคะ ศัพท ยอมเปนไปในธรรม ๖ ประการ คือ
ความเปนใหญ ธรรม ยศ สิริ กามะ และความเพียรในโลก. ก็แลความ
เปนใหญในจิตของพระองค ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ยอดเยี่ยม
หรือความเปนใหญที่สมมติกันทางโลกิยะ มีการทํากายใหเล็กละเอียดและทํา
กายใหลอยไปได (มีการหายตัวและการลองหน) เปนตน ก็ทรงมีอยูอยาง
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง พระโลกุตรธรรม ก็เชนเดียวกัน คือทรงมีอยูอยาง
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง. พระยศอันแผคลุมโลกสาม ซึ่งทรงบรรลุดวย
พระคุณตามที่เปนจริงบริสุทธิ์ยิ่งนัก.
พระสิริแหงพระอังคาพยพนอยใหญ
ทุกสวน บริบูรณดวยอาการทั้งปวง สามารถยังความเลื่อมใสแหงดวงตาและ
ดวงใจ ของชนผูขวนขวายในการดูพระรูปกายใหบังเกิด. กามะที่ชนทั้งหลาย
หมายรูกันวา
ความสําเร็จแหงประโยชนที่ปรารถนา (ก็มีอยู) เพราะความที่
แหงความปรารถนาที่พระองคทรงตั้งไว เปนประโยชนเกื้อกูลแกพระองค หรือ
เปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่นนั้น ๆ สําเร็จแลวอยางนั้นทีเดียว หรือวาความ
เพียร กลาวคือความพยายามโดยชอบ อันเปนเหตุแหงความบังเกิดขึ้นของ
ความเปนครูแหงโลกทั้งปวง ก็ทรงมีอยูเหตุนั้น แมเพราะพระองคทรงประกอบ
แลวดวยภคธรรมเหลานี้ ก็เฉลิมพระนามไดวา ภควา ดวยอรรถนี้วา ภคธรรม
ทั้งหลายของพระองคมีอยู ดังนี้.
อนึ่ง เพราะพระองคทรงเปนผูจําแนก มีอธิบายวา ทรงแจก คือ
เปดเผย แสดงซึ่งธรรมทั้งปวง โดยประเภทมีกุศลเปนตน หรือซึ่งธรรมมี
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กุศลเปนตน โดยประเภทมีขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย และ
ปฏิจจสมุปบาทเปนตน หรือซึ่งอริยสัจ คือ ทุกข ดวยอรรถวาเปนสิ่งบีบคั้น
เปนสิ่งถูกปรุงแตง เปนสิ่งแผดเผา และเปนสิ่งแปรผัน, ซึ่งสมุทัย ดวย
อรรถวาหอบทุกขมาใหเปนตนเคา เปนเครื่องพัวพัน และเปนเครื่อง
หนวงเหนี่ยว, ซึ่งนิโรธ ดวยอรรถวาเปนเครื่องสลัดออก เปนสภาพสงัด
ไมถูกปรุงแตง และเปนอมตะ ซึ่งมรรค ดวยอรรถวาเปนธรรมนําออกจากทุกข
เปนเหตุ เปนเครื่องชี้ และเปนความเปนใหญ, ฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิม
พระนามวา วิภัตตวา ก็เฉลิมพระนามไดวา ภควา.
อนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงคบ หรือทรงเสพ
หมายความวา ไดทรงทําใหมาก ซึ่งทิพพวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร
ซึ่งกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก ซึ่งสุญญตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข
และอนิมิตตวิโมกข และซึ่งอุตริมนุสธรรมเหลาอื่น ทั้งที่เปนโลกิยะทั้งที่เปน
โลกุตระ, ฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิมพระนามวา ภัตตวา ก็เฉลิมพระนามไดวา
ภควา.
อนึ่ง เพราะความไป กลาวคือตัณหาในภพทั้ง ๓ อันพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้น ทรงคายเสียแลว, ฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิมพระนามวา
ภเวสุ วนฺตคมโน (ผูมีความไปในภพทั้งหลายอันคายแลว) แตถวายพระนาม
วา ภควา เพราะถือเอา ภ อักษรแต ภว ศัพท ค อักษรแตคมนศัพท
และ ว อักษรแต วันตศัพท ทําใหเปนทีฆะ เปรียบเหมือนถอยคําในทางโลก
เมื่อควรจะกลาววา เมหนสฺส ขสฺส มาลา (ระเบียบแหงโอกาสอันลับ)
เขากลาววา เมขลา ฉะนั้น.
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[อรรถาธิบาย สเทวกะ ศัพท เปนตน]
หลายบทวา โส อิม โลก ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทรงทําโลกนี้ ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง. บัดนี้ จะชี้แจงคําที่ควรกลาว
ตอไป : บทวา สเทวก คือพรอมดวยเทวดาทั้งหลาย ชื่อ สเทวกะ (พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้) พรอมดวยมาร ที่ชื่อวา สมารกะ
พรอมดวยพรหม ที่ชื่อวา สพรหมกะ พรอมดวยสมณะและพราหมณ ที่
ชื่อวา สัสสมณพราหมณี (ใหแจงชัด) ดวยอาการอยางนี้. ที่ชื่อวา ปชา
เพราะความเปนผูเกิดจากกรรมกิเลสของตน. ซึ่งหมูสัตวนั้น พรอมดวยเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ชื่อวา สเทวมนุสสะ.
บรรดาคําวา สเทวกะ เปนตน พึงทราบการถือเอาเทวดาชั้น
กามาวจร ๕ ชั้น ดวยคําวา สเทวกะ (พรอมดวยเทวดา). พึงทราบการถือ
เอาเทวดาชั้นกามาวจรชั้นที่ ๖ ดวยคําวา สมารกะ. พึงทราบการถือเอา
พรหมมีพรหมชั้นพรหมกายิกาเปนตน ดวยคําวา สพรหมกะ. พึงทราบการถือเอา
สมณะและพราหมณผูมีบาปอันสงบแลว และผูมีบาปอันลอยแลว ดวยคําวา
สัสสมณพราหมณี. พึงทราบการถือเอาสัตวโลก โดยคําวา ปชา. พึงทราบ
การถือเอาสมมติเทพและมนุษยที่เหลือ ดวยคําวา สเทวมนุสสะ.
บรรดาบททั้ง ๔ นี้ ดังพรรณนามานี้ โอกาสโลก พึงทราบวาทาน
ถือเอาแลวดวยบททั้ง ๓ (คือ สเทวกะ ๑ สมารกะ ๑ สพรหมกะ ๑) สัตวโลก
พึงทราบวา ทานถือเอาแลวดวยบททั้ง ๒ (คือสัสสมณพราหมณี และสเทวมนุสสะ) ดวยอํานาจแหงหมูสัตว.
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อีกนัยหนึ่ง อรูปาวจรโลก ทานถือเอาแลวดวย สเทวกศัพท.
กามาวจรเทวโลก ๖ ชั้น ทานถือเอาแลวดวย สามารกศัพท. พรหมโลกที่มีรูป
ทานถือเอาแลวดวย สพรหมกศัพท. มนุษยโลกกับเหลาสมมติเทพหรือสัตว
โลกทั้งหมดที่เหลือ ทานถือเอาแลวดวยศัพท มีสัสสมณพราหมณี เปนตน
ดวยอํานาจแหงบริษัท ๔.
อีกอยางหนึ่ง ในคําทั้งหลาย มีคําวา สเทวกะ เปนตนนี้ พระ
กิตติศัพทของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ประกาศความที่แหงโลก
แมทั้งปวง อันพระองคทรงกระทําใหแจงแลว โดยกําหนดอยางอุกฤษฏ
ดวยคําวา สเทวกะ ฟุงขจรไปแลว. เพราะเหตุนั้นชนเหลาใด พึงมีความ
สงสัยวา มารชื่อ วสวัดดี ผูมีอานุภาพมาก เปนใหญกวาเทวดาชั้นฉกามาวจร.
แมมารนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงทําใหแจงไดอยางไร ?
พระกิตติศัพทฟุงขจรไปทําลายความสงสัยของชนเหลานั้น ดวยคําวา สามรก
(พรอมดวยมาร).
อนึ่ง ชนเหลาใดพึงมีความสงสัยวา พรหมผูมีอนุภาพมาก ยอม
สองแสงสวางไปในหนึ่งพันจักรวาลดวยองคุลีหนึ่ง ในสองพันจักรวาล ดวย
สององคุลี. ฯลฯ ยอมสองแสงสวางไปในหมื่นจักรวาลดวยสิบองคุลี และได
เสวยสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติอยางเยี่ยมอยู, แมพรหมนั้น อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําใหแจงไดอยางไร ? พระกิตติศัพทฟุงขจรไปทําลายความสงสัย
ของชนเหลานั้นดวยคําวา สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช (ซึ่งหมูสัตวพรอม
ทั้งสมณพราหมณ).
พระกิตติศัพท (ของพระผูมีพระภาคเจา) ครั้นประกาศความที่ฐานะ
อยางอุกฤษฏทั้งหลาย อันพระองคทรงทําใหแจงแลวอยางนั้น ในละดับนั้น
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เมื่อจะประกาศความที่สัตวโลกซึ่งยังเหลือ อันพระองคทรงกระทําใหแจงแลว
ดวยอํานาจการกําหนดอยางอุกฤษฏ จนกระทั่งถึงสมมติและพวกมนุษยที่
ยังเหลือ ฟุงขจรไปแลว ดวยคําวา สเทวมนุสฺส (พรอมทั้งเทวดาและ
มนุษย). ในบททั้งหลายมีบทวา สเทวก เปนตนนี้ มีลําดับอนุสนธิเทานี้.
[อรรถาธิบาย สย ศัพทเปนตน]
อนึ่ง ในคําวา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทต นี้พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้ : บทวา สย แปลวา ดวยพระองคเอง, สย ศัพทนี้ เปนศัพทมี
ใจความที่คนอื่นจะพึงนําไปหามิได. บทวา อภิฺา ความวา ทรงรูดวย
ความรูยิ่ง คือดวยพระญาณอันยิ่ง. บทวา สจฺฉิกตฺวา คือทรงทําใหประจักษ,
ดวยบทวา สจฺฉิกตฺวา นั่น เปนอันทานทําการหามกิจมีการอนุมานเปนตน
เสีย. บทวา ปเวเทติ ความวา คือทรงยังหมูสัตวใหตรัสรู คือใหรู ไดแก
ทรงประกาศใหรู.
[พระธรรมงามในเบื้องตนทามกลางและที่สุด]
ขอวา โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยณ ฯ เป ฯ ปริโยสาน
กลฺยาณ มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น แมตองสละสุขอันเกิด
แตวิเวกอยางยอดเยี่ยมแลว ทรงแสดงธรรมอยู ก็เพราะทรงอาศัยความกรุณา
ในสัตวทั้งหลาย. ก็แลพระองคเมื่อทรงแสดงธรรมนั้น จะนอยหรือมากก็ตาม
ทรงแสดงครบถวนทั้ง ๓ ประการ มีความงามในเบื้องตนเปนอาทิเทานั้น.
คืออยางไร ? คืออยางนี้ ความพิสดารวา แมพระคาถาเดียว ก็มีความงาม
ในเบื้องตน ดวยบาททีแรก มีความงามในทามกลาง ดวยบาทที่สองและที่สาม
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มีความงามในที่สุด ดวยบาทที่สุด เพราะพระธรรมมีความงามรอบดาน.
พระสูตรมีอนุสนธิเดียว มีความงามในเบื้องตนดวยคํานิทาน. มีความงามใน
ที่สุดดวยคํานิคม. มีความงามในทามกลางดวยคําที่เหลือ. พระสูตรที่มีอนุสนธิ
ตาง ๆ มีความงามในเบื้องตนดวยอนุสนธิแรก. มีความงามในที่สุดดวยอนุสนธิ
ในที่สุด. มีความงามในทามกลาง ดวยอนุสนธิที่เหลือ ศาสนาธรรมแมทั้งสิ้น
มีความงามในเบื้องตน ดวยศีลอันเปนอรรถของตนบาง มีความงามในทาม
กลาง ดวยสมถะและวิปสสนา มรรคและผลบาง. มีความงามในที่สุด ดวย
พระนิพพานบาง.
อีกอยางหนึ่ง มีความงามในเบื้องตน ดวยศีลและสมาธิ. มีความงาม
ในทามกลาง ดวยวิปสสนาและมรรค, มีความงามในที่สุด ดวยผลและพระ
นิพพาน.
*
อีกอยางหนึ่ง มีความงามในเบื้องตน ดวยความตรัสรูดีของ
พระพุทธเจา มีความงามในทามกลาง ดวยความเปนธรรมดีแหงพระธรรม
มีความงามในที่สุด ดวยการปฏิบัติดีของพระสงฆ.
อีกอยางหนึ่ง มีความงามในเบื้องตน ดวยพระอภิสัมโพธิญาณ อัน
ผูสดับศาสนาธรรมนั้นแลว ปฏิบัติโดยความเปนเชนนั้นจะพึงบรรลุ มีความ
งามในทามกลาง ดวยปจเจกโพธิญาณ มีความงามในสุด ดวยสาวกโพธิญาณ.
อนึ่ง ศาสนธรรมนั้น เมื่อสาธุชนสดับอยู ยอมนํามาแตความงามฝายเดียว
แมดวยการสดับ เพราะจะขมนิวรณธรรมไวได เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
มีความงามในเบื้องตน เมื่อสาธุชนปฏิบัติอยู ก็ยอมนํามาแตความงามฝายเดียว
แมดวยการปฏิบัติ เพราะจะนํามาแตความสุขอันเกิดแต สมถะและวิปสสนา
*
องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
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เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มีความงามในทามกลาง. และเมื่อสาธุชนปฏิบัติแลว
โดยประการนั้น ก็ยอมนํามาแตความงามเชนเดียวกัน แมดวยผลแหงการ
ปฏิบัติ เพราะจะนําความเปนผูคงที่มาให ในเมื่อไดสําเร็จผลแหงการปฏิบัติ
แลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา มีความงามในที่สุด.
อนึ่ง มีความงามในเบื้องตน ดวยความบริสุทธิ์แหงแดนเกิด เพราะ
ศาสนธรรมมีที่พึ่งเปนแดนเกิด มีความงามในทามกลางดวยความบริสุทธิ์แหง
อรรถ มีความงามในสุดดวยความบริสุทธิ์แหงกิจ. เพราะฉะนั้น สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อทรงแสดงธรรมจะนอยหรือมากก็ตาม
พึงทราบวา ทรงแสดงครบถวนทั้ง ๓ ประการ มีความงามในเบื้องตนเปน
อาทิ.
[อรรถาธิบายศัพทวา สาตฺถ สพฺยชน ]
ก็ในคําเปนตนอยางนี้วา สาตฺถ สพฺยฺชน ดังนี้ พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้ : เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อทรงแสดงพระธรรมนี้
ชื่อวาทรงประกาศ คือทรงแสดงศาสนาพรหมจรรยและมรรคพรหมจรรยดวย
นัยตาง ๆ. ก็ศาสนาพรหมจรรยและมรรคพรหมจรรยนั้น ชื่อวาพรั่งพรอม
ดวยอรรถ เพราะถึงพรอมดวยอรรถ, ชื่อวาพรั่งพรอมดวยพยัญชนะ เพราะ
ถึงพรอมดวยอรรถบทที่แสดง ประกาศ เปดเผย จําแนก ทําใหตื้นและบัญญัติ,
ชื่อวาพรั่งพรอมดวยพยัญชนะ เพราะถึงพรอมดวยอักษร บท พยัญชนะ
อาการ นุรุตติ และนิเทศ, ชื่อวาพรั่งพรอมดวยอรรถ เพราะความที่ศาสนพรหมจรรยเปนตนนั้น ลึกโดยอรรถ และลึกโดยปฏิเวธ, ชื่อวา พรั่งพรอม
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ดวยพยัญชนะ เพราะความที่ศาสนาพรหมจรรยนั้น ลึกโดยธรรม และลึกโดย
เทศนา, ชื่อวา พรั่งพรอมดวยอรรถ เพราะความเปนวิสัย (คืออารมณ)
แหงอัตถปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา, ชื่อวาพรั่งพรอมดวยพยัญชนะ
เพราะความเปนวิสัย (คืออารมณ) แหงธัมมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา.*
พรหมจรรยนั้น ชื่อวาพรั่งพรอมดวยอรรถ เพราะเหตุวา เปนที่
เลื่อมใสแหงชนผูเปนนักปราชญ เพราะเปนสิ่งอันบัณฑิตพึงรู. ชื่อวาพรั่ง
พรอมดวยพยัญชนะ เพราะเหตุวา เปนที่เลื่อมใสแหงโลกียชน เพราะเปน
สิ่งควรเชื่อ., ชื่อวาพรั่งพรอมดวยอรรค เพราะมีความอธิบายลึก, ชื่อวา
พรั่งพรอมดวยพยัญชนะ เพราะมีบทตื้น, ชื่อวาบริสุทธิ์สิ้นเชิง เพราะมีความ
บริบูรณเต็มที่ เหตุไมมีสิ่งที่จะตองเพิ่มเขา ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะเปนของหา
โทษมิได เหตุไมมีสิ่งที่จะตองนําออก, ชื่อวาพรหมจรรย เพราะอันบุคคลผู
เปนใหญ คือผูประเสริฐพึงปฏิบัติ เหตุที่พรหมจรรยนั้นอันทานกําหนดดวย
ไตรสิกขา และเพราะเปนจริยาของทานเหลานั้น, ฉะนั้น ทานพระอุบาลีเถระ
จึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงประกาศพรหมจรรยพรอม
ดวยอรรถ พรอมดวยพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง.
อีกอยางหนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงธรรมมีเหตุ
และเรื่องที่เกิดขึ้น ชื่อวาทรงแสดง (ธรรมนั้น) มีความงามในเบื้องตน
และชื่อวาทรงแสดง (ธรรมนั้น) มีความงามในทามกลาง เพาะเนื้อความ
ไมวิปริต และเพราะประกอบดวยเหตุและอุทาหรณ โดยสมควรแกเวไนยสัตว
และชื่อวาแสดง (ธรรมนั้น) มีความงามในที่สุด เพราะทําใหพวกนักฟง
ไดศรัทธาและความมั่นใจ ก็เมื่อทรงแสดงธรรมอยูอยางนั้น ชื่อวาทรง
ประกาศพรหมจรรย.
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ก็พรหมจรรย ชื่อวาพรั่งพรอมดวยอรรถ เพราะทราบชัดในธรรม
ควรบรรลุได ก็ดวยการปฏิบัติ ชื่อวาพรั่งพรอมดวยพยัญชนะ เพราะเชี่ยวชาญ
ในพระคัมภีร ก็ดวยปริยัติ ชื่อวาบริบูรณสิ้นเชิง เพราะประกอบดวยธรรมขันธ ๕ มีสีลขันธเปนตน ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะไมมีเครื่องเศราหมอง เพราะ
เปนไปเพื่อประโยชนจะสละทุกขในวัฏฏะ และเพราะไมมีความมุงหมายโลกามิส
เรียกวาพรหมจรรย เพราะเปนอริยาของทานผูใหญ โดยอรรถวาเปนผูประเสริฐ
คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธสาวก แมเพราะฉะนั้น
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จึงกลาวไดวา ทรงแสดงธรรมมีความ
งามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง มีความงามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง พรอมดวยอรรถ พรอมดวยพยัญชนะ,
ขอวา สาธุ โข ปน ความวา อนึ่ง (การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย
ผูเห็นปานนั้น) เปนความดีแล. มีคําอธิบายวา นําประโยชนมาให นําความสุข
มาให.
ขอวา ตถารูปาน อรหต ความวา (การเห็น) พระอรหันตทั้งหลาย
ผูซึ่งไดความชื่อวา เปนพระอรหันตในโลก เพราะไดบรรลุคุณตามเปนจริง
เห็นปานพระโคดมผูเจริญนั้น (เปนความดี)
ขอวา ทสฺสน โหติ ความวา เวรัญชพราหมณ ทําอัธยาศัยไว
อยางนี้วา แมเพียงสักวาการลืมตาทั้งสอง อันใสแจวดวยประสาทแลวมองดู
ยอมเปนความดี ดังนี้ (จึงเขาไปเฝาในภายหลัง).
[อรรถาธิบายวิเสสนสัพพนามวา เยน เตน]
คําวา เยน ในขอวา อถโข เวรฺโช พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ นี้ เปนตติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. เพราะฉะนั้น
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ในสองบทวา เยน เตน นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู ณ ที่ใด เวรัญชพราหมณ ไดเขาไปเฝา ณ ที่นั้น.
อีกอยางหนึ่ง ในสองบทวา เยน เตน นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา
พระผูมีพระภาคเจา อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายพึงเขาไปเฝา ดวยเหตุใด
เวรัญชพราหมณ ก็เขาไปเฝาดวยเหตุนั้น,
ก็พระผูมีพระภาคเจา ยันเทวดาและมนุษยทั้งหลายพึงเขาไปเฝา
เพราะเหตุไร ?
พึงเขาไปเฝา เพราะมีความประสงค ในการบรรลุคุณวิเศษมีประการ
ตาง ๆ เหมือนตนไมใหญซึ่งผลิตผลเปนนิตย อันหมูทิชาชาติทั้งหลาย พึงบิน
เขาไปหา เพราะมีความประสงคในการจิกกินผลที่ดีฉะนั้น.
อนึ่ง บทวา อุปสงฺกมิ มีอธิบายวา คโต แปลวา ไปแลว.
คําวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนคําแสดงปริโยสานกาลกริยาแหงการเขาไปเฝา.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวอธิบายไววา เวรัญชพราหมณ ไปแลว
อยางนั้น คือไปยังสถานที่ใกลชิดกวานั้น ไดแกที่นับวาใกลตอพระผูมี
พระภาคเจา ดังนี้บาง.
หลายบทวา ภควาตา สทฺธึ สมฺโมทิ ความวาพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อตรัสถามถึงความสุขทุกขเปนตน* ไดทรงมีความรื่นเริงเปนไปกับพรามหมณ
นั้นแลว ฉันใด ถึงแมพราหมณนั้น ก็ฉันนั้น ไดมีความรื่นเริงเปนไปกับ
พระผูมีพระภาคเจา คือไดถึงความเปนผูรื่นเริง ไดแกความเปนพวกเดียวกัน
ดุจน้ําเย็นกับน้ํารอยผสมเปนอันเดียวกันฉันนั้น.
*
สารัตถทีปนีก็ดี อรรถโยชนาก็ดี เปน ขมนยาทีนิ ไดแปลตามนั้น.
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[อรรถาธิบายศัพทวา สมฺโมทนีย และ สาราณีย ]
ก็เวรัญชพราหมณ ไดรื่นเริง (กับพระผูมีพระภาคเจา) ดวยถอยคํา
มีอาทิวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! พระองคพออดทนไดหรือ ? พอยังอัตภาพ
ใหเปนไปไดหรือ ? และพระสาวกทั้งหลายของพระโคดมผูเจริญ ไมมีอาพาธ
หรือ ? ไมมีทุกขหรือ ? ยังยืนคลองแคลวอยูหรือ ? ยังมีกําลังอยูหรือ ?
ยังอยูผาสุกหรือ ? ดังนี้ อันใด ถอยคําอันนั้น ชื่อวา สัมโมทนียะ
(คือถอยคําเปนที่ตั้งแหงความรื่นเริง) เพราะใหเกิดความรื่นเริงกลาวคือปติและ
ปราโมทย และเพราะเปนถอยคําสมควรเพื่อความรื่นเริง ชื่อวา สาราณียะ
(คือถอยคําเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน) เพราะเปนถอยคําที่สมควร และ
เพราะเปนถอยคําที่ควรระลึกถึง เพื่อใหระลึกถึงตลอดกาลแมนานดวยดี คือ
เพื่อใหเปนไปหาระหวางมิได เหตุเปนถอยคําออนหวานดวยอรรถและ
พยัญชนะ.
อนึ่ง ชื่อวา สัมโมทนียะ เพราะฟงอยูก็เปนสุข. ชื่อวา สาราณียะ
เพราะตามระลึกถึงอยูก็เปนสุข. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สัมโมทนียะ เพราะ
เปนถอยคําบริสุทธิ์ดวยพยัญชนะ ชื่อวา สาราณียะ เพราะเปนถอยคํา
บริสุทธิ์ดวยอรรถ ดวยประการฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายสองศัพทวา เอกมนฺต นีสีทิ]
เวรัญชพราหมณ ยังถอยคําอันเปนที่ตั้งแหงความรื่นเริง คือถอยคํา
เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ใหผานไป คือใหจบลง ไดแกใหสําเร็จลง
ดวยบรรยายมิใชนอยอยางนั้นแลว มีความประสงคจะทูลถามถึงประโยชนที่เปน.
เหตุใหตนมา จึงนั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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ศัพทวา เอกมนฺต นี้ เปนศัพทแสดงภาวนปุงสกลิงค. (ศัพทวา
เอกมนฺต นี้เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ) เหมือนในคํา
ทั้งหลายเปนตนวา พระจันทรและพระอาทิตย ยอมเดินเวียนรอบไปในที่อัน
ไมเสมอ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ในคําวา เอกมนฺต นิสีทิ นี้ พึงเห็นใจ
ความอยางนี้วา เวรัญชพราหมณนั้นนั่งแลว จะชื่อวา เปนผูนั่ง ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง โดยประการใด ก็นั่งแลวโดยประการนั้น.
อนึ่ง คําวา เอกมนฺต นั้น เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ. บทวา นิสีทิ แปลวา เขาไปใกลแลว. จริงอยู บุรุษทั้งหลาย
ผูฉลาด เขาไปหาครุฐานียบุคคล (คือบุคคลผูตั้งอยูในฐานครู) ชื่อวายอมนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เพราะความเปนผูฉลาดในการนั่ง ก็บรรดาบุรุษ
ฉลาดเหลานั้น เวรัญชพราหมณนี้ เปนคนใดคนหนึ่ง. เพราะฉะนั้น
พราหมณนั้น จึงนั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[การนั่งเวนโทษ ๖ อยาง]
ถามวา ก็บุคคลนั่งอยูอยางไร จึงชื่อวาเปนผูนั่งแลว ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ?
แกวา ตองนั่งเวนโทษแหงการนั่ง ๖ อยาง จึงชื่อวาเปนผูนั่งแลว ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. โทษแหงการนั่ง ๖ อยางเปนไฉน ? โทษแหงการนั่ง ๖
อยางนั้นคือ นั่งไกลนัก ๑ นั่งใกลนัก ๑ นั่งเหนือลม ๑ นั่งที่สูง ๑ นั่ง
ตรงหนาเกินไป ๑ นั่งขางหลังเกินไป ๑ .
จริงอยู บุคคลนั่งอยูในที่ใกลกันนัก ถามีความประสงคจะพูด จะตอง
พูดดวยเสียงดัง. นั่งในที่ใกลกันนัก ยอมทําความเบียดเสียดกัน. นั่งในที่
เหนือลม ยอมรบกวน (คนอื่น) ดวยกลิ่นตัว. นั่งในที่สูง ยอมประกาศ
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ความไมเคารพ. นั่งในที่ตรงหนาเกินไป ถามีความประสงคจะดู จะตองจองดู
ตาตอตากัน. นั่งขางหลังเกินไป ถามีความประสงคจะดู จะตองยืนคอออกไปดู
เพราะฉะนั้น เวรัญชพราหมณ แมนี้ จึงนั่งเวนโทษแหงการนั่ง ๖ อยาง
เหลานั้นแล เหตุดังนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา พราหมณนั้น
นั่งแลว ณ ที่ควรสวนขาวหนึ่ง.
[อรรถาธิบายศัพทตาง ๆ มี เอต ศัพท เปนตน]
เวรัญชพราหมณ นั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแล จึงไดกรามทูล
คํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา. ดวยบทวา เอต เปนตน พระอาจารยแสดง
ใจความที่ควรจะกลาวในบัดนี้. ท. อักษร ทําการตอบท บทวา อโวจ
แปลวา ไดกราบทูลแลว. ประชุมบทวา สุมมฺเมต ตัดบทเปน สุต เม ต
แปลวา ขอนั้น ขาพเจาไดฟงมาแลว. พระอาจารยแสดงในความที่ควรกลาว
ในบัดนี้ดวยคําวา เอต มยา สุต เปนตน.
เวรัญชพรามหมณ ยอมทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระโคตรวา
โภ โคตม แปลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! บัดนี้ ทานพระอุบาลีเถระ
เมื่อจะแสดงขอความที่เวรัญชพราหมณนั้นไดฟงแลว จึงไดกลาวคํามีอาทิ
อยางนี้วา น สมโณ โคตโม. ในคําวา สมโณ โคตโม เปนตนนั้น
มีการพรรณนาบทที่ไมงายดังตอไปนี้ : บทวา พฺราหฺมเณ ไดแก พราหมณโดยชาติ.
บทวา ชิณฺเณ ไดแก เปนคนแกคร่ําครา คือถูกชราสงใหไปถึง
ความเปนผูมีอวัยวะหักเปนทอนเปนตน.
บทวา วุฑฺเฒ ไดแก ผูเขาเขตแหงความเจริญแหงอวัยวะนอยใหญ.
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บทวา มหลฺลเก คือผูมาตามพรอมแลว ดวยความเปน
คนแกโดยชาติ. มีคําอธิบายวา ผูเกิดมานานแลว.
บทวา อทฺธคเต ไดแก ผูผานกาลมานานแลว. อธิบายวา ผูลวงเลย
มา ๒-๓ ชั่วรัชกาลแลว.
บทวา วโยอนุปตฺเต ไดแก ผูยางเขาปูนปจฉิมวัยแลว. สวนที่ ๓
อันมีในที่สุดแหงรอยป ชื่อวา ปจฉิมวัย (คือวัยสุดทาย).
อีกอยางหนึ่ง ในบททั้งหลายมีบทวา ชิณเณ เปนตนนี้ พึงทราบ
โยชนาอยางนี้วา บทวา ชิณฺเณ ไดแก ผูเกิดกอน. มีอธิบายวา ผูคลอย
ตามตระกูลที่เปนไปตลอดกาลนาน.
บทวา วุฑฺเฒ ไดแก ผูประกอบดวยความเจริญแหงคุณมีศีลและ
มรรยาทเปนตน.
บทวา มหลฺลเก คือผูมาตามพรอมแลว ดวยความเปนผูมีสมบัติมาก
คือผูมีทรัพยมาก มีโภคะมาก.
บทวา อทฺธคเต ไดแก ผูดําเนินไปตลอดทางแลว คือผูประพฤติ
ไมกาวลวงเขตแดนแหงคุณมีวัตรจริยาเปนตน ของพวกพราหมณ.
บทวา วโยอนุปฺปตฺเต ไดแก ผูยางเขาถึงความเปนคนแกโดยชาติ
คือวัยที่สุดโตง.
บัดนี้ บัณฑิตพึงประกอบบททั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา อภิวาเทติ
ดวย น อักษร ที่ทานกลาวไวในคําวา น สมโณ โคตโม นี้ แลวทราบ
ตามเนื้อความอยางนี้วา พระสมณโคดมไมกราบไหว ไมลุกรับ ทั้งไมเชื้อเชิญ
ดวยอาสนะอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย จนนั่งบนอาสนะนี้. จริงอยู วา
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ศัพทซึ่งมีอยูในบทเปนตนวา อภิวาเทติ นี้ ยอมเปนไปในอรรถชื่อวา
วิภาวนะ (คือคําประกาศตามปกติของชาวโลก) ดุจ วา ศัพทในประโยคเปนตน
วา รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง.
เวรัญชพราหมณ ครั้นกราบทูลอยางนั้นแลว ลําดับนั้น เห็นพระผูมี
พระภาคเจา ผูไมทรงทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตนแกตน จึงกราบทูล
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! คําที่ขาพเจาไดฟงมาแลวนี้นั้น เปนเชนนั้นจริง
อธิบายวา คํานั้นใด ที่ขาพเจาไดฟงมาแลว, คํานั้น ยอมเปนเชนนั้นจริง
คือขอที่ขาพเจาไดฟงมาและไดเห็นมานั้น ยอมสมกัน คือเสมอกัน ไดแก
ถึงความเปนอยางเดียวกันโดยความหมาย. เวรัญชพราหมณ กลาวย้ําเรื่องที่ตน
ไดฟงมาพรอมทั้งที่ตนไดเห็นมา อยางนี้วา ทานพระโคดมผูเจริญ ไมกราบไหว
ไดลุกรับพวกพราหมณ ผูแก ผูเฒา ผูใหญ ผูลวงกาล ผานวัยมาโดยลําดับ
หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะเลย เมื่อจะตําหนิ (พระพุทธองค) จึงกราบทูลวา
ตยท โภ โคตม น สมฺปนฺนเมว ดังนี้, มีอธิบายวา การที่พระองค
ไมทรงทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตนนั้น ไมสมควรเลย.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงคัดคาน]
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไมทรงเขาไปอาศัยโทษคือการกลาว
ยกตนขมทาน แตมีพระประสงคจะทรงกําจัดความไมรูนั้น ดวยพระหฤทัยที่
เยือกเย็นเพราะกรุณา แลวแสดงความเหมาะสมแกพราหมณนั้น จึงตรัส
วาดูกอนพราหมณ ! ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทพดาและมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลผูที่เราควร
กราบไหว ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ, เพราะวาตถาคตพึง
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กราบไหว พึงลุกรับ หรือพิงเชื้อเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ, แมศีรษะของ
บุคคลนั้น ก็พึงตกไป.
ในคําวา นาหนฺต เปนตนนั้น มีเนื้อความสังเขปดังนี้คือ :ดูกอนพราหมณ ! เราแมตรวจดูอยูดวยจักษุคือสัพพัญุตญาณ ซึ่งไมมีอะไร
ขัดขวางได ก็ไมเล็งเห็นบุคคลที่เราควรกราบไหว ควรลุกรับ หรือควร
เชื้อเชิญดวยอาสนะ ในโลกตางโดยประเภทมีเทวโลกเปนตนนี้เลย, อีกอยางหนึ่ง
ขอที่เราไดบรรลุความเปนสัพพัญูในวันนี้ ไมเล็งเห็นบุคคลผูที่ควรทําการ
นอบนอมเห็นปานนั้น ไมนาอัศจรรยเลย, อีกประการหนึ่งแล แมในกาลใด
เราเกิดไดครูหนึ่งเทานั้น ก็ผินหนาไปทางดานทิศอุดร เดินไปได ๗ กาว
แลวไดตรวจดูหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้น, แมในกาลนั้น เราก็มิไดเล็งเห็นบุคคลที่
เราควรกราบไหว ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ ในโลกตางโดย
ประเภทมีเทวโลกเปนตนนี้เลย, คราวนั้นแล ถึงทาวมหาพรหมผูเปนพระขีณาสพ ซึ่งมีอายุไดหนึ่งหมื่นหกพันกัป ก็ไดประคองอัญชลี เกิดความโสมนัส
ตอนรับเราวา ทานเปนมหาบุรุษในโลก, ทานเปนผูเลิศ เจริญที่สุด และ
ประเสริฐที่สุดแหงโลก พรอมทั้งเทวโลก, บุคคลผูเยี่ยมกวาตน ยอมไมมี,
อนึ่ง แมในการนั้น เราเมื่อไมเล็งเห็นบุคคลผูเยี่ยมกวาตน จึงไดเปลงอาสภิวาจาวา เราเปนยอดแหงโลก เราเปนผูเจริญที่สุดแหงโลก เราเปนผูประเสริฐ
ที่สุดแหงโลก* ดังนี้, บุคคลผูที่ควรแกสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน
ของเราแมผูเกิดไดครูเดียว ยังไมมี ดวยประการฉะนี้, บัดนี้ เรานั้นไดบรรลุ
ความเปนสัพพัญูแลว จะพึงกราบไหว พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญใครดวย
อาสนะเลา ? ดูกอนพราหมณ ! เพราะเหตุนั้น ทานอยาไดปรารถนาการทํา
ความนอบนอมเห็นปานนั้น จากตถาคตเลย, ดูกอนพราหมณ ! เพราะวา
*
ที. มหา. ๑๐/๑๗.
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ตถาคตพึงกราบไหว พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ, แมศีรษะ
ของบุคคลนั้น พึงขาดจากคอตกลงไปบนพื้นดิน โดยเร็วพลันทีเดียว ดุจ
ผลตาลที่มีเครื่องผูกหยอนเพราะแกหงอม หลนจากขั้วในสุดแหงราตรี ฉะนั้น.
[เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจาวาเปนคนไมมีรส]
แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ตรัสอยางนี้แลว พราหมณก็กําหนดไมได
ถึงขอความที่พระตถาคตเจาเปนเชษฐบุรุษในโลก เพราะทรามปญญา ไมยอม
อดกลั้นพระดํารัสนั้นถายเดียว จึงกลาววา พระโคดมผูเจริญ ! เปนคนไมมีรส.
ไดยินวา พราหมณนั้นมีความประสงคดังนี้วา สามีจิกรรมคือการกราบไหว
การลุกรับ และประนมมือไหวอันใด ที่ประชาชนเรียกอยูในโลกวา สามัคคีรส
สามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตนนั้น ของพระโคดมผูเจริญ ยอมไมมี,
เพราะฉะนั้น พระโคดมผูเจริญ จึงเปนคนไมมีรส คือมีพระชาติไมมีรส
มีสภาพไมมีรส.
ลําดับนั้น พระผูพระภาคเจา เพื่อจะใหพราหมณนั้นเกิดใจออน
จึงทรงหลีกหนีความเปนขาศึกโดยตรงเสีย ทรงรับสมเนื้อความแหงคํานั้นโดย
ประการอื่นในพระองค จึงตรัสวา พราหมณ ! บรรยายนี้มีอยูแล ดังนี้เปนตน.
[ปริยายศัพทลงในอรรถ ๓ อยาง]
ในคําวา ปริยาโย เปนตนนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ การณะชื่อวา
ปริยาย. จริงอยู ปริยายศัพทนี้ ยอมเปนไปในเทศนา วาระและการณะ.
ความจริง ปริยายศัพทนั่น ยอมเปนไปในเทศนา ในคําทั้งหลายมี
อาทิวา ทานจงทรงจําพระสูตรนั้นไววา มธุปณฑิกเทศนา* ดังนี้นั่นเทียว.
*
ม. ม. ๑๒/๒๓๐.
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เปนไปในวาระ ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ดูกอนอานนท ! วันนี้เปน
วาระของใครหนอแล เพื่อโอวาทนางภิกษุณีทั้งหลาย.
เปนไปในการณะ ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ !
ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดตรัสบอกปริยาย (เหตุ)
อื่น โดยอาการที่ภิกษุสงฆ จะพึงดํารงอยูในความเปนพระอรหันต.
ในที่นี้ ปริยายศัพทนี้นั้น ยอมเปนไปในการณะ (เหตุ). เพราะฉะนั้น
ในบทวา ปริยาโย นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา ดูกอนพราหมณ ! บุคคล
กลาวหาเราอยูวา พระโคดมผูเจริญ เปนคนไมมีรส ดังนี้ พึงพูดถูก คือ
พึงถึงความนับวา เปนผูพูดไมผิด เพราะเหตุใด เหตุนั่น มีอยูจริงแล.
ถามวา ก็ปริยาย (เหตุ) นั้น เปนไฉน ?
แกวา ดูกอนพราหมณ ! รสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เหลานั้นใด, รสในรูปเปนตนเหลานั้น ตรัสอธิบายไวอยางไร ?
แกวา ตรัสอธิบายไวอยางนี้ คือ รสในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ กลาวคือความยินดีในกามสุข เหลานั้นใด ยอมเกิดขึ้นแกปุถุชน
ทั้งหลาย แมผูที่ชาวโลกสมมติวา เปนผูประเสริฐ ดวยอํานาจชาติ หรือดวย
อํานาจความอุบัติ ผูยังยินดี เพลิดเพลิน กําหนัดในอารมณทั้งหลายมีรูปารมณ
เปนตน, รสเหลาใด ยอมฉุดครั้งโลกนี้ไวเหมือนผูกที่คอ และบัณฑิตเรียกวา
สามัคคีรส เพราะเมื่อมีความพรอมเพรียงกันแหงวัตถุและอารมณเปนตน ก็เกิด
ขึ้นได รสเหลานั้นแมทั้งหมด พระตถาคตละไดแลว.
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แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาควรจะตรัสวา อันเราละไดแลว ก็ทรง
แสดงธรรม ไมยกพระองคขึ้นขมดวยมมังการ. อีกนัยหนึ่ง นั้นเปนความ
วิลาสแหงเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงละรสในรูปเปนตนไดเด็ดขาด]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหีนา ความวา รสในรูปเปนตน
ปราศไปจากจิตตสันดาน (ของพระตถาคต) หรืออันพระตถาคตทรงละไดแลว.
แตในอรรถนี้ พึงเห็นฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ. รสในรูปเปนตน
ชื่อวามีรากเหงาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงตัดขาดแลว เพราะอรรถวา รากเหงา
แหงความเยื่อใยในรูปเปนตนเหลานั้น อันสําเร็จมาจากตัณหาและอวิชชา อัน
พระองคทรงตัดขาดแลว ดวยศัสตราคืออริยมรรค. ชื่อวาอันพระองคทรงทํา
ใหเปนเหมือนตาลยอดดวน เพราะอรรถวา วัตถุแหงรูปรสเปนตนเหลานั้น
อันพระองคทรงทําใหเปนเหมือนตอตาลฉะนั้น. เหมือนอยางวา เมื่อบุคคล
ถอนตนตาลขึ้นพรอมทั้งรากแลว กระทําประเทศนั้นใหเปนสักวาตอแหงตน
ตาลนั้น ความเกิดขึ้นแหงตนตาลนั้น ยอมปรากฏไมไดอีกฉันใด, เมื่อพระผูมี
พระภาคเจา
ทรงถอนรสในรูปเปนตนขึ้นพรอมทั้งราก ดวยศัสตราคือ
อริยมรรคแลว ทรงทําจิตตสันดานใหเปนเพียงที่ตั้งแหงรสในรูปเปนตนนั้น
โดยความเปนสถานที่เคยเกิดมาในกาลกอน รสในรูปเปนตนเหลานั้นแม
ทั้งหมด ทานเรียกวา ตาลาวัตถุกตา (ทําใหเหมือนตาลยอดดวน) ฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง รูปาทิรสเปนตนเหลานั้น มีอันไมงอกขึ้นเปนธรรมดา
อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําใหเหมือนตาลยอดดวนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา ตาลาวัตถุกตา (อันพระองคทรงทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
แลว). อนึ่ง เพราะรูปาทิรสเปนตน พระองคทรงทําใหเปนเหมือนตาล
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ยอดดวน โดยนัยที่กลาวแลวอยางนั้น ชื่อวา เปนอันพระองคทรงทําไมใหมี
ในภายหลัง คือทรงทําโดยอาการที่รูปาทิรสเปนตนเหลานั้น จะมีในภายหลัง
ไมได, ฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา อนภาว กตา (กระทําไมใหในภายหลาย).
[อรรถาธิบายศัพท อนภาว กตา-อนภาว คตา]
ในบทวา อนภาว กตา นี้ ตัดบทดังนี้ คือ อนุ อภาว กตา
เชื่อมบทเปน อนภาว กตา แปลวา ทําไมใหมีในภายหลัง. ปาฐะวา
อนภาว คตา ดังนี้ก็มี. ความแหงปาฐะนั้นวา ถึงแลวซึ่งความไมมีใน
ภายหลัง. ในบทวา อนภาว คตา นั้น ตัดบทดังนี้ คือ อนุ อภาว คตา
เชื่อมบทเปน อนภาว คตา แปลวา ถึงแลวซึ่งความไมมีในภายหลัง
เหมือนการตัดบทในประโยชนวา อนุอจฺฉริยา เชื่อมบทเปน อนจฺฉริยา
แปลวา พระคาถาเหลานี้มีความอัศจรรยในภายหลัง แจมแจงแลวแตพระผูมี
พระภาคเจา*.
สองบทวา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา แปลวา มีอันไมเกิดขึ้นใน
อนาคตเปนสภาพ. จริงอยู รูปรสเปนตนเหลาใด ที่ถึงความไมมีแลว รูปรส
เปนตนเหลานั้น จักเกิดขึ้นไดอยางไรเลา ? เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัส
วา ถึงแลวซึ่งความไมมีในภายหลัง มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไป.
หลายบทวา อย โข พฺราหฺมณ ปริยาโย ความวา ดูกอนพราหมณ !
บุคคลกลาวหาเราอยูวา พระสมณโคดม เปนคนไมมีรส ดังนี้ ชื่อวาพึงพูดถูก
ดวยเหตุใด, เหตุนี้ มีอยูจริง ๆ .
หลายบทวา โน จ โข ย ตฺว สนฺธาย วเทสิ ความวา
ก็แล
เหตุที่กลาวมุงหมายเอากะเราไมมี.
*
ที่. มหา. ๑๐ / ๔๑. วิ. มหา. ๔ / ๘
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ถามวา เพราะเหตุใด พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสอยางนั้น ? เมื่อ
พระองคตรัสอยางนั้น ยอมเปนอันทรงรับรองความที่สามัคคีรส ซึ่งพราหมณ
กลาวนั้นมีอยูในพระองคมิใชหรือ ?
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป : - สามัคคีรสที่พราหมณกลาวหามีไม.
แทจริง ผูใด เปนผูควรเพื่อทําสามัคคีรสนั้น แตไมทํา, ผูนั้น พึงเปนผู
ถูกกลาวหาวา เปนคนมีรูปไมมีรส เพราะไมมีการทําสามัคคีรสนั้น.
สวน
พระผูมีพระภาคเจา ไมควรเพื่อทรงทําสามัคคีรสนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศขอความที่พระองคเปนผูไมควร ในการทํา
สามัคคีรสนั้น จึงไดตรัสวา โน จ โข ย ตฺว สนธาย วเทสิ อธิบายวา
ทานมุงหมายถึงเหตุอันใด จึงกลาวกะเราวา เปนคนไมมีรส เหตุอันนั้น
ทานไมควรพูดในเราเลย.
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธเจาเปนผูไรโภคะ]
พราหมณ ไมสามารถจะยกความที่พระผูมีพระภาคเจา เปนคนไมมีรส
(ขึ้นขอนขอด) ตามที่ตนประสงคอยางนั้น จึงกลาวคําอื่นตอไปอีกวา พระโคดม ผูเจริญ เปนผูไรโภคะ.
อนึ่ง บัณฑิตครั้นทราบลําดับโยชนา โดยนัยดังกลาวแลวนั้นแหละ
ในปริยายทั้งปวงในพระบาลีนี้ ก็ควรทราบใจความตามที่พราหมณมุงกลาวไว
โดยนัยดังจะกลาวตอไปนี้ : พราหมณ สําคัญสามีจิกรรมมีการกราบไหวเหลาชนผูเจริญวัยเปนตน
นั้นนั่นแลวา เปนสามัคคีบริโภคในโลก จึงไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา
เปนผูรูโภคะ เพราะความไมมีสามีจิกรรม มีการกราบไหวเปนตนนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นความไมมีการบริโภคดวยอํานาจ
ฉันทราคะ (ดุจ) ของสัตวทั้งหลาย ในรูปารมณเปนตน ในพระองค จึง
ทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
พราหมณ พิจารณาเห็นการไมกระทํากรรมคือมรรยาทสําหรับสกุล
มีการกราบไหวเหลาชนผูเจริญวัยเปนตน ที่ประชาชนชาวโลกทํากันอยูในโลก
จึงกลาวกระพระผูมีพระภาคเจาอีกวา พระโคดมผูเจริญ เปนผูกลาวการไม
กระทํา. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นการกลาว การไมกระทํานั้น
(มีอยู) ในพระองค เพราะพระองคตรัสการไมกระทํากายทุจริตเปนตน จึง
ทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
ก็เจตนาในการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป ในการถือเอาสิ่งของที่เจาของ
เขาไมไดใหและในมิจฉาจาร พึงทราบวา กายทุจริต ในบรรดาบทเหลานั้น.
เจตนาในการพูดเท็จ การพูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ พึง
ทราบวา วจีทุจริต. ความโลภอยากได ความปองราย ความเห็นผิด พึง
ทราบวา มโนทุจริต. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เหลือ เวนธรรมเหลานั้นเสีย
พึงทราบวา อกุศลธรรมอันลามกมีสวนมิใชนอย.
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธองควาเปนผูกลาวการขาดสูญ]
พราหมณไมเห็นกรรมมีการกราบไหวเปนตนนั้นแล ในพระผูมีพระภาคเจา เขาใจวา อาศัยพระผูมีพระภาคเจานี้ แบบแผนประเพณีของ
โลกนี้ ก็จักขาดสูญ จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาอีกวา พระโคดมผูเจริญ
เปนผูกลาวการขาดสูญ. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นการกลาวการ
ขาดสูญนั้น (มีอยู) ในพระองค เพราะพระองคตรัสการขาดสูญแหงราคะอัน
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เปนไปในกามคุณ ๕ ในจิตตุปบาทอันสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง และโทสะ
อันบังเกิดขึ้นในอกุศลจิต ๒ ดวง ดวยอนาคามิมรรค อนึ่ง ตรัสการขาดสูญ
แหงโมหะอันเกิดแตอกุศลทั้งหมดไมมีเหลือ นอกจากโลภะ โทสะ โมหะ ทั้ง ๓ นั้น
ดวยมรรค ๔ ตามสมควร จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธองควาเปนผูรังเกียจ]
พราหมณเขาใจวา พระสมณโคดม ชะรอยจะทรงรับเกียจกรรมคือ
มรรยาทสําหรับสกุลมีการกราบไหวเหลาชนผูเจริญวัยเปนตนนี้ เพราะเหตุนั้น
พระองคจึงไมทรงกระทํากรรมนั้น จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาอีกวา พระโดม ผูเจริญ เปนผูรังเกียจ. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นความ
รังเกียจนั้น (มีอยู) ในพระองค เพราะพระองคทรงรังเกียจแตกายทุจริต
เปนตน. พระองคตรัสอธิบายไวอยางไร. ตรัสอธิบายไววา ทรงรังเกียจ
ทรงละอาย กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ มโนทุจริต ๓ และความเขาถึงความ
ถึงพรอม ความเปนผูมีความพรั่งพรอมดวยธรรมทั้งหลายที่เหลือ เวนทุจริต
เหลานั้นที่ชื่อวาชั่วชา เพราะอรรถวาเลวทราม ที่ชื่อวาอกุศล เพราะอรรถวา
เปนความไมฉลาด แมทั้งหมด เหมือนบุรุษผูมีชาติคนประดับ รังเกียจคูถ
ฉะนั้น จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายทุจฺจริเตน เปนตน พึงเห็นตติยาวิภตติ. ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธเจาวาเปนผูกําจัด]
พราหมณ เมื่อไมเล็งเห็นกรรมมีการกราบไหวเปนตนแล ในพระผูมีพระภาคเจา เขาใจวา พระโคดมนี้ ยอมทรงกําจัด คือทรงทํากรรมที่ควร
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ทําแกผูประเสริฐในโลกนี้ ใหพินาศ, อีกอยางหนึ่ง เพราะไมทรงทําสามีจิกรรม
นั่น ฉะนั้น พระโคดมนี้ จึงควรถูกกําจัด คือ ควรถูกขมขี่ จึงกลาวกะ
พระผูมีพระภาคเจาอีกวา พระโคดมผูเจริญ เปนผูกําจัด.
ในบทวา เวนยิโก นั้น มีใจความเฉพาะบท ดังตอไปนี้ :อุบายที่ชื่อวา วินัย เพราะอรรถวา ยอมกําจัด, อธิบายวา ยอมทําใหพินาศ,
วินัยนั่นแลชื่อ เวนยิกะ. อีกอยางหนึ่ง บุคคลยอมควรซึ่งการกําจัด เหตุนั้น
จึงชื่อวา เวนยิกะ (ผูควรกําจัด). มีอธิบายวา ยอมควรซึ่งอันขมขี่. แต
พระผูมีพระภาคเจา ยอมเปนผูชื่อวาทรงกําจัด เพราะพระองคทรงแสดงธรรม
เพื่อกําจัด คือเพื่อความสงบกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน. ในบทวา เวนยิโก
นี้ มีใจความเฉพาะบทเทานี้แล. พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา เวนยิกะ
เพราะอรรถวา ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อกําจัด (กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน).
จริงอยู วิธีพฤทธิ์แหงศัพทตัทธิต เปนของวิจิตร. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้นั้น ทรงพิจารณาเห็นความเปนผูกําจัดนั้น (มีอยู) ในพระองค จึงทรง
รับรองบรรยายอื่นอีก.
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธองควาเปนผูมักเผาผลาญ]
พราหมณเขาใจวา พระผูมีพระภาคเจานี้ ยอมเผาผลาญเหลาชนผู
เจริญวัย เพราะชนทั้งหลายเมื่อกระทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน ยอม
ทําเหลาชนผูเจริญวัยใหยินดี ใหราเริง แตเมื่อไมกระทํา ยอมทําใหเดือดรอน
ใหขัดเคือง ใหเกิดโทมนัสแกพวกเขา และพระผูมีพระภาคเจา ยอมไมกระทํา
สามีจิกรรมเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง เขาใจวา พระผูมีพระภาคเจานี้เปนคน
กําพรา เพราะเปนผูเวนจากมรรยาทของคนดี จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจา
อีกวา พระสมณโคดม ผูเจริญ เปนผูมักเผาผลาญ.
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ในอรรถวิกัปแรกนั้น มีใจความเฉพาะบทดังตอไปนี้ : - ธรรมที่ชื่อ
วา ตบะ เพราะอรรถวา เผาผลาญ. มีคําอธิบายวา ยอมรบกวน คือยอม
เบียดเบียน. คําวา ตบะ นี้ เปนชื่อแหงการทําสามีจิกรรม. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตปสสี เพราะอรรถวา ทรงมีตบะ. ในอรรถวิกัป
ที่สอง บัณฑิต ไมตองพิจารณาถึงพยัญชนะ เรียกคนกําพราในโลกวา ตปสสี.
แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นความมักเผาผลาญนั้น (มีอยู) ใน
พระองค เพราะพระองคถึงการนับวาเปนผูเผาผลาญ เพราะทรงละเหลาอกุศล
ธรรมที่เรียนวา เปนที่ตั้งแหงความเดือนรอน เพราะผาผลาญชาวโลก จึง
ทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
ในบทวา ตปสฺสี นั้น มีใจความเฉพาะบท ดังตอไปนี้ : - อกุศล
ธรรมทั้งหลาย ชื่อวา ตบะ เพราะอรรถวา เผาผลาญ. คําวา ตบะ นั่น
เปนชื่อแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย. แมขอนี้ ก็สมจริงดังพระดํารัสที่พระองค
ตรัสไวในคาถาวา บุคคลผูทําบาป เดือดรอนอยูในโลกนี้ ละไปแลว ยอม
เดือดรอน* ดังนี้เปนตน. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ตปสสี เพราะอรรถวา
ทรงเหวี่ยง ทรงสลัด ทรงละ คือทรงกําจัดตบะธรรมเหลานั้นเสีย.
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธเจาวาเปนผูปราศจากครรภ]
พราหมณเขาใจวา กรรมมีการกราบไหวเปนตน ยอมเปนไปเพื่อ
ความเขาถึงพรอมแหงครรภในเทวโลก เพื่อไดเฉพาะ ซึ่งปฏิสนธิในเทวโลก
และเห็นกรรมนั้นไมมีในพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาอีกวา
โคดมผูเจริญ เปนผูปราศจากครรภ. อีกอยางหนึ่ง พราหมณ แมเมื่อ
*
ขุ. ธ. ๒๕/๑๗
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แสดงโทษ เพราะการถือปฏิสนธิในทองแหงมารดาของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยอํานาจความโกรธ จึงกลาวอยางนั้น.
ในบทวา อปคพฺโภ นั้น มีใจความเฉพาะบท ดังตอไปนี้ : พระสมณโคดม ชื่อวา อปคัพภะ เพราะอรรถวา ปราศจากครรภ อธิบายวา
พระสมณโคดม ไมสมควรถึงความบังเกิดยังเทวโลก. อีกอยางหนึ่ง ครรภ
ของพระสมณโคดมนั้นเลว เหตุนั้น ทานจึงชื่อ อปคัพภะ. อธิบายวา พระ
สมณโคดม ชื่อวาเปนผูมีสวนไดครรภที่เลวทรามตอไป เพราะเปนผู
เหินหาง จากครรภในเทวโลก, เพราะเหตุนั้น ความอยูในครรภ ในทอง
แหงมารดาของพระสมณโคดมนั้น จึงเปนการเลวบาง. ก็เพราะความนอนใน
ครรภตอไปของพระผูมีพระภาคเจาปราศจากไปแลว ฉะนั้น พระองคเมื่อทรง
พิจารณาเห็นความปราศจากครรภนั้น (มีอยู) ในพระองค จึงทรงรับรอง
บรรยายอื่นอีก.
ก็บรรดาบทเหลานั้น ใจความแหงบทเหลานี้วา ยสฺส โข พฺราหฺมณ
อาตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภาภินิพฺพตฺติ ปหีนา พึงทราบอยางนี้ :ดูกอนพราหมณ ! ความนอนในครรภในอนาคต และความเกิดในภพใหม
ของบุคคลใด ชื่อวา ละไดแลว เพราะมีเหตุอันมรรคยอดเยี่ยมกําจัดเสียแลว.
ก็ในอธิการนี้ ชลาพุชะกําเนิด พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอาดวย
คัพภเสยยศัพท. กําเนิดนอกนี้อีก ๓ ทรงถือเอาดวย ปุนัพภวานิพพัตติศัพท.
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในสองบทวา คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภาวาภินิพฺพตฺติ นี้ อยางนี้วา ความนอนแหงสัตวผูเกิดในครรภ ชื่อวา คพฺภเสยฺยา
ความบังเกิด คือภพใหม ชื่อวา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ เหมือนอยางวา
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แมเมื่อกลาววา วิญญาณฐิติ ที่ตั้งอื่นจากวิญญาณไป ยอมไมมี ฉันใด
แมในที่นี้ ก็ฉันนั้น ไมพึงเขาใจความนอนอื่นจากสัตวผูเกิดในครรภตอไป.
ก็ขึ้นชื่อวา ความบังเกิดที่เปนภพใหมก็มี ที่ไมใชภพใหมก็มี แตในที่นี้ประสงค
เอาที่เปนภพใหม เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาววา ความบังเกิด คือภพใหม
ชื่อ ปุนัพภวาภินิพพัตติ.
*
พระผูมีพระภาคเจา พระองคผูเปนพระธรรมิศร พระธรรมราชา
พระธรรมสวามี พระตถาคต ทรงทอดพระเนตรดูพราหมณ แมผูดาอยูดวย
อักโกสวัตถุ ๘ มีความที่พระองคมีปกติไมไยดีในรูปเปนตน จําเดิมแตกาลที่มา
ถึงโดยประการฉะนี้ ดวยพระจักษุอันเยือกเย็นดวยพระกรุณาอยางเดียว ทรงกํา
จัดความมืด ในหทัยของพราหมณ ดุจพระจันทรเพ็ญและดุจพระอาทิตย ใน
สรทกาล ลอยอยูในอากาศอันปราศจากเมฆ ฉะนั้น เพราะพระองคทรงแทงตลอด
ธรรมธาตุ อันใดแลวถึงความงามแหงเทศนา ธรรมธาตุนั้นพระองคแทงตลอด
ดีแลว ทรงแสดงอักโกสวัตถุเหลานั้นนั่นเอง โดยประการอยางอื่นจากปริยาย
นั้น ๆ แลว เมื่อจะประกาศความแผไปแหงพระกรุณาของพระองค ลักษณะ
แหงตาทิคุณอันพระองคทรงไดแลว โดยความที่พระองคมิไดทรงหวั่นไหว
เพราะโลกธรรม ๘ ความที่พระองคมีจิตเสมอดวยแผนดิน และความที่พระองค
มีอันไมกําเริบเปนธรรมซ้ําอีก ทรงพระดําริวา พราหมณนี้ ยอมทราบความ
ที่ตนเปนใหญ ดวยเหตุมีความเปนผูมีผมหงอกบนศีรษะ มีฟนหัก มีหนังเหี่ยว
เปนตนอยางเดียว แตหารูไมแล ซึ่งตนอันชาติติดตาม ชรารึงรัด พยาธิ
ครอบงํา มรณะกําจัด เปนดุจหลักตอในวัฏฏะอันจะพึงตายในวันนี้แลว ถึง
ความเปนทารกนอนหงายในพรุงนี้อีก ก็พราหมณนี้มาสูสํานักของเราดวยความ
*
องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๖.
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อุตสาหะใหญแล ขอใหการมาของพราหมณนั้น จงเปนไปกับดวยประโยชน
เถิด ดังนี้แลว เมื่อจะแสดงความที่พระองคเปนผูเกิดกอน ซึ่งหาผูเทียมถึง
พระองคมิได ในโลกนี้ จึงยังพระธรรมเทศนาใหเจริญแกพราหมณโดยนัยวา
เสยฺยถาป พฺราหฺมณ เปนตน. * บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสยฺยถา
เปนนิบาต ลงในอรรถคืออุปมา. ปศัพท เปนนิบาต ลงในอรรถ คือสัมภาวนะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ยถา นาม พฺราหฺมณ ดวยนิบาตทั้งสอง,
ก็ในคําวา ฟองไขแหงแมไก ๘ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง นี้ ฟองไขแหงแมไก
ถึงจะมีจํานวนหยอนหรือเกินไปจากประการดังที่กลาวแลว แมก็จริง ถึงกระนั้น
ก็ควรทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําอยางนี้ เพราะเปนความสละสลวย
แหงถอยคํา. จริงอยู ถอยคําเชนนั้น จัดวาเปนคําสละสลวย ในทางโลก.
บทวา ตานิสฺสุ ตัดบทเปน ตานิ อสฺสุ อธิบายวา ภเวยฺย
แปลวา ไขเหลานั้นพึงมี.
หลายบทวา กุกฺกุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานิ ความวา ฟองไข
ทั้งหลายอันแมไกตัวใหกําเนิดนั้น กางปกออกนอนกกอยูขางบนแหงฟองไข
เหลานั้น ชื่อวานอนกกอยูโดยถูกตอง.
สองบทวา สมฺมา ปริเสทิตานิ ความวา เมื่อแมไกใหฟองไข
ไดรับอุณหภูมิตามกาลเวลาอันสมควร ชื่อวาใหอบอุนโดยทั่วถึงดวยดี. มีคํา
อธิบายวา ทําใหมีไออุน.
สองบทวา สมฺมา ปริเสวิตานิ ความวา ฟองไขทั้งหลายอันแมไก
ฟกถูกตองโดยทั่วถึง ตามกาลเวลาอันสมควร. อธิบายวา ไหไดรับกลิ่นตัว
แมไก.
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[ไกตัวออกกอนเรียนวาไกตัวพี่]
บัดนี้ เพราะฟองไขเหลานั้น อันแมไกนั้นบริบาลอยู ดวยวิธีทั้ง ๓
อยางนี้ จึงเปนไขไมเนา แมยางเมือกฟองไขเหลานั้นที่มีอยู ก็จะถึงความ
สิ้นไป กระเปาะฟองไขจะบาง ปลายเล็บเทาและจะงอยปากจะแข็ง. ลูกไก
ทั้งหลาย (ที่อยูขางในกระเปาะฟอง) ยอมถึงความแกตัว แสงสวางขางนอก
ยอมปรากฏถึงขางใน เพราะกระเปาะไขบาง เวลาแสงสวางปรากฏอยูนั้น ลูกไก
เหลานั้นใฝฝนอยูวา นานแทหนอ พวกเรานอนงอปกและเทาอยูในที่คับแคบ
และแสงสวางขางนอก ก็กําลังปรากฏ บัดนี้ ความอยูอยางสบาย จักมีแก
พวกเราในแสงสวางนี้ ดังนี้ มีความประสงคจะออกมา จึงเอาเทากะเทาะ
กระเปาะฟองไขยื่นคอออกมา. ตอจากนั้นกระเปาะฟองไขนั้น ก็แตกออกเปน
สองเสี่ยง. ลูกไกทั้งหลาย ก็ออกมาสลัดปกพลางรองพลาง ตามสมควรแก
ขณะนั้น. ก็บรรดาลูกไกเหลานั้น ที่ออกมาอยูอยางนั้น ตัวใดออกมากอน
กวาเขา ตัวนั้นเขาเรียกกันวา ตัวพี่ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา มี
พระประสงคจะยังความที่พระองคเปนผูใหญกวาเขาใหสําเร็จดวยอุปมานั้น จึง
ตรัสถามพราหมณวา บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใด พึงเอาปลายเล็บเทา
หรือจะงอยปากกะเทาะกระเปาะฟองไขออกมาได โดยความสวัสดีกอนกวาเขา
ลูกไกตัวนั้นควรเรียกวากระไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุกฺกุฏจฺฉาปกาน คือบรรดาลูกไก
ทั้งหลาย.
หลายบทวา กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโย ความวา ลูกไกตัวนั้นควร
เรียกวาอยางไร ? คือ ควรเรียกวา พี่ หรือ นอง เลา ? คําที่เหลือมีใจความ
งายทั้งนั้น.
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ลําดับนั้น พราหมณ กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! ควร
เรียกวา พี่ มีอธิบายวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! ลูกไกตัวนั้น ควรเรียกวา
พี่.
หากจะมีคําถามวา เพราะเหตุไร จึงเรียกวา พี่ ?
แกวา เพราะลูกไกตัวนั้น มันแกกวาเขา อธิบายวา เพราะลูกไก
ตัวนั้น เติบโตกวาบรรดาลูกไกที่ออกมาภายหลังเหลานั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงเทียบเคียงขออุปมาแก
พราหมณนั้น จึงตรัสวา ฉันนั้นนั่นแล พราหมณ แมเราก็เหมือนลูกไกตัวนั้น
ในบรรดาหมูสัตวผูตกอยูในอวิชชา . . .
ความไมรู ทานเรียกวา อวิชชา ในบทวา อวิชฺชาคตาย นี้
บรรดาหมูสัตวผูตกอยูในอวิชชานั้น. คําวา ปชาย นั่น เปนชื่อของสัตว.
เพราะฉะนั้น ในคําวา อวิชฺชาคตาย ปชาย นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา
บรรดาสัตวทั้งหลาย ผูตกเขาไปในภายในแหงกระเปาะฟองคืออวิชชา.
บทวา อณฑภูตาย ความวา ผูเปนแลว ผูเกิดแลว คือผูเกิด
พรอมแลวในฟองไข เหมือนอยางวา สัตวบางพวกผูเกิดในฟองไขเขาเรียกวา
อัณฑภูตา ฉันใด หมูสัตวแมทั้งหมดนี้ ก็ฉันนั้น ทานเรียกวา อัณฑภูตา
เพราะความที่ตนเกิดในกระเปาะฟองไขคืออวิชชา.
บทวา ปริโยนทธฺาย ความวา ผูอันกระเปาะฟองคืออวิชชานั้น
รึงรัด คือ ผูกมัด พันไวโดยรอบ.
บทวา อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา ความวา เราไดทําลายกระเปาะฟองที่สําเร็จมาจากอวิชชานั้นแลว.
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สองบทวา เอโกว โลเก ความวา ในโลกสันนิวาสแมทั้งสิ้น
เราผูเดียวเทานั้น คือไมมีคนที่สอง.
บทวา อนุตฺตร ในคําวา อนุตฺตร สมฺมาสามฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ
นี้ ความวา เวนจากอริยมรรคอันเยี่ยมเสียแลว ประเสริฐกวาธรรมทุกอยาง.
บทวา สมฺมาสมฺโพธึ แปลวา ซึ่งความตรัสรูโดยชอบและดวย
พระองคเอง. อีกอยางหนึ่ง แปลวา ซึ่งความตรัสรูโดยชอบและดวยพระองค
เอง. อีกอยางหนึ่ง แปลวา ซึ่งความตรัสรู ที่ปราชญสรรเสริญดวย ดีดวย.
[โพธิศัพทหมายความถึง ๔ นัย]
ตนไมก็ดี มรรคก็ดี สัพพัญุตญาณก็ดี นิพพานก็ดี ทานเรียกวา
โพธิ.
จริงอยู ทานเรียกตนไมวา โพธิ ในอาคตสถานทั้งหลายวา ตรัสรู
ครั้งแรก ที่โคนโพธิพฤกษ และวา ในระหวางแหงตนโพธิ์ ในระหวาแหง
แมน้ําคยา.
มรรค ทานเรียกวา โพธิ ในอาคตสานวา ความรูโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ประการ ในมรรคทั้ง ๔.
สัพพัญุตญาณ ทานเรียกวา โพธิ ในอาคตสถานวา พระสิทธัตถโพธิสัตว มีพระปญญาประเสริฐดุจแผนปฐพี ทรงบรรลุพระโพธิญาณ.
พระนิพพาน ทานเรียกวา โพธิ ในอาคตสถานวา พระสิทธัตถโพธิสัตว ทรงบรรลุโพธิ อันเปนอมตะเปนอสังขตะ.
แตในบทวา สมฺมาสมฺโพธึ นี้ ทานประสงคเอาอรหัตมรรคญาณ
ของพระผูมีพระภาคเจา. อาจารยบางพวกกลาววา ประสงคเอาสัพพัญุตญาณ
บาง.
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ถามวา พระอรหัตมรรค ของคนเหลาอื่น จัดเปนโพธิ (ความตรัสรู)
อยางยอดเยี่ยมหรือไม ?
แกวา ไมเปน.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมเปน ?
แกวา เพราะพระอรหัตมรรคของคนเหลาอื่นนั้น อํานวยคุณใหไมได
ทุกอยาง.
จริงอยู พระอรหัตมรรคของบรรดาคนเหลานั้น บางคนใหเฉพาะ
พระอรหัตผลเทานั้น. ของบางคน ใหเฉพาะวิชชา ๓. ของบางคน ใหเฉพาะ
อภิญญา ๖. ของบางคน ใหเฉพาะปฏิสัมภิทา ๔. ของบางคน ใหเฉพาะ
สาวกบารมีญาณ. ถึงของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ก็ใหเฉพาะปจเจกโพธิญาณเทานั้น. สวนพระอรหัตมรรคของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมใหคุณสมบัติ
ทุกอยาง ดุจการอภิเษกของพระราชาใหความเปนใหญในโลกทั้งหมด ฉะนั้น.
เพราะฉะนั้น พระอรหัตมรรค แมของคนอื่นบางคน จึงไมจัดเปนโพธิ
(ความตรัสรู) อยางยอดเยี่ยม ดวยประการฉะนี้.
บทวา อภิสมฺพุทฺโธ ความวา เราไดรูยิ่งแลว คือไดแทงตลอดแลว
อธิบายวา เราไดบรรลุแลว คือไดถึงทับแลว.
[ขอเปรียบเทียบการทรงบําเพ็ญอนุปสสนาเหมือนการฟกไข]
บัดนี้ บัณฑิตควรเทียบเคียงคําอุปมาอุปไมย ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา เอวเมว โข อห พฺราหฺมณ แลวพึงทราบโดย
ใจความ โดยนัยดังที่จะกลาวตอไปนี้ : -
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เหมือนอยางวา ขอที่แมไกนั้น ทํากิริยาทั้ง ๓ มีนอนกกอยูบนฟอง
ไขทั้งหลายเปนตนของตน ฉันใด ขอที่พระผูมีพระภาคเจา ผูยังเปนพระโพธิสัตว ประทับนั่งบนโพธิบัลลังก แลวทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง ๓ คือ ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ในจิตสันดานของพระองค ก็ฉันนั้น.
ความไมเสื่อมไปแหงวิปสสนาญาณ ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจา ผูยัง
เปนพระโพธิสัตว ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง ๓ ใหถึงพรอม เปรียบเหมือน
ฟองไขทั้งหลายไมเนา ก็เพราะแมไกทํากิริยาทั้ง ๓ ใหถึงพรอมฉะนั้น.
ความสิ้นไปแหงความสิเนหา คือความติดใจไปตามไตรภพ ก็เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา ผูยังเปนพระโพธิสัตว ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง ๓ ให
ถึงพรอม เปรียบเหมือนความสิ้นไปแหงยางเมือก แหงฟองไขทั้งหลาย ก็เพราะ
แมไกทํากิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
ความที่กระเปาะฟองคืออวิชชา เปนธรรมชาติบาง ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจา ผูยังเปนพระโพธิสัตว ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง ๓ ใหถึงพรอม
เปรียบเหมือนภาวะที่กระเปาะฟองไขเปนของบาง ก็เพราะแมไกทํากิริยาทั้ง ๓
ฉะนั้น.
ความที่วิปสสนาญาณเปนคุณชาติกลาแข็ง ผองใสและองอาจ ก็เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา ผูยังเปนพระโพธิสัตว ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง ๓ ให
ถึงพรอม เปรียบเหมือนภาวะที่เล็บเทา และจะงอยปากของลูกไกเปนของหยาบ
และแข็ง ก็เพราะแมไกทํากิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
ควรทราบเวลาที่วิปสสนาญาณแกเต็มที่ เวลาเจริญ (และ) เวลาถือ
เอาหอง ก็เพราะพระผูมีภาคเจา ผูยังเปนพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญ
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อนุปสสนาทั้ง ๓ ใหถึงพรอม เปรียบเหมือนเวลาที่ลูกไกแกเต็มที่ ก็เพราะ
แมไมทํากิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
เพราะเหตุนั้น ควรทราบเวลาที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหวิปสสนา
ญาณถือเอาหอง แลวทําลายกระเปาะฟองคือวิชชาดวยพระอรหัตมรรค ที่
พระองคไดทรงบรรลุโดยลําดับ แลวทรงปรบปกคืออภิญญา จึงทรงทําใหแจง
ซี่งพระพุทธคุณทั้งหมด โดยความสวัสดี ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง ๓ ใหถึงพรอม เปรียบเหมือนแลวเวลาที่ลูกไก
เอาปลายเล็บเทา และจะงอยปากกะเทาะกระเปาะฟองไข แลวปรบปกออกมาได
โดยความสวัสดี ก็เพราะแมไกทํากิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
หลายบทวา สฺวาห พฺราหฺมณ เชฏโ เสฏโ โลกสฺส ความวา
ดูกอนพราหมณ ! บรรดาหมูสัตว ผูตกอยูในอวิชชาเรานั้นไดทําลายกระเปาะ
ฟอง คือ อวิชชานั้น แลวถึงความนับวา เปนผูที่เจริญที่สุด คือเจริญอยาง
สูงสุด เพราะเปนผูเกิดแลวโดยอริยชาติกอนกวาเขา เปรียบเหมือนบรรดา
ลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวที่กะเทาะกระเปาะฟองไข ออกมาไดกอนกวาเขา ยอม
เปนไกตัวพี่ ฉะนั้น, สวนพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาถึงความนับวา เปนผู
ประเสริฐที่สุด เพราะไมมีใครทัดเทียมไดดวยพระคุณทั้งปวง.
[พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐเพราะบําเพ็ญเพียร]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้งทรงประกาศความที่พระองค เปนผูเจริญ
ที่สุดและและประเสริฐที่สุด อยางยอดเยี่ยมแกพราหมณอยางนั้นแลว บัดนี้ เพื่อ
จะทรงแสดงปฏิปทา ที่เปนเหตุใหพระองคทรงบรรลุความเปนผูเจริญที่สุด
เปนตนนั้น จําเดิมแตสวนเบื้องตน จึงตรัสวา อารทฺธ โข ปน เม
พฺราหฺมณ เปนตน.
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อีกอยางหนึ่ง เพราะไดสดับขอที่พระผูมีพระภาคเจา เปนผูเจริญ
ที่สุดและประเสริฐที่สุด อยางยอดเยี่ยวนี้แลว พราหมณจึงเกิดความคิดอยาง
นี้วา พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงบรรลุความเปนผูเจริญที่สุดและประเสริฐที่สุด
ดวยปฏิปทา อะไรหนอแล ? ดังนี้ ; พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบความคิด
ของพราหมณนั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงวา เราไดบรรลุความเปนผูเจริญที่สุด
และประเสริฐที่สุด อยางยอดเยี่ยมนี้ ดวยปฏิปทานี้ จึงไดตรัสอยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา อารทฺธ โข ปน เม พฺราหฺมณ
วิริย อโหสิ ความวา ดูกอนพราหมณ ! ขอที่เราเปนผูเจริญที่สุดและ
ประเสริฐที่สุด อยางยอดเยี่ยมนี้ เราหาไดบรรลุดวยความเกียจคราน ดวย
ความหลงลืมสติ ดวยความมีกายกระสับกระสาย (และ) ดวยความเปนผูมีจิต
ฟุงซานไม. อีกอยางหนึ่งแล เพราะเราไดปรารภความเพียรแลวแล เพื่อ
บรรลุความเปนผูเจริญที่สุดและประเสริฐที่สุดนั้น คือเรานั่งอยูแลว ณ
โพธิมัณฑ ไดปรารภความเพียรประกอบดวยองค ๔ มีคําอธิบายวา ได
ประคอง คือใหเปนไปไมยอมหยอน. ก็แลความเพียรนั้น ไดชื่อวาเปนคุณชาติ
ไมยอหยอมเพราะเราไดปรารภแลวอยางแทจริง ทั้งมิใชแตความเพียรอยาง
เดียวเทานั้น แมสติเราก็ไดเขาไปตั้งไวเฉพาะแลว โดยความเปนคุณธรรม
บายหนาตรงตออารมณ และชื่อวาเปนความไมหลงลืม เพราะปรากฏอยูเฉพาะ
หนาทีเดียว.
สองบทวา ปสฺสทฺโธ กาโย ความวา แมกายของเราก็เปนของ
สงบแลว ดวยอํานาจแหงความสงบกายและจิต. เพราะเมื่อนามกายสงบแลว
แมรูปกาย ก็เปนอันสงบแลวเหมือนกัน, ฉะนั้น ในพระบาลีนั้น พระผูมี
พระภาคเจาไมตรัสใหพิเศษเลยวา นามกาย รูปกาย ตรัสเพียงวา กายสงบ
เทานั้น.
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บทวา อสารทฺโธ ความวา ก็กายนั้น ชื่อวาหาความกระสับกระสาย
มิได เพราะเปนกายอันสงบแลวนั่นแล, มีคําอธิบายวา เปนกายที่ปราศจาก
ความกระวนกระวายแลว.
หลายบทวา สมาหิต จิตฺต เอกคฺค ความวา ถึงจิตรของเราก็ตั้ง
อยูแลวโดยชอบ คือดํารงมั่นดีแลว ไดเปนราวกะวาแนนแฟนแลว, และจิต
ของเรานั้น ชื่อวามีอารมณเปนหนึ่ง, คือไมหวั่นไหว ไดแกไมมีความดิ้นรน
เพราะเปนจิตตั้งมั่นดีนั่นแล. ขอปฏิบัติเปนสวนเบื้องตนแหงฌาน เปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ดวยลําดับเพียงเทานี้.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 246
กถาวาดวยปฐมฌาน
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงคุณวิเศษ ตั้งตนแต
ปฐมณาน มีวิชชา ๓ เปนที่สุด ที่พระองคไดบรรลุแลวดวยปฏิปทานี้ จึง
ตรัสวา โส โข อห ดังนี้เปนตน.
ในบรรดาบทเหลานั้น ใจความแหงบทเปนตนวา วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลวในวิภังคนั่นแล
โดยนัยเปนตนวา บรรดากามและอกุศลธรรมเหลานั้น กามเปนไฉน ? คือ
ความพอใจ ชื่อวา กาม, ความกําหนัด ชื่อวา กาม, ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจ ชื่อวา กาม, ความดําริ ชื่อวา กาม, ความกําหนัด ชื่อวา กาม,
ความกําหนัดดวยอํานาจความดําริ ชื่อวา กาม, เหลานี้เราเรียกวา กาม,
บรรดากามและอกุศลกรรมเหลานั้น อกุศลธรรมเปนไฉน ? คือ ความพอใจ
ดวยอํานาจแหงความใคร ความพยาบาท ความหดหูและเคลิบเคลิ้ม ความ
ฟุงซานและรําคาญ ความลังเลสงสัย. เหลานี้เราเรียกวา อกุศลธรรม,
พระโยคาวจร เปนผูสงัดแลว คือเงียบแลวจากกามเหลานี้ และจากอกุศลธรรม
เหลานี้ ดังกลาวมาฉะนี้, เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรนั้นเราเรียกวา สงัด
แลวเทียวจากกามทั้งหลาย สงบแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย* ดังนี้ แมก็จริง,
ถึงกระนั้น ใจความ (แหงบทเหลานั้น) เวนอรรถกถานัยเสีย จะปรากฏ
ดวยดีไมได ขาพเจาจักประกาศใจความนั้น ตามอรรถกถานัยนั่นแล ตอไป : ขอนี้อยางไรเลา ? อยางนี้คือ สองบทวา วิวิจฺเจว กาเมหิ แปลวา
สงัดแลว คือหลีกเวนออกจากกามทั้งหลาย.
*
อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖ บาลีเดิมไมมี ปวิวิตฺโต.
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[อธิบาย เอว อักษร]
ก็ เอว อักษรนี้ ในบทวา วิวิจฺเจว นี้ พึงทราบวา มีความกําหนด
เปนอรรถ. ก็เพราะ เอว อักษร มีความกําหนดเปนอรรถนั้น, ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงความที่กามทั้งหลาย แมไมมีอยูในเวลาเขา
ปฐมฌานนั้น ก็เปนขาศึกแกปฐมฌานนั้น และการจะบรรลุปฐมฌานนั้นได
ก็ดวยการสละกามนั่นแล.
ถามวา ขอนั้น คืออยางไร ?
แกวา คือ สงัดแลวเทียว จากกามทั้งหลาย อธิบายวา จริงอยู
เมื่อทําความนิยมไวอยางนั้น คํานี้ ยอมปรากฏชัดวากามทั้งหลาย ยอมเปน
ขอศกตอฌานนี้ อยางแนนอน, เมื่อกามเหลาใดยังมีอยู ปฐมฌานนี้ ยอมเปน
ไปไมได ดุจเมื่อมีมืด แสงประทีปก็ไมมีฉะนั้น และการบรรลุปฐมฌานนั้น
จะมีไดก็ดวยการสละกามเหลานั้นเสียได เปรียบเหมือนการไปถึงฝงโนนได ก็
ดวยการละฝงนี้ฉะนั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึงทําความกําหนดไว.
ในคําวา วิวิจฺเจว กาเมหิ นั้น พึงมีคําถามวา ก็เพราะเหตุไร ?
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส เอว อักษรนั้น ไวเฉพาะบทตนเทานั้น ไมตรัส
ไวในบทหลังเลา, พระโยคาวจรแมไมสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็พึงได
บรรลุฌานอยูหรือ ?
แกวา ก็แล เอว อักษร ที่เปนอวธารณะนั้น บัณฑิตไมควรเห็น
อยางนั้น. เพราะวา เอว อักษรนั่น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทตน
ก็เพราะฌานเปนเครื่องสลัดเสียซึ่งกามนั้น. แมจริงฌานนี้ชื่อวาสลัดเสียซึ่งกาม
ทั้งหลายทีเดียว เพราะกาวลวงกามธาตุเสียได และเพราะเปนขาศึกตอกามราคะ.
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เหมือนดังที่พระสารีบุตรกลาวไววา ฌาน คือเนกขัมมะนี้นั่น สลัดเสียซึ่งกาม
ทั้งหลาย๑ ดังนี้.
อัน เอว อักษรนั่น บัณฑิตควรกลาวไวแมในบทหลัง เหมือนอยาง
เอว อักษร ที่พระผูมีภาคเจาทรงนํามาตรัสไวในคํานี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะที่ ๑ มีอยูในศาสนานี้ทีเดียว, สมณะที่ ๒ มีอยูในศาสนา ๒ นี้
ดังนี้เปนตน ฉะนั้น, จริงอยู ใคร ๆ ไมสงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
กลาวคือนิวรณ แมอื่นจากกามฉันทนี้ ไมอาจจะบรรลุฌานอยูไดเลย, เพราะ
ฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นความนิยมนี้ แมในบททั้งสองอยางนี้วา พระโยคาวาจร
สงัดแลวเทียวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวเทียวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนี้.
อนึ่ง วิเวกแมทั้งหมด มีตทังควิเวก และกายวิเวกเปนตน ยอมถึง
ความสงเคราะหเขาแมในบททั้งสอง ดวยคําที่เปนสาธารณะนี้วา วิวิจฺจ แม
ก็จริง, ถึงกะนั้น ในอธิการนี้ ก็ควรเห็นวิเวกเพียง ๓ เทานั้น คือ กายวิเวก
จิตตวิเวก วิกขัมภนวิเวก.
ก็พวกวัตถุถาม ที่พระสารีบุตรเถระ กลาวไวในนิเทศ โดยนัยเปนตน
วา วัตถุกามเปนไฉน ? คือรูปอันเปนที่ชอบใจ ๓ และพวกกิเลสกาม ที่พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสไวในวิภังคในนิเทศนั้นนั่นแล โดยนัยเปนตนวา ความพอใจ
ชื่อวา กาม ๔ แมทั้งหมดเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นวา ทานสงเคราะหเขาดวย
บทวา กาเมหิ นี้แล. ก็เมื่อเปนเชนนั้น สองบทวา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ความหมายวา สงัดแลวเทียว แมจากวัตถุกามทั้งหลาย ดังนี้ก็ใชได. กายวิเวก
ยอมเปนอันทานกลาวแลว ดวยความสงัดจากวัตถุกามนั้น.
๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑ / ๖๓๙. ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑ / ๓๒๓. ๓. ขุ. มหา. ๙๑ / ๑.
๔. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๖.
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หลายบทวา วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ความหมายวา สงัดแลว
จากกิเลสกามทั้งหลาย หรือจากอกุศลธรรมทั้งปวง ดังนี้ ก็ใชได. จิตตวิเวก
ยอมเปนอันทานกลาวแลว ดวยความสงัดจากกิเลสกาม หรือจากอกุศลธรรม
ทั้งปวงนั้น.
ก็บรรดากายวิเวกและจิตตวิเวก ๒ อยางนี้ ความสละกามสุขเปนอัน
ทานประกาศแลว ดวยกายวิเวกขอตน เพราะกลาวถึงความสงัดจากวัตถุกาม
ทั้งหลายนั่นเอง. ความประคองเนกขัมมสุข เปนอันทานประกาศแลว ดวย
จิตตวิเวกขอที่ ๒ เพราะกลาวถึงความสงัดจากกิเลสกามทั้งหลาย.
อนึ่ง บรรดาบททั้ง ๒ ตามที่กลาวแลวนั้น การละสังกิเลสวัตถุพึงรูวา
ทานประกาศแลว ดวยบทแรก, การละสังกิเลส พึงรูวา ทานประกาศแลว
ดวยบทที่ ๒. การละเหตุแหงความอยาก พึงรูวา ทานประกาศแลว ดวย
บทแรก, การละเหตุแหงความโงเขลา พึงรูวา ทานประกาศแลว ดวยบทที่ ๒,
ความบริสุทธิ์แหงการประกอบความเพียร พึงรูวา ทานประกาศแลว ดวย
บทแรก, และความกลอมเกลาอัธยาศัย พึงรูวา ทานประกาศแลว ดวยบท
ที่ ๒ เพราะกลาวถึงความสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามนั่นแล ดังพรรณนา
มาฉะนี้.
บรรดากามตามที่กลาวในบทวา กาเมหิ นี้ ในฝายวัตถุกามมีนัย
เทานี้กอน. สวนในฝายกิเลส กามฉันทนั่นเอง ซึ่งมีประเภทมากมาย ทาน
ประสงควา กาม โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ฉันทะ ชื่อวา กาม และวา ราคะ
ชื่อวา กาม. ก็กามฉันทนั้นถึงเปนของนับเนื่องในอกุศลก็ตาม พระผูมี
พระภาคเจา ก็ตรัสไวในคัมภีรวิภังคแผนกหนึ่ง เพราะเปนขาศึกตอฌาน
โดยนัยเปนตนวา บรรดากามและอกุศลธรรมเหลานั้น ความพอใจดวยอํานาจ
แหงความใคร เปนไฉน ? คือ กาม* ดังนี้.
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๖.
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อีกอยางหนึ่ง กามฉันทนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทตน
เพราะเปนกิเลสกาม. ตรัสไวในบทที่ ๒ เพราะเปนกามนับเนื่องในอกุศล.
อนึ่ง ไมไดตรัสวา กามโต แตตรัสวา กาเมหิ เพราะกามฉันทนั้นมี
ประเภทมากมาย. ก็เมื่อความที่ธรรมทั้งหลายแมเหลาอื่นซึ่งเปนอกุศลยังมีอยู.
นิวรณทั้งหลายเทานั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวในคัมภีรวิภังค เพราะ
ทรงแสดงความที่นิวรณเปนขาศึกโดยตรงตอองคฌานชั้นสูงขึ้นไป โดยนัย
เปนตนวา บรรดากามและอกุศลธรรมเหลานั้น อกุศลธรรม เปนไฉน ?
คือความพอใจดวยอํานาจแหงความใคร* ดังนี้. จริงอยู นิวรณทั้งหลาย ยอม
เปนขาศึกโดยตรงตอองคฌาน. มีคําอธิบายวา องคฌานทั้งหลายเทานั้นเปน
ปฏิปกษ คือเปนเครื่องกําจัดนิวรณเหลานั้น. จริงอยางนั้น พระมหากัจจายนเถระ
ก็ไดกลาวไวในเปฏกปกรณวา สมาธิ เปนปฏิปกษตอกามฉันท ปติ เปน
ปฏิปกษตอพยาบาท วิตก เปนปฏิปกษตอถิ่นมิทธะ สุข เปนปฏิปกษตอ
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจาร เปนปฏิปกษตอวิจิกิจฉา.
บรรดาบททั้ง ๒ นี้ ความสงัดดวยอํานาจการขมกามฉันทไว ยอม
เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ดวยบทนี้วา วิวิจฺเจว กาเมหิ. ความ
สงัดดวยอํานาจการขมนิวรณแมทั้ง ๕ ไว เปนอันพระองคตรัสดวยบทนี้วา
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้.
อนึ่ง ความสงัดดวยอํานาจการขมกามฉันทไว ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยบทแรก ดวยศัพทที่ทานมิไดถือเอา, ความสงัดดวย
อํานาจการขมนิวรณที่เหลือไว เปนอันตรัสดวยบทที่ ๒. หนึ่ง บรรดาอกุศลมูลทั้ง ๓ ความสงัดดวยอํานาจการขมโลภะอันมีความตางแหงปญจกามคุณ
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๖.
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เปนอารมณ เปนอันตรัสไวดวยบทแรก, ความสงัดดวยอํานาจการขมโทสะ
และโมหะ อันมีชนิดแหงอาฆาตวัตถุเปนตนเปนอารมณ เปนอันตรัสไวดวย
บทที่ ๒.
อีกอยางหนึ่ง บรรดาธรรมทั้งหลาย มีโอฆะเปนตน ความสงัดดวย
อํานาจการขมสังโยชน คือกามโอฆะ กามโยคะ กามาสวะ กามุปาทาน
อภิชฌากายคัณฐะ และกามราคะไว เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบท
แรก. ความสงัดดวยอํานาจการขมสังโยชน คือ โอฆะ โยคะ อาสวะ อุปาทาน
และคัณฐะที่เหลือไว ยอมเปนอันพระองคตรัส ดวยบทที่ ๒. อนึ่ง ความ
สงัดดวยอํานาจการขมตัณหา และกิเลสที่สัมปยุตดวยตัณหานั้นไว เปนอัน
พระองคตรัสดวยบทแรก, ความสงัดดวยอํานาจการขมอวิชชา และกิเลสที่
สัมปยุตดวยอวิชชานั้นไว เปนอันพระองคตรัส ดวยบทที่ ๒.
อีกอยางหนึ่ง ความสงัดดวยอํานาจการขมจิตตุปบาท ๘ ดวง ที่
สัมปยุตดวยโลภะไว พึงทราบวา เปนอันพระองคตรัสดวยบทแรก. ความสงัด
ดวยอํานาจการขมอกุศลจิตตุปบาท ๔ ดวงที่เหลือไว พึงทราบวา เปนอัน
พระองคตรัสดวยบทที่ ๒. การประกาศเนื้อความในคําวา วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ นี้ มีเพียงเทานี้กอน.
[อรรถาธิบายองค ๕ แหงปฐมฌาน]
ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงองคสําหรับละแหงปฐมฌาน
ดวยคํามีประมาณเพียงเทานี้แลว คราวนี้ เมื่อจะทรงแสดงองคประกอบ จึง
ตรัสคํามีอาทิวา เปนไปกับดวยวิตก เปนไปกับดวยวิจาร.
ในพากยวา เปนไปกับดวยวิตก เปนตนนั้น มิวินิจฉัยดังนี้ : ความตรึก ชื่อวา วิตก, ทานอธิบายวา ความดําริ. วิตกนี้นั้น มีความกด
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เฉพาะซึ่งจิตในอารมณเปนลักษณะ มีการจดและการจดโดยรอบเปนรส. จริง
อยางนั้น พระโยคาวจร ทานเรียกวา ทําอารมณใหเปนธรรมชาติอันวิตกจด
แลวและจดโดยรอบแลวดวยวิตกนั้น. วิตกนั้นมีอันนํามาซึ่งจิตในอารมณเปน
ปจจุปฏฐาน. ความตรอง ชื่อวา วิจาร, ทานอธิบายวา การที่จิตทองเที่ยว
เรื่อยไป. วิจารนี้นั้น มีการเคลาอารมณเปนลักษณะ มีอันประกอบเนือง ๆ
ซึ่งสหชาตธรรมในอารมณนั้นเปนรส มีการตามผูกพันแหงจิตเปนปจจุปฏฐาน.
ก็เมื่อความไมพรากจากกันแหงวิตกวิจารเหลานั้นในจิตตุปบาทลาง
ขณะ แมมีอยู วิตก ก็คือการตกไปเฉพาะอารมณครั้งแรกของใจ ดุจเสียง
เคาะระฆัง เพราะหมายความวาเปนสภาพที่หยาบ และเพราะความหมายวา
เปนสภาพเริ่มกอน. วิจาร ก็คือการที่จิตตามผูกพันติดตอ ดุจเสียงครวญของ
ระฆัง เพราะหมายความวาเปนสภาพที่ละเอียด. ก็ในวิตกวิจารเหลานี้ วิตก
มีการแผไป (หรือสั่นสะเทือน) เปนความไหวตัวของจิต (ในเวลาที่เกิด
ความคิดขึ้นครั้งแรก) ดุจการกระพือปกของนก ซึ่งตองการจะบินขึ้นไปใน
อากาศ และดุจการโผลงตรงดอกบัวหลวงของแมลงผึ้ง ซึ่งมีใจจดจออยูที่กลิ่น,
วิจารมีความเปนไปสงบ มิใชความไหวตัวอยางแรงของจิต ดุจการกางปกของ
นกซึ่งบินไปแลวในอากาศ และดุจการบินรอนอยูในสวนเบื้องบนดอกบัวหลวง
ของแมลงผึ้ง ซึ่งโผลงบายหนาสูดอกบัวหลวงฉะนั้น. สวนความแปลกกัน
แหงวิตกวิจารเหลานั้น จะปรากฏในปฐมฌานและทุติยฌาน.
ฌานนี้ ยอมเปนไปกับดวยวิตกนี้ และดวยวิจารนี้ ดุจตนไม ยอม
เปนไปดวยดอกและผลฉะนั้น ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนี้ ฌานนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เปนไปกับดวยวิตก เปนไปกับดวยวิจาร. แตใน
คัมภีรวิภังค พระองคทรงทําเทศนาเปนบุคลาธิษฐาน โดยนัยเปนตนวา
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ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว เขาถึงพรอมแลว ดวยวิตกนี้ และดวยวิจารนี*้ ถึง
เนื้อความแมในคัมภีรนั้น ก็พึงเห็นเหมือนอยางนี้แหละ.
ในบทวา วิเวกช นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ : - ความสงัด ชื่อวา วิเวก.
อธิบายวา ความปราศจากนิวรณ. อีกอยางหนึ่ง ธรรมที่สงัดจากนิวรณ
ชื่อวา วิเวก เพราะอรรถวา สงัดแลว, อธิบายวา กองแหงธรรมอันสัมปยุต
ดวยฌาน. ปติ และสุข เกิดจากวิเวกนั้น หรือเกิดในวิเวกนั้น เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา วิเวกชัง.
[อรรถาธิบายองคฌาน คือ ปติ และสุข]
ในบทวา ปติสุข มีวินิจฉัยดังนี้ : - ธรรมชาติที่ชื่อวา ปติ เพราะ
อรรถวา ทําใหเอิบอิ่ม. ปตินั้น มีความปลาบปลื้มเปนลักษณะ มีความอิ่ม
กายและจิตเปนรส, อีกอยางหนึ่ง มีความแผไปเปนรส มีความเบิกบานใจ
เปนปจจุปฏฐาน. ความสบาย ชื่อวา ความสุข. อีกอยางหนึ่ง ธรรมชาติที่
ชื่อวา ความสุข เพราะอรรถวา ยอมเคี้ยวกิน และขุดเสียดวยดี ซึ่งอาพาธ
ทางกายและจิต. ความสุขนั้นมีความสําราญเปนลักษณะ มีอันเขาไปพอกพูน
ซึ่งธรรมที่สัมปยุตดวยความสุขนั้นเปนรส มีความอนุเคราะหเปนเครื่องปรากฏ.
ก็เมื่อความไมพรากจากกันแหงปติและสุขเหลานั้นในจิตตุปบาทลางขณะ
แมมีอยู ปติ คือ ความยินดีดวยการไดอิฏฐารมณ, สุข คือความเสวยรส
แหงอารมณที่ตนไดแลว. ปติ มีอยูใจจิตตุปบาทใด สุข ก็มีอยูในจิตตุปบาท
นั้น. สุข มีอยูในจิตตุปบาทใด, ในจิตตุปบาทนั้น โดยความนิยม ไมมีปติ.
ปติ ทานสงเคราะหเขาเปนสังขารขันธ, สุข ทานสงเคราะหเขาเปนเวทนาขันธ, ปติ เปรียบเหมือนความอิ่มใจ ของบุคคลผูเหน็ดเหนื่อยในทางกันดาร
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๗.
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เพราะไดเห็นและไดฟงวามีปาไมและมีน้ํา, สุข เปรียบเหมือนความสบายใจ
ของบุคคลผูเหนื่อยในทางกันดาร เพราะไดเขาไปสูรมเงาแหงปาไม
และไดบริโภคน้ํา ฉะนั้น, บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา ก็คําที่พระอาจารย
ทั้งหลายกลาวไววา ปติ คือ ความยินดีดวยการไดอิฏฐารมณเปนตนนั้น
ก็เพราะปติปรากฏอยู ในสมัยนั้น ๆ . ปตินี้ดวย สุขนี้ดวย มีอยูแกฌานนั้น
หรือมีอยูในฌานนั้น เพราะเหตุนั้น ฌานนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
ปติสุข .
อีกอยางหนึ่ง ปติดวย สุขดวย ชื่อวา ปติและสุข เหมือนธรรม
และวินัยเปนตนฉะนั้น. ปติและสุข เกิดแตวิเวก มีอยูแกฌานนั้น หรือมีอยู
ในฌานนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาปติและสุข เกิดแตวิเวก แมดังพรรณนา
มาฉะนี้. เหมือนอยางวา ฌานเกิดแตวิเวกฉันใด, ก็ในฌานนี้ ปติและสุข
ยอมเปนของเกิดแตวิเวกเหมือนกันฉันนั้น. อนึ่ง ปติและสุขนั้น มีอยูแก
ฌานนั้น เพราะเหตุ๑ ดังนี้นั้น จะกลาวรวมดวยบทเดียวกันเลยวา วิเวกชปติสุข ดังนี้บาง ก็ใชได. แตในคัมภีรวิภังค พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
ปติสุขนั่นไว โดยนัยเปนตนวา สุขนี้ สหรคตดวยปตินี้๒ ดังนี้. ก็เนื้อความ
แมในคัมภีรวิภังคนั้น พึงเห็นเหมือนอยางนี้แล.
[ฌานยอมเผาผลาญธรรมที่เปนขาศึก]
บทวา ปม คือที่แรก เพราะเปนลําดับแหงการคํานวณ.
ฌานนี้ ชื่อวา ทีแรก เพราะอรรถวา พระโยคาวจรบรรลุเปนครั้งแรก.
คุณธรรม ชื่อวา ฌาน เพราะอรรถวา เผาธรรมที่เปนขาศึก (มีนิวรณ
๑. วิสุทธิมรรค. ๑ / ๑๘๕ ไมมี อิติ. ๒. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๙.
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เปนตน). พระโยคีทั้งหลาย ยอมเผา (ธรรมที่เปนขาศึกมีนีวรณเปนตนนั้น)
ดวยฌานนี้ แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ฌาน. อธิบายวา พระโยคีทั้งหลาย
ยอมเผาธรรมที่เปนขาศึก หรือยอมคิดถึงโคจร (คืออารมณสําหรับหนวงมี
กสิณเปนตน). อยางหนึ่ง ชื่อวา ฌาน เพราะอรรถวา เพง คือเขาไป
เพงอารมณนั้นเสียเอง เพราะเหตุนั้นนั่นแล ฌานนั้น ทานจึงเรียกวา มีอัน
เขาไปเพงเปนลักษณะ.
[ฌานมี ๒ นัย]
ฌานนี้นั้น มีอยู ๒ อยางคือ อารัมมณูปนิชฌาน (เขาไปเพง
อารมณ) ลักขณูปนิชฌาน (เขาไปเพงลักษณะ). บรรดาฌานทั้ง ๒ นั้น
สมาบัติ ๘ พรอมดวยอุปจาร ทานเรียกวา อารัมมณูปนิชฌาน.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะเขาไปเพงอารมณคือกสิณ.
วิปสสนามรรคและผล ทานเรียกวา ลักขณูปนิชฌาณ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะเขาไปเพงลักษณะ.
จริงอยู บรรดาวิปสสนามรรคและผลเหลานี้ วิปสสนา ยอมเขาไป
เพงไตรลักษณ มีอนิจจลักษณะเปนตน. ก็กิจคือการเขาไปเพง ดวยวิปสสนา
ยอมสําเร็จดวยมรรค เพราะเหตุนั้น มรรคทานเรียกวา ลักขณูปนิชฌาน.
สวนผล ทานก็เรียกวา ลักขณูปนิชฌาน เพราะอรรถวา เขาไปเพงลักษณะ
ที่แทจริงแหงนิโรธ. แตในอรรถนี้ ทานประสงคเอาอารัมมณูปนิชฌานเทานั้น
วา ฌาน.
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ในอธิการวาดวยฌานนี้ พระอาจารยผูโจทกทวงวา ชื่อวาฌานที่ควร
จะพึงอางถึงอยางนี้วา เปนไปกับดวยวิตก เปนไปกับดวยวิจาร ฯลฯ มีปติและ
สุข ดังนี้ นั้นเปนไฉนเลา ?
ขาพเจา จะกลาวเฉลยตอไป :- เปรียบเหมือนบุรุษคนอื่นเวนเวนทรัพย
และปริชนเสีย ยอมเปนผูไมสมควรภาวะที่จะพึงอางถึงในประโยคมีอาทิวา ผูมี
ทรัพย ผูมีปริชน ฉันใด ฌานอื่น เวนธรรมมีวิตกเปนตนเสีย ควรจะพึง
อางถึง ยอมไมมี ฉันนั้น. เหมือนอยางวา การสมมติวาเสนา ในองคเสนา
ทั้งหลาย ที่ชาวโลกกลาววา เสนา มีพลรถ มีพลเดินเทา ดังนี้นั่นแล
บัณฑิตควรทราบฉันใด ในอธิการนี้ ก็ควรทราบ การสมมติวาฌาน ในองค
๔ นั้นแลฉันนั้น. ควรทราบในองค ๕ เหลาไหน ? ในองค ๕ เหลานี้ คือ
วิตก ความตรึก วิจาร ความตรอง ปติ ความอิ่มใจ สุข ความสบายใจ
จิตเตกัคคตา ความที่จิตมีอารมณเดียว. จริงอยู องค ๕ เหลานี้และ พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยความเปนองคแหงฌานนั้น โดยนัยมีอาทิวา เปนไป
กับดวยวิตก เปนไปกับดวยวิจาร.
ถาหากพระอาจารยผูโจทกพึงทวงวา เอกัคคตา (ความที่มีจิตมีอารมณ
เดียว) จัดเปนองค (แหงฌาน) ไมได เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไว
(ในบาลีแหงฌาน) มิใชหรือ ?
แกวา ก็คําที่ทานกลาวนั้น ยอมไมถูก.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะจิตเตกัคคตาแมนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบาลี
แหงฌานนั่นเอง.
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จริงอยู จิตเตกัคคตาแมนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแนนอนใน
คัมภีรวิภังคอยางนี้วา วิตก วิจาร ปติ สุข จิตเตกัคคตา ชื่อวา ฌาน.๑
เพราะฉะนั้น คําที่ทานกลาวไววา เปนไปกับดวยวิตก เปนไปกับดวยวิจาร
ดังนี้ ฉันใด แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวในอธิการนี้วา สจิตเตกัคคตา แมจิตเตกัคคตา ก็ควรทราบวา เปนองค (แหงฌาน) ทีเดียว ตาม
พระบาลีในคัมภีรวิภังคนี้ ฉันนั้น. จริงอยู อุเทศ พระผูมีพระภาคเจา ทรงทํา
ไวแลวดวยพระประสงคใด อุเทศนั้นนั่นเอง ก็เปนอันพระองคทรงประกาศไว
แลว แมในคัมภีรวิภังค ดวยพระประสงคนั้นแล.
[ความหมายแหง อุปสัมปชชศัพท]
บทวา อุปสมฺปชฺช แปลวา เขาไปใกลแลว. ทานอธิบายวา
บรรลุแลว. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา ใหเขาถึงพรอมแลว คือใหสําเร็จแลว.
แตในคัมภีรวิภังค พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บทวา อุปสมฺปชฺช คือ
ความได ความกลับได ความถึง ความถึงพรอม ความถูกตอง ความทําใหแจง
ความบรรลุ ซึ่งปฐมฌาน. ๒ เนื้อความแหงคําแมนั้น ก็พึงทราบเหมือนอยาง
นั้นแล.
บทวา วิหาสึ ความวา เรา เปนผูพรอมเพรียงดวยฌานมีประการ
ดังกลาวแลวอยางนี้ จึงยังการสืบเนื่องกัน การประพฤติเปนไป การรักษา
การเปนไป การใหเปนไป การเที่ยวไป การพักอยูแหงอัตภาพใหสําเร็จ ดวย
อริยาบถวิหาร กลาวคือการนั่งอยู ณ โพธิมัณฑ. ขอนี้ สมจริงดังที่พระองค
ตรัสไวในคัมภีรวิภังควา บทวา วิหรติ ความวา สืบเนื่องกันอยู ประพฤติ
๑. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๗.
๒. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๗.
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เปนไปอยู รักษาอยู เปนไปอยู. ใหเปนไปอยู เที่ยวไปอยู พักอยู ดวย
เหตุนั้น ทานจึงเรียกวา พักอยู.*
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําอะไร จึงทรงเขาฌานนี้อยู ?
แกวา ทรงเจริญกรรมฐาน.
ถามวา ทางเจริญกรรมฐานอะไร ?
แกวา ทรงเจริญอานาปาสติกรรมฐาน.
ถามวา คนอื่น ผูมีความตองการอานาปานสติกรรมฐานนั้นควรทํา
อยางไร ?
แกวา แมคนอื่น ก็ควรเจริญกรรมฐานนั้น หรือบรรดากรรมฐาน
ทั้งหลายมีปฐวีกสิณเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง.
นัยแหงการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเปนตนเหลานั้น พึงทราบโดย
นัยที่กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล. ก็เมื่อขาพเจาจะกลาวนัยแหงการเจริญ
ไวในอธิกานี้ นิทานแหงพระวินัยก็จะเปนภาระหนักยิ่ง. เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จะทําเพียงการประกาศเนื้อความแหงพระบาลีเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
กถาวาดวยปฐมฌาน จบ.
*
อภิ.วิ. ๓๕/๓๔๐

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 259
กถาวาดวยทุติยฌาน
สองบทวา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ความวา เพราะเขาไปสงบ
คือเพราะกาวลวงองคทั้ง ๒ เหลานี้ คือ วิตกและวิจาร. มีอธิบายวา เพราะ
วิตกวิจารไมปรากฏในขณะแหงทุติยฌาน.
พึงทราบสันนิษฐานวา ในบรรดาฌานทั้ง ๒ นั้น ธรรมในปฐมฌาน
แมทั้งหมด ไมมีอยูในทุติยฌาน ดวยวา ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน มีอยู
ในปฐมฌานเปนอยางหนึ่ง ในทุติยฌานนี้ ก็เปนอีกอยางหนึ่ง แมก็จริง ถึง
กระนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนี้วา เพราะเขาไปสงบวิตกวิจาร เพื่อ
จะทรงแสดงวา การบรรลุฌานอื่นจากปฐมฌานมีทุติยฌานเปนตน. จะมีได
เพราะกาวลวงองคที่หยาบ ๆ ได.
[อรรถาธิบายอัชฌัตตศัพท]
ในอธิการนี้ บัณฑิตประสงคเอา นิยกัชฌัตตัง ชื่อวา อัชฌัตตัง.
แตในคัมภีรวิภังค พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพียงเทานี้วา อัชฌัตตังปจจัตตัง* เทานั้น. ก็เพราะบัณฑิตประสงคเอานิยกัชฌัตตัง ชื่อวา อัชฌัตตัง
ฉะนั้น ในบทวา อชฺฌตฺต นี้ บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความดังนี้วา เกิดแลว
ในตน คือเกิดแลวในสันดานของตน.
[อรรถาธิบาย สัมปสาทนศัพท]
ศรัทธา (ความเชื่อ) พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา สัมปสาทนะ
ในบทวา สมฺปสาทน นี้ แมฌาน ก็ตรัสเรียกวา สัมปสาทนะ เพราะ
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๒๕-๓๔๘.
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ประกอบดวยความผองใส เหมือนผาสีเขียว เพราะประกอบดวยสีเขียวฉะนั้น
อีกอยางหนึ่ง เพราะฌานนั้น ยอมยังใจใหเลื่อมใสดวยดี เพราะประกอบดวย
ศรัทธาที่เปนเครื่องยังใจใหผองใส (และ) เพราะสงบระงับความกําเริบแหง
วิตกและวิจารเสียได เพราะเหตุแมนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา สมฺปสาทน . ก็ในอรรถวิกัปนี้ พึงทราบสัมพันธเฉพาะบทอยางนี้วา สมฺปสาทน
เจตโส (เปนความผองใสแหงใจ). แตในอรรถวิกัปตน พึงประกอบบทวา
เจตโส นั่น เขากับ เอโกทิภาวะ.
[อรรถาธิบาย เอโกทิภาวศัพท]
ในบทวา เอโกทิภาว นั้น มีอรรถโยชนาดังตอไปนี้ :- สมาธิ
ชื่อวา เอโกทิ เพราะอรรถวา เปนธรรมเอกผุดขึ้น. อธิบายวา ชื่อวาเปน
ธรรมที่เลิศ คือธรรมประเสริฐที่สุด ผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารไมผุดขึ้น. จริงอยู
แมคนที่ประเสริฐที่สุด เขาก็เรียกวา เปนเอก ในโลก. อีกอยางหนึ่ง จะกลาววา
สมาธิที่เวนจากวิตกและวิจาร ชื่อวาเปนธรรมเอก คือไมสหาย ดังนี้บาง
ก็ควร อีกบรรยายหนึ่ง สมาธิ ชื่อวา อุทิ เพราะอรรถวา ยอมยังสัมปยุตธรรม
ใหผุดขึ้น อธิบายวา ใหตั้งขึ้น, สมาธินั้น เปนเอก เพราะอรรถวา ประเสริฐ
และผุดขึ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เอโกทิ. คําวา เอโกทิ นั่น เปนชื่อ
ของสมาธิ. ทุติยฌาน ยอมยังสมาธิที่ชื่อวา เอโกทิ นี้ ดังกลาวนี้ใหเกิด
คือใหเจริญ. เหตุนั้น ทุติยฌานนี้ จึงชื่อวา เอโกทิภาพ. ก็เพราะสมาธิที่
ชื่อวา เอโกทิ นี้นั้นยอมมีแกใจ หามีแกสัตว แกชีวะไม ฉะนั้น ทุติยฌานนั่น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เจตโส เอโกทิภาว (เปนเอโกทิภาพแหงใจ).
มีคําถามวา ก็ศรัทธานี้ และสมาธิที่มีชื่อวาเอโกทินี้มีอยูในปฐมฌาน
มิใชหรือ ? เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทุติยฌานนี้เทานั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เปนเครื่องยังใจใหผองใส และวา เปนเอโกทิภาพเลา ?
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ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- ดวยวา ปฐมฌานโนน ชื่อวา ยังไม
ผองใสดี เพราะวิตกและวิจารยังกําเริบได ดุจน้ําที่ขุนเพราะคลื่นและระลอก
ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น แมเมื่อศรัทธามีอยู ก็พึงทราบวา ปฐมฌานนั้น
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสวา เปนเครื่องยังใจใหผองใส. อนึ่ง เพราะความที่
ปฐมฌานยังไมผองใสดวยดีนั่นแล แมสมาธิในปฐมฌานนี้ ก็ยังหาเปนธรรม
ปรากฏดวยดีไม เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ปฐมฌานนั้น พระผูมีพระภาคเจา
มิไดตรัสวาเปนเอโกทิภาพบาง. สวนศรัทธามีกําลังไดโอกาสแลว เพราะใน
ฌานนี้ไมมีเหตุเครื่องกังวลคือวิตกวิจาร แมสมาธิก็ปรากฏ เพราะกลับไดสหาย
คือศรัทธามีกําลัง เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ทุติยฌานนี้เทานั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไวอยางนี้. แตในคัมภีรวิภังค พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
ไวเพียงเทานี้นั่นแลวา ที่ชื่อวา สัมปสาทนะ นั้น ไดแกศรัทธา ความเชื่อถือ
ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ที่ชื่อวา เจตโส เอโกทิภาวะ นั้น
ไดแกความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจมั่นชอบ๑ ดังนี้. ก็อรรถวรรณนา
นี้รวมกัปปาฐะในคัมภีรวิภังคนั่น ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนั้น ยอม
ไมผิด คือยอมเทียบเคียง และเสมอกันไดโดยแท ฉันใด บัณฑิต พึงทราบ
อรรถวรรณนานี้ ฉันนั้น.
[อรรถาธิบายทุติฌานไมมีวิตกและวิจารเพราะสงบไปแลว]
ในคําวา อวิตกฺก อวิจาร นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ทุติยฌานชื่อวา
ไมมีวิตก เพราะอรรถวา วิตกไมมีในทุติยฌานนี้ หรือแกทุติยฌานนี้ เพราะ
ละวิตกไดดวยภาวนา. ทุติยฌาน ชื่อวาไมมีวิจารก็โดยนัยนี้แล. แมในคัมภีร
วิภังค พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลววา วิตกนี้และวิจารนี้ สงบ ระงับ
เขาไประงับ ดับไป ดับไปอยางราบคาบ ถูกทําใหพินาศไป ถูกทําใหพินาศ
ไดดวยดี ถูกทําใหเหือดแหง ถูกทําใหเหือดแหงไปดวยดี ถูกทําใหมีที่สุด
ปราศไปแลว ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ดวยประการ๒ ฉะนี้.
๑ - ๒ อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๘.
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ในอธิการนี้ พระอาจารยผูโจทกทวงวา ก็เนื้อความนี้ สําเร็จแลว
แมดวยบทวา เพราะสบงระงับวิตกและวิจาร ดังนี้มิใชหรือ ? เมื่อเปนเชนนั้น
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไวอีกวา ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
ดังนี้เลา ?
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป : - เนื้อความนี้สําเร็จแลวอยางนั้น จริง
ทีเดียว แตคําวา เพราะสงบระงับวิตกและวิจารนี้ แสดงอรรถ กลาวคือความ
ไมมีวิตกวิจารนั้น. ขาพเจาไดกลาวแลวมิใชหรือวา ถึงกระนั้น พระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสไวอยางนี้วา เพราะสงบระงับวิตกและวิจาร เพื่อจะทรงแสดงวา
การบรรลุฌานเปนตนอื่นจากปฐมฌาน ยอมมีได เพราะกาวลวงองคที่หยาบ ๆ
ได อีกอยางหนึ่ง ทุติยฌานนี้ ชื่อวา สัมปสาทนะ เพราะสงบวิตกและ
วิจารเสียได หาใชเพราะเขาไปสงบความฟุงขึ้นแหงโทษกลาวคือกิเลสไม และ
ทุติยฌานนี้ ชื่อวา เอโกทิภาพ เพราะสงบวิตกและวิจาร และทุติยฌานนี้
ชื่อวา เอโกทิภาพ เพราะละนิวรณเสียได ไมเหมือนอุปจารฌาน และ
ทุติยฌานนี้ ชื่อวา เอโกทิภาพ เพราะมีองคปรากฏไมเหมือนปฐมฌาน.
เพราะเหตุนั้น คําวา เพราะสงบวิตกวิจารนี้ ยอมเปนคําแสดงถึง
เหตุแหงความที่ทุติยฌานเปนเครื่องยังใจใหผองใส และเปนธรรมเอกยังสมาธิ
ใหผุดขึ้น ดังกลาวมาแลวนี้ . อนึ่ง ทุติยฌานนี้ ชื่อวาไมมีวิตกไมมีวิจาร
เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได, ทุติยฌานนี้ชื่ออวิตกกาวิจาร เพราะไมมีทั้งวิตก
และวิจาร หาเหมือนตติยฌานจตุตถฌาน และเหมือนวิญญาณมีจักษุวิญญาณ
เปนตนฉะนั้นไม เพราะเหตุนั้น คําวา เพราะสงบวิตกวิจารนี้ ยอมเปนคํา
แสดงถึงเหตุแหงความที่ทุติยฌานไมมีทั้งวิตกไมมีทั้งวิจาร และหาใชเปนคํา
แสดงเพียงสักวา ความไมมีแหงวิตกและวิจารไม ดังกลาวมาฉะนี้. แตคําวา
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ไมมีวิตก ไมมีวิจาร นี้ ก็เปนคําแสดงเพียงสักวา ความไมมีแหงวิตกและวิจาร
เทานั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา แมตรัสคําตนแลว ก็ควรตรัส
คําหลังอีก.
บทวา สมาธิช ความวา เกิดจากปฐมฌานสมาธิ หรือจากสมาธิที่
สัมปยุตกัน. ในพระบาลีนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสทุติยฌานนี้เทานั้นวา
เกิดจากสมาธิ เพื่อสรรเสริญทุติยฌานนี้ เพราะถึงแมปฐมฌาน จะเกิดจาก
สมาธิที่สัมปยุต แมก็จริง, ถึงกระนั้น สมาธินี้เทานั้น ควรเรียกไดวา สมาธิ
เพราะเปนสมาธิที่ไมหวั่นไหวและผองใสอยางยิ่ง เหตุเวนจากความกระเพื่อม
แหงวิตกวิจาร.
คําวา ปติสุข นี้ มีนัยดังกลาวมาแลวนั่นเอง.
บทวา ทุติย คือเปนที่ ๒ โดยลําดับแหงการคํานวณ. ฌานนี้ชื่อวา
ที่ ๒ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรบรรลุเปนครั้งที่ ๒ ดังนี้บาง.
[ปฐมฌานมีองค ๕ ทุติยฌานมีองค ๓]
ก็ในคําวา ฌาน นี้ พึงทราบวา ปฐมฌานมีองค ๕ เพราะองค
ทั้งหลายมีวิตกเปนตน ฉันใด, ทุติยฌานนี้ ก็มีองค ๔ เพราะองคทั้งหลาย
มีสัมปสาทะเปนตน ฉันนั้น. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
สัมปสาทะ (ความผองใส) ปติ (ความอิ่มใจ) สุข (ความสบายใจ) เอกัคคตา
แหงจิต ชื่อวา ฌาน๑ อันนั้นเปนนัยทางออมเทานั้น. แตโดยนัยทางตรง
ทุติยฌานนั่น เวนองคคือสัมปสาทะเสียแลว มีเพียงองค ๓ เทานั้น. เหมือน
อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ฌานมีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา
แหงจิต มีอยูในสมัยนั้น เปนไฉน๒ ? คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
กถาวาดวยทุติยฌาน จบ
๑. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๔๙. ๒. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๕๖.
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กถาวาดวยตติยฌาน
ปติในคําวา ปติยา จ วิราคา นี้ มีเนื้อความดังกลาวแลวนั่นแล.
ความเกลียดชัง หรือความกาวลวงปตินั้น ชื่อวา วิราคะ (ความสํารอก).
จ ศัพท ในระหวางบททั้ง ๒ มีการประมวลมาเปนอรรถ. จ ศัพท ประมวล
มาซึ่งความสงบ หรือความเขาไปสงบวิตกวิจาร. พึงทราบโยชนาอยางนี้วา
ในการประมวลทั้งสองอยางนั้น ในกาลใดประมวลความสงบมาอยางเดียว ใน
เวลานั้น เพราะสํารอกปติ และเพราะสงบไดเพิ่มเติมอีกเล็กนอย. ก็ในโยชนานี้
วิราคะ ศัพท มีความเกลียดชังเปนอรรถ เพราะฉะนั้น พึงเห็นใจความดังนี้
วา เพราะเกลียดชัง และเพราะระงับปติ.
พึงทราบโยชนาอยางนี้วา ก็ในเวลาใด ประมวลความสงบระงับวิตก
วิจารมา ในเวลานั้น เพราะสํารอกปติ และเพราะเขาไปสงบวิตกวิจารเพิ่มขึ้น
อีกเล็กนอย. และในโยชนานี้ วิราคะ ศัพท มีความกาวลวงเปนอรรถ เพราะ
ฉะนั้น พึงเห็นใจความดังนี้วา เพราะกาวลวงปติ และเพราะสงบระงับวิตก
วิจาร.
อนึ่ง วิตกวิจารเหลานี้ สงบแลวในทุติยฌานทีเดียวก็จริง ถึงกระนั้น,
คําวา เพราะเขาไปสงบวิตกวิจาร นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ก็เพื่อจะ
ทรงแสดงอุบายเครื่องบรรลุฌานนี้ และเพื่อกลาวสรรเสริญ (ฌานนี้).
ถามวา จริงอยู เมื่อพระองคตรัสวา และเพราะความสงบระงับวิตก
วิจาร คํานี้ ยอมปรากฏวา ความสงบระงับวิตกวิจารก็เปนอุบายเครื่องบรรลุ
ฌานนี้ มิใชหรือ ?
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แกวา เหมือนอยางวาในอริยมรรคที่ ๓ ทานกลาวการละไวอยางนี้วา
เพราะละโอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง ๒ มีสักกายทิฏฐิเปนตน แมนที่ยังละไมได
ยอมเปนการกลาวสรรเสริญ (อริยมรรคที่ ๓) เพื่อจะใหเกิดความอุตสาหะ
แกเหลาชนผูมีความขวนขวาย เพื่อบรรลุอริยมรรคที่ ๓ นั้น ฉันใด, ใน
ตติยฌานนี้ ทานกลาวความสงบระงับวิตกวิจาร แมที่ยังไมสงบราบคาบไว
เปนการกลาวสรรเสริญ (ฌานนี้) ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวใจความนี้ไววา เพราะกาวลวงปติ และเพราะความสงบระงับวิตกวิจาร
ดังนี้.
ในคําวา อุเปกฺขโก จ วิหาสึ นี้ มีวินิจฉันดังนี้ :- ธรรมชาติ
ที่ชื่อวา อุเบกขา เพราะอรรถวา เพงโดยอุบัติ. อธิบายวา ยอมเห็นเสมอ
คือยอมเห็นไมตกไปเปนฝกเปนฝาย. บุคคลผูพรอมเพรียงดวยตติยฌาน ทาน
เรียกวา ผูมีอุเบกขา. เพราะความเปนผูประกอบดวยอุเบกขานั้น อันสละสลวย
ไพบูลย มีกําลัง
[อุเบกขา ๑๐ อยาง]
ก็อุเบกขามีอยู ๑๐ อยาง คือ
๑. ฉฬังคุเปกขา อุเบกขาในองค (คืออารมณ) ๖.
๒. พรหมวิหารรุเปกขา อุเบกขาในพรหมวิหาร.
๓. โพชฌังคุเปกขา อุเบกขาในโพชฌงค.
๔. วิริยุเปกขา อุเบกขาในวิริยะ.
๕. สังขารุเปกขา อุเบกขาในสังขาร.
๖. เวทนุเปกขา อุเบกขาในเวทนา.
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๗. วิปสสนุเปกขา อุเบกขาในวิปสสนา.
๘. ตัตรมัชฌัตตุเปกขา อุเบกขาในความวางตนเปนกลางใน
ธรรมนั้น ๆ.
๙. ฌานุเปกขา อุเบกขาในฌาน.
๑๐. ปาริสุทธุเปกขา อุเบกขาในความบริสุทธิ์.
อุเบกขาแมทั้ง ๑๐ อยาง ดังกลาวมานี้ พึงทราบตามนัยที่ทานกลาว
ไวแลว ในวรรณาแหงภยเภรสูตร ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อปปญจสูทนี
หรือในอรรถกถาธรรมสังคหะ ชื่ออัตถสาลินี โดยนัยอันมาแลวในที่นั้น ๆ
และดวยความสามารถแหงสังเขปหรือภูมิ บุคคล จิต อารมณ ขันธสังคหะ เอกขณจิต
และกุสลติกะ. ก็อุเบกขา เมื่อขาพเจาจะกลาวไวในอธิการนี้ ยอมทํานิทาน
แหงพระวินัยใหเปนภาระหนักยิ่ง, เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมกลาว.
[อรรถาธิบายลักษณะแหงอุเบกขา]
สวนอุเบกขาที่ประสงคเอาในอธิการนี้ โดยลักษณะเปนตน พึงทราบ
วา มีความมัธยัสถ (ความเปนกลาง) เปนลักษณะ มีความไมคํานึงเปนรส
มีความไมขวนขวายเปนปจจุปฏฐาน มีความสํารอกปติเปนปทัฏฐาน.
ในอธิการวาดวยตติยฌานนี้ พระอาจารยผูโจทกทวงวา ก็ฌานุเบกขานี้
โดยอรรถก็คือ ตัตรมัชฌัตตุเบกขานั่นเอง และฌานุเบกขานั้น ก็มีอยูแมใน
ปฐมฌานและทุติฌาน เพราะฉะนั้น ฌานุเบกขานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ก็ควรจะตรัสไวแมในปฐมฌานและทุติยฌานนั้น อยางนี้วา อุเปกฺขโก จ
วิหาสึ ดังนี้ มิใชหรือ ? เพราะเหตุไร จึงไมตรัสฌานุเบกขานั้นไวเลา ?
เฉลยวา เพราะมีกิจยังไมปรากฏชัด. จริงอยู กิจแหงฌานุเบกขานั้น
ในปฐมฌานและทุติยฌานนั้น ชื่อวายังไมปรากฏชัด เพราะถูกปฏิปกขธรรม
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มีวิตกเปนตนครอบงํา. สวนในตติยฌานนี้ ฌานุเบกขานี้ เกิดมีกิจปรากฏชัด
เปนดุจยกศีรษะขึ้นไดแลว เพราะวิตกวิจารและปติครอบงําไมได เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสฌานุเบกขานั้นไวแล.
การพรรณนาอรรถ โดยประการทั้งปวงแหงบทวา อุเปกฺขโก จ
วิหาสึ นี้ จบแลว.
[อธิบายลักษณะแหงสติและสัมปชัญญะ]
บัดนี้จะวินิจฉัยในบาลีนี้วา สโต จ สมฺปชาโน. ชื่อวาสโต เพราะ
อรรถวา ระลึกได, ชื่อวาสัมปชาโน เพราะอรรถวา รูชัดโดยชอบ สติและ
สัมปชัญญะตรัสโดยบุคคล. ในสติและสัมปชัญญะนั้น สติมีความระลึกไดเปน
เครื่องกําหนด มีความไมหลงลืมเปนกิจ มีการควบคุมเปนเหตุเครื่องปรากฏ.
สัมปชัญญะ มีความไมหลงเปนเครื่องกําหนด มีความพิจารณาเปนกิจ มีความ
สอดสองเปนเครื่องปรากฏ. ก็สติและสัมปชัญญะนี้ พึงทราบโดยพิสดาร ตาม
นัยที่ขาพเจากลาวไวแลว ในวรรณนาแหงสติปฏฐานสูตร ในอรรถกถามัชฌิมนิกายนั่นแล.
บรรดาธรรมในตติยฌานนั้น สติและสัมปชัญญะนี้มีอยูแมในฌาน
กอน ๆ โดยแท เพราะวา แมคุณชาติเพียงอุปจาร ยอมไมสําเร็จแกพระโยคาวจร
ผูมีสติหลง ไมมีสัมปชัญญะ, จะกลาวไปไยถึงอัปปนา. ถึงกระนั้น เพราะ
ความฌานเหลานั้นหยาบ การดําเนินไปของจิตจึงมีความสะดวก เหมือนการ
ดําเนินไปบนภาคพื้นของบุรุษฉะนั้น กิจแหงสติและสัมปชัญญะในฌานเหลานั้น
จึงยังไมปรากฏชัด. ก็เพราะความที่ฌานนี้ละเอียด เพราะละองคที่หยาบได
การดําเนินไปของจิต อันกิจแหงสติและสัมปชัญญะกํากับแลวทีเดียว
จําปรารถนา เหมือนการเดินใกลคมมีดโกนของบุรุษฉะนั้น เพราะเหตุนี้
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จึงตรัสไวในตติยฌานนี้ทีเดียว. ยังมีขอที่จะถึงกลาวเพิ่มเติมอีกสักเล็กนอย.
นักปราชญพึงทราบสันนิษฐานวา คํานี้วา สโต จ สมฺปชาโน ที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวในตติยฌานนี้เทานั้น ก็เพื่อแสดงเนื้อความพิเศษแมนี้วา
ลูกโคที่ยังติดแมโค ถูกพรากจากแมโค เมื่อไมคอยควบคุมไว ยอมเขาหา
แมโคอีกนั่นเองฉันใด ความสุขในตติยฌานนี้ก็ฉันนั้น ถูกพรากจากปติแลว
ความสุขนั้นเมื่อไมคอยควบคุมดวยเครื่องควบคุมคือสติและสัมปชัญญะ พึง
เขาหาปติอีกทีเดียว พึงเปนสุขที่สัมปยุตดวยปตินั้นเอง. ถึงแมวาสัตวทั้งหลาย
ยอมกําหนัดนักในความสุข และความสุขนี้ก็เปนสุขหวานยิ่งนัก เพราะไมมี
สุขยิ่งไปกวานั้น แตความไมกําหนัดนักในความสุข ยอมมีในตติยฌานนี้ ดวย
อานุภาพแหงสติและสัมปชัญญะ มิใชมีดวยประการอื่นดังนี้.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สุขฺจ กาเยน ปฏิส เวเทสึ
นี้ตอไป :พระโยคีผูพรั่งพรอมดวยตติยฌาน ไมมีความรําพึงในการเสวยความ
สุข แมก็จริง ถึงเมื่อเปนเชนนั้น พระโยคีนั้น แมออกจากฌานแลว ก็พึง
เสวยสุขได เพราะเหตุที่รูปกายของทาน อันรูปที่ประณีตยิ่ง ซึ่งมีความสุขที่
สัมปยุตดวยนามกายของทาน หรือความสุขที่ประกอบนามกายนั้นเปนสมุฏฐาน
ถูกตอง ซึมซาบแลว.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น
จึงตรัสวา สุขฺจ กายเยน ปฏิส เวเทสึ ดังนี้.
บัดนี้ จะวินิจฉัยในคําวา ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก
สติมา สุขวิหารี นี้ตอไป :-
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พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ยอมบอก คือยอมแสดง
ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมกระทําใหตื่น,
อธิบายวา ยอมประกาศ คือยอมสรรเสริญ ซึ่งบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยตติยฌานนั้น เพราะเหตุแหงฌานใด คือพระฌานใดเปนเหตุ. ยอม
สรรเสริญวา อยางไร ? ยอมสรรเสริญวา เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
ดังนี้. เราเขาถึงตติยฌานนั้นอยูแลว, โยชนาในคําวา ยนฺต อริยา เปนดังนี้
พึงทราบดังพรรณนามาอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุใด พระอริยเจาเหลานั้น จึงสรรเสริญบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌานนั้นไวอยางนั้น ?
แกวา เพราะเปนผูมีความสรรเสริญ.
จริงอยู เพราะพระโยคีนี้ เปนผูมีความวางเฉยในตติยฌาน ซึ่งมี
ความสุขอันหวานใจยิ่งนัก ที่ถึงฝงแหงความสุขแลวก็ตาม หาถูกความใครใน
สุขคราไปในตติยฌานนั้นไดไม และชื่อวาเปนผูมีสติเพราะเปนผูมีสติตั้งมั่น
โดยอาการที่ปติจะเกิดขึ้นไมได. และเพราะทานไดเสวยความสุขอันไมเศรา
หมอง ที่เปนอริยกันต และอันอริยชนชองเสพแลวนั่นเอง ดวยนามกาย
ฉะนั้น จึงเปนผูที่ควรสรรเสริญ.
พึงทราบสันนิษฐานวา เพราะเปนผูที่ควรสรรเสริญ พระอริยเจา
ทั้งหลาย เมื่อจะประกาศคุณที่เปนเหตุอันควรสรรเสริญเหลานั้น จึงสรรเสริญ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌานนั้น อยางนี้วาเปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข ดังพรรณนามาฉะนี้.
บทวา ตติย คือเปนที่ ๓ ตามลําดับแหงการคํานวณ. ฌานนี้
ชื่อวาที่ ๓ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรบรรลุครั้งที่ ๓ ดังนี้บาง.
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[ทุติยฌานมีองค ๔ ตติยฌานมีองค ๕]
ในคําวา ฌาน นี้ พึงทราบวินิจฉัยวา ทุติยฌานมีองค ๔ ดวย
องคทั้งหลายมีสัมปสาทะเปนตน ฉันใด. ตติยฌานนี้ก็มีองค ๕ ดวยองค
ทั้งหลายมีอุเบกขาเปนตน ฉันนั้น. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
วา อุเบกขา (ความวางเฉย) สติ (ความระลึกได) สัมปชัญญะ (ความรูตัว)
สุข (ความสบายใจ) เอกัคคตาแหงจิต (ความที่จิตมีอารมณเดียว) ชื่อวา
ฌาน* ดังนี้. อันนั่น เปนนัยทางออมเทานั้น. แตโดยนัยทางตรง ตติยฌาน
นั้น เวนองค คือ อุเบกขา สติ และสัมปชัญญะเสีย ยอมประกอบดวย
องค ๒ เทานั้น. เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ฌานมีองค ๒ คือ
สุข และเอกัคคตาแหงจิต มีอยูในสมัยนั้น เปนไฉน ? คําที่เหลือ มีนัย
ดังกลาวมาแลวนั้น
กถาวาดวยตติยฌาน จบ.
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๕๑
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กถาวาดวยจตุตถฌาน
*
คําวา เพราะละสุขและเพราะละทุกขเสียได ดังนั้น คือ เพราะ
ละสุขทางกายและทุกขทางกาย. คําวา ในกอนเทียว ความวา ก็การละสุข
และทุกขนั้นแล ไดมีแลวในกอนแท มิใชมีในขณะจตุตถฌาน. คําวา เพราะ
ถึงความตั้งอยูไมไดแหงโสมนัสและโทมนัส ดังนี้นั้น ความวา เพราะถึงความ
ตั้งอยูไมได มีคําอธิบายวา เพราะละไดนั่นแล ซึ่งธรรม ๒ ประการเหลานี้
คือสุขทางใจและทุกขทางใจ ในกอนเทียว.
ถามวา ก็จะละสุขและทุกขโสมนัสและโทมนัสเหลานั้นได เมื่อไร ?
แกวา ในขณะแหงอุปจารแหงฌานทั้ง ๔.
จริงอยู โสมนัสอันพระโยคาวจรละไดในขณะแหงอุปจารแหงฌาน
ที่ ๔ นั้นแล. ทุกขโทมนัสและสุขละไดในขณะแหงอุปจารแหงฌานที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๓. ดวยประการดังกลาวมานี้ พึงทราบการละสุขทุกขโสมนัสและ
โทมนัสเหลานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวโดยลําดับแหงการละทีเดียว,
แตก็ไดตรัสไวแมในที่นี้โดยลําดับอุเทศแหงอินทรียทั้งหลาย ในอินทรียวิภังค
นั่นแล.
มีคําถามวา ก็ถาสุขทุกขเปนตนเหลานี้ พระโยคาวจรละไดในขณะ
แหงอุปจารแหงฌานนั้น ๆ ไซร, เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงตรัสการดับ
(สุขทุกขเปน) ไวในฌานทั้งหลายนั่นแลอยางนี้วา ก็ทุกขินทรีย เกิดขึ้นแลว
ดับหาเศษมิไดในฌานไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย ฯ ล ฯ เขาถึงปฐมฌานอยู, ทุกขินทรียเกิดขึ้นแลว
*
องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๔
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ดับหาเศษมิไดฌานนี้, ก็โทมนัสสินทรีย. . . สุขินทรีย. . . โสมนัสลินทรีย
. . . เกิดขึ้นแลว ดับหาเศษมิไดในฌานไรเลา ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะละสุขเสียได ฯ ล ฯ เขาถึงจตุตถฌานอยู โสมนัสสินทรีย เกิดขึ้นแลว ดับหาเศษมิไดในฌานนี้* ดังนี้เลา.
มีคําแกวา เพราะเปนความดับอยางประเสริฐ. จริงอยู ความดับทุกข
เปนตนเหลานั้น ในฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเปนตน เปนความดับอยาง
ประเสริฐ. แตความดับในขณะแหงอุปจารเทานั้น หาเปนความดับอยาง
ประเสริฐไม. จริงอยางนั้น ทุกขินทรีย แมดับแลวในอุปจารแหงปฐมฌาน
ซึ่งมีอาวัชชนะตาง ๆ กัน แตพึงเกิดขึ้นไดอีก เพราะสัมผัสมีเหลือบและยุง
เปนตน หรือเพราะความเดือนรอนอันเกิดจากการนั่งไมสม่ําเสมอ, แตจะเกิด
ในภายในอัปปนาไมไดเลย. อีกอยางหนึ่ง ทุกขินทรียนั่น แมดับแลวใน
อุปจาร ยังดับไมสนิทดี เพราะธรรมที่เปนขาศึกยังกําจัดไมได. สวนภายใน
อัปปนา กายทั้งสิ้นหยั่งลงสูความสุข เพราะมีปติซาบซาน และทุกขินทรีย
ของพระโยคาวจรผูมีกายหยั่งลงสูความสุข จัดวาดับไปแลวดวยดี เพราะธรรม
ที่เปนขาศึกถูกกําจัดเสียได.
ก็โทมนัสสินทรียที่พระโยคาวจรและไดแลว ในอุปจารแหงทุติยฌาน
ซึ่งมีอาวัชชนะตาง ๆ กันนั่นแล แตพึงเกิดขึ้นไดอีก เพราะโทมนัสสินทรียนั่น
เมื่อมีความลําบากกายและและความคับแคนใจแมที่มีวิตกวิจารเปนปจจัยอยู ยอม
บังเกิดขึ้นได แตจะเกิดไมไดเลยในเพราะไมมีวิตกวิจาร, แตโทมนัสสินทรีย
จะเกิดในจิตตุปบาทใด เพราะมีวิตกวิจารจึงเกิดขึ้นในจิตตุปบาทนั้น, วิตก
วิจารในอุปจารแหงทุติยฌานทานยังละไมไดเลย เพราะฉะนั้น โทมนัสสินทรีย
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๕๗.
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นั้น พึงเกิดไดในอุปจารแหงทุติยฌานนั้น เพราะมีปจจัยที่ยังละไมได แต
ในทุติยฌานจะเกิดขึ้นไมไดเลย เพราะมีปจจัยอันละไดแลว.
อนึ่ง สุขินทรีย แมที่ละไดแลวในอุปจารแหงตติยฌาน ก็พึงบังเกิด
ขึ้นแกพระโยคาวจรผูมีกายอันรูปที่ประณีต ซึ่งมีปติเปนสมุฏฐานถูกตองแลว
แตในตติยฌานเกิดขึ้นไมไดเลย. จริงอยู ปติอันเปนปจจัยแหงความสุขใน
ตติยฌาน ดับไปแลวโดยประการทั้งปวงแล. อนึ่ง โสมนัสสินทรีย แมที่ละ
ไดแลวในอุปจารแหงจตุตถฌาน ก็พึงเกิดขึ้นอีกได เพราะใกลตอปติ และ
เพราะยังไมผานไปดวยดี เพราะยังไมมีอุเบกขาที่ถึงอัปปนา, แตในจตุตถฌาน
จะเกิดขึ้นไมไดเลย. เพราะเหตุดังที่กลาวมานี้นั้นแล พระผูพระภาคเจาจึง
ทรงทําอปริเสสศัพทไวในที่นั้น ๆ วา ทุกขินทรียเกิดขึ้นแลว ดับหาเศษมิได
ในฌานนี้ ดังนี้แล.
ในอธิการแหงจตุตถฌานนี้ พระอาจารยโจทกทวงวา ถาเมื่อเปน
อยางนั้น เวทนาเหลานั้น แมที่ละไดแลวในอุปจารแหงฌานนั้น ๆ เพราะเหตุไร
ในจตุตถฌานนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประมวลมาไวอีกเลา ?
แกวา เพื่อใหถือเอาสะดวก (เพื่อเขาใจงาย) .
จริงอยู อทุกขมสุขเวทนา ที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวในองคฌาน
นี้วา อทุกฺขมสุข (ไมใชทุกขไมใชสุข) นี้ เปนของละเอียด รูไดโดยยาก
ไมสามารถจะถือเอาไดโดยสะดวก, เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรง
ประมวลเวลาเหลานั้นมาไวทั้งหมด เพื่อใหถือเอาสะดวก เปรียบเหมือน
เพื่อจะจับโคดุ ซึ่งใคร ๆ ไมสามารถจะเขาไปจับใกล ๆ ได โดยประการใด
ประการหนึ่ง คนเลี้ยงโคจึงตอนโคทุกตัวมาไวในคอกเดียวกัน ภายหลังจึง
ปลอยออกมาทีละตัว ๆ ใหจับเอาโคแมตัวนั้น ซึ่งผานออกมาตามลําดับ โดย
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สั่งวา นี่คือโคตัวนั้น พวกทานจงจับมัน ฉะนั้น. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงแสดงเวทนาเหลานั้น ที่พระองคประมวลแลวอยางนั้น ยอมทรง
สามารถ เพื่ออันใหถือเอาเวทนานี้วา ธรรมชาติที่มิใชสุข มิใชทุกข มิใช
โสมนัส มิใชโทมนัส นี้ คือ อทุกขมสุขเวทนา, อนึ่ง เวทนาเหลานั้น
บัณฑิตพึงทราบวา พระองคตรัสไว ก็เพื่อจะทรงแสดงปจจัยแหงอทุกขมสุขเจโตวิมุตติ. จริงอยู ธรรมทั้งหลายมีการละสุขเปนตน๑ เปนปจจัยแหงเจโตวิมุตตินั้น. เหมือนดังที่พระธรรมทินนาเถรี กลาวไววา ดูกอนผูมีอายุ !
ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนอทุกขมสุขเจโตวิมุตติมี ๔ อยางแล, ดูกอนผูมีอายุ !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเขาถึงจตุตถฌาน อันเปนอทุกขมสุข มีสติเปน
ธรรมชาติบริสุทธิ์อันอุเบกขาใหเกิดแลว เพราะละสุขและทุกขเสียได เพราะ
ถึงความตั้งอยูไมไดแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอนเทียว, ดูกอนผูมีอายุ !
ปจจัยแหงสมาบัติที่เปนเจโตวิมุตติ อันเปนอทุกขมสุขมี ๔ อยางเหลานี้แล.๒
อีกอยางหนึ่ง สังโยชนทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิเปนตน แมที่ละไดแลว
ในมรรคอื่นมีโสดาปตติมรรคเปนตน พระองคตรัสวา ละไดแลวในมรรคที่
๓ นั้น เพื่อตรัสสรรเสริญมรรคที่ ๓ ฉันใด เวทนามีสุขเปนตนเหลานั้น
ควรทราบวา พระองคตรัสไวในจตุตถฌานนี้ แมเพื่อตรัสสรรเสริญฌานนั่น
ฉันนั้น.
อีกนัยหนึ่ง เวทนามีสุขเปนตนเหลานั้น พึงทราบวา พระองคตรัสไว
ในจตุตถฌานนี้ แมเพื่อจะทรงแสดงขอที่ราคะและโทสะ เปนธรรมชาติที่อยู
ไกลยิ่ง เพราะสังหารปจจัยเสียได. จริงอยู บรรดาเวทนามีสุขเปนตนเหลานั้น
๑. วิสุทธิมรรค. ๑ / ๒๑๓ เปนตน ทุกขปฺปหานาทโย. ฎีกาสารัตถทีปนี ๑ / ๕๙๐ ก็
เหมือนกัน.
๒. ม. มู. ๑๒ / ๕๕๓.
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สุข เปนปจจัยแหงโสมนัส, โสมนัส เปนปจจัยแหงราคะ, ทุกข เปนปจจัย
แหงโทมนัส, โทมนัส เปนปจจัยแหงโทสะ, และราคะโทสะพรอมทั้งปจจัย
เปนอันจตุตถฌานนั้นกําจัดแลว เพราะสังหารความสุขเปนตนเสียได เพราะ
เหตุนั้น ราคะและโทสะ จึงมีอยูในที่ไกลยิ่ง ฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายอุเบกขาในจตุตถฌาน]
บทวา อทุกฺขมสุข ความวา ชื่อวา อทุกข เพราะไมมีทุกข
ชื่อวา อสุข เพราะไมมีสุข. ในคําวา ชื่อวา อทุกฺขมสุข นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงเวทนาที่ ๓ อันเปนปฏิปกษตอทุกขและสุขดวยพระดํารัสนี้ หาทรง
แสดงเพียงสักวาความไมมีแหงทุกขและสุขไม. อทุกขและอสุข ชื่อวาเวทนา
ที่ ๓ ทานเรียกวา อุเบกขา บาง. อุเบกขานั้น บัณฑิตพึงทราบวา มีการ
เสวยอารมณที่ผิดแปลกจากอารมณที่ นาปรารถนาและไมนาปรารถนาเปน
ลักษณะ มีความเปนกลาง เปนรส มีอารมณไมแจมแจงเปนเครื่องปรากฏ
มีความดับสุขเปนปทัฏฐาน.
บทวา อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ ความวา มีสติเปนธรรมชาติ บริสุทธิ์
อันอุเบกขาใหเกิดแลว. จริงอยู ในฌานนี้ สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ดวยดี
และความบริสุทธิ์แหงสตินั้น อันอุเบกขาทําแลว หาใชธรรมดาอยางอื่นทําไม,
เพราะเหตุนั้น ฌานนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา มีสติบริสุทธิ์อัน
อุเบกขาใหเกิดแลว ดังนี้. แมในคัมภีรวิภังค พระองคก็ไดตรัสไววา สตินี้
ยอมเปนธรรมชาติเปดเผย บริสุทธิ์ ผองแผว เพราะอุเบกขานี้ ดวยเหตุนั้น
จึงเรียกวา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา.* ก็ความบริสุทธิ์แหงสติในจตุตถฌานนั้น
ยอมมีเพราะอุเบกขาใด, อุเบกขานั้น โดยอรรถพึงทราบวา มีความเปนกลาง
*
อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๕๒.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 276
ในธรรมนั้น ๆ อนึ่ง ในจตุตถฌานนี้ สติเทานั้น เปนธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขานั้นอยางเดียวก็หามิได. อีกอยางหนึ่งแล แมสัมปยุตตธรรม
ทั้งหมด ก็บริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้น (เหมือนกัน). แตเทศนา พระองค
ตรัสไวโดยยกสติขึ้นเปนประธาน.
บรรดาธรรมในจตุตถฌานนั้น อุเบกขานี้ มีอยูในฌานทั้ง ๓ แมใน
หนหลัง ก็จริง ถึงกระนั้น จันทเลขา กลาวคือ ตัตรมัชฌัตตุเปกขาแมนี้
ถึงแมมีอยูในความตางแหงฌานมีปฐมฌานเปนตน ยอมชื่อวาเปนธรรมชาติ
ไมบริสุทธิ์ เพราะถูกเดชแหงธรรมที่เปนขาศึกมีวิตกเปนตนครอบงําไว และ
เพราะไมไดราตรีกลาวคืออุเบกขาเวทนา ที่เปนสภาคกัน เปรียบเหมือนจันทเลขา (ดวงจันทร) ถึงแมมีอยูในกลางวัน ก็ชื่อวาเปนของไมบริสุทธิ์ ไมผองใส
เพราะถูกรัศมีพระอาทิตยครอบงําในกลางวัน หรือเพราะไมไดกลางคืนที่เปน
สภาคกัน โดยความเปนของที่มีอุปการะแกตน โดยความเปนของสวยงาม
ฉะนั้น. ก็เมื่อตัตรมัชฌัตตุเปกขานั้นไมบริสุทธิ์ ธรรมทั้งหลายมีสติเปนตน
แมที่เกิดรวมกัน ก็เปนธรรมชาติไมบริสุทธิ์แท เหมือนรัศมีแหงดวงจันทร
ที่ไมบริสุทธิ์ในกลางวันฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น ฌานแมอยางหนึ่งในบรรดา
ปฐมฌานเปนตนเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ไมตรัสวา มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา สวนในจตุตถฌานนี้ ดวงจันทรกลาวคือตัตรมัชฌัตตุเปกขานี้ เปน
ธรรมชาติบริสุทธิ์อยางยิ่ง เพราะไมถูกเดชแหงธรรมที่เปนขาศึกมีวิตกเปน
ครอบงํา และเพราะไดกลางคืน คืออุเบกขาเวทนาที่เปนสภาคกัน. เพราะ
ความที่ตัตรมัชฌัตตุเปกขานั้นเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ ธรรมทั้งหลายมีสติเปนตน
แมที่เกิดรวมกันก็เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ ผองแผว ดุจรัศมีแหงดวงจันทรที่
บริสุทธิ์ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น จตุตถฌานนี้เทานั้น บัณฑิตพึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา.
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บทวา จตุตฺถ คือเปนที่ ๔ ตามลําดับแหงการคํานวณ. ฌานนี้
ชื่อวาที่ ๔ เพราะอรรถวา พระโยคาวจรบรรลุเปนครั้งที่ ๔.
[ตติยฌานมีองค ๕ จตุตถฌานมีองค ๓]
ในคําวา ฌาน นี้ มีวินิจฉัยดังนี้คือ :- ตติยฌานมีองค ๕ ดวย
องคทั้งหลายมีอุเบกขาเปนตนฉันใด จตุตถฌานนี้ ก็มีองค ๓ ดวยองคทั้งหลาย
มีอุเบกขาเปนตนฉันนั้น. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อุเบกขา
(ความวางเฉย) สติ (ความระลึกได) เอกัคคตาแหงจิต (ความที่จิตมีอารมณ
เดียว) ชื่อวา ฌาน๑ ดังนี้. อันนั้นเปนนัยทางออมเทานั้น. แตโดยนัยทาง
ตรง จตุตถฌานนี้ เวนองคคือสติเสีย เพราะถือเอาองคคืออุเบกขาเวทนานั่นแล
จึงประกอบดวยองค ๒ เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา ฌาน
ประดวยองค ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตาแหงจิต มีอยูในสมัยนั้น
เปนไฉน** ? คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวมาแลวนั้นแล.
กถาวาดวยจตุตถฌาน จบ.
[อรรถาธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท]
ฌาน ๔ อยางเหลานี้ ดังพรรณนามานี้ ของบุคคลบางพวก มีความ
ที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งเปนประโยชน ของคนบางพวกเปนบาทแหงวิปสสนา
ของคนบางพวก เปนบาทแหงอภิญญา ของคนบางพวก เปนบาทแหงนิโรธ
ของคนบางพวก มีการกาวลงสูภพเปนประโยชน.
บรรดาบุคคล ๕ ประเภทเหลานั้น ฌานทั้ง ๔ ของพระขีณาสพทั้งหลาย
มีความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่งเปนประโยชน. จริงอยู พระขีณาสพเหลานั้น
๑. อภิ. วิ. ๓๕ / ๓๕๒ ๒. อภิ. วิ. ๓๕ / ๒๕๗.
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ตั้งใจไวอยางนี้วา เราเขาฌานแลว มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง จักอยูเปนสุข
ตลอดวัน ดังนี้ แลวทําบริกรรมในกสิณ ใหสมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้น.
ฌานทั้งหลายของเหลาพระเสขะและปุถุชนผูออกจากสมาบัติแลวตั้งใจ
ไววา เรามีจิตตั้งมั่นแลว จักเห็นแจง แลวใหเกิดขึ้น จัดวาเปนบาทแหง
วิปสสนา.
สวนบุคคลเหลาใด ใหสมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้นแลว จึงเขาฌานที่มี
อภิญญาเปนบาท แลวออกจากสมาบัติ ปรารถนาอภิญญา มีนัยดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา แมเปนคน ๆ เดียว กลับเปนมากคนก็ได* ดังนี้ จึงให
เกิดขึ้น ฌานทั้งหลายของบุคคลเหลานั้น ยอมเปนบาทแหงอภิญญา.
สวนบุคคลเหลาใด ใหสมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้น จึงเขานิโรธสมาบัติ
แลวตั้งใจไววา เราจําเปนผูไมมีจิตบรรลุนิโรธนิพพาน อยูเปนสุขในทิฏฐธรรมเทียว ตลอดเจ็ดวัน แลวใหฌานเกิดขึ้น ฌานทั้งหลายของบุคคลเหลานั้น
ยอมเปนบาทแหงนิโรธ.
สวนบุคคลเหลาใด ใหสมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้นแลว ตั้งใจไววา เราเปน
ผูมีฌานไมเสื่อม จักเกิดขึ้นในพรหมโลก แลวใหฌานเกิดขึ้น ฌานทั้งหลาย
ของบุคคลเหลานั้น มีการกาวลงสูภพเปนประโยชน.
ก็จตุตถฌานนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกิดขึ้นแลว ณ โคนตน
โพธิพฤกษ จตุตุถฌานนั้น ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไดเปนบาท
แหงวิปสสนาดวย เปนบาทแหงอภิญญาดวย เปนบาทแหงนิโรธดวย บันดาล
กิจทั้งปวงใหสําเร็จดวย บัณฑิตพึงทราบวา อํานวยใหคุณทั้งที่เปนโลกิยะ
ทั้งที่เปนโลกุตระทุกอยาง.
*
องฺ. ติก. ๒๐ / ๒๑๗.
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[กถาวาดวยปุพเพนิวาสญาณ]
ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเอเทศแหงคุณทั้งหลาย ที่
จตุตถฌานเปนเหตุอํานวยใหเหลานั้น จึงตรัสวา เอว สมาหิเต จิตฺเต
ดังนี้เปนตน.
ในคําวา โส เอว เปนตนเหลานั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โส คือ โส อห แปลวา เรานั้น. บทวา เอว นั่นเปน
บทแสดงลําดับแหงจตุตถฌาน. มีอธิบายวา เราไดเฉพาะจตุตถฌาน ดวย
ลําดับนี้.
บทวา สมาหิเต ความวา (เมื่อจิตของเรา) ตั้งมั่นแลวดวยสมาธิ
ในจตุตถฌานนี้.
สวนในคําวา ปริสุทฺเธ เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ชื่อวา บริสุทธิ์ เพราะมีสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ อันอุเบกขาให
เกิดแลว. มีคําอธิบายไววา ชื่อวา ผุดผอง คือใสสวาง เพราะความเปน
ธรรมชาติบริสุทธิ์นั่นเอง.
ชื่อวา ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน เพราะความที่กิเลสเพียงดังเนินมีราคะ
เปนตน อันมรรคกําจัดแลว เพราะฆาซึ่งปจจัยมีสุขเปนตนเสียได. ชื่อวา
มีอุปกิเลสปราศไปแลว เพราะความไมมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเอง. จริงอยู
จิตยอมเศราหมอง เพราะกิเลสเพียงดังเนิน.
ชื่อวา เปนธรรมชาติออน เพราะอบรมดีแลว มีคําอธิบายวา ถึงความ
ชํานาญ. แทจริง จิตที่เปนไปอยูอํานาจ ทานเรียกวา มุทุ (ออน). อนึ่ง
ชื่อวาควรแกการงาน เพราะความเปนจิตออนนั่นเอง มีคําอธิบายวา เหมาะแก
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การงาน คือควรประกอบในการงาน. จริงอยู จิตที่ออน ยอมเปนของควร
แกการงาน ดุจทองคําที่ไลมลทินออกดีแลว ฉะนั้น. ก็จิตแมทั้ง ๒ (คือจิตออน
และจิตที่ควรแกการงาน) นั้นจะมีได ก็เพราะเปนจิตที่ไดรับอบรมดีแลวนั่นแล
เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรายังไม
เล็งเห็นแมธรรมอยางหนึ่งอื่น ที่อบรมแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนของออน
และควรแกการงานเหมือนจิตนี้เลย นะภิกษุทั้งหลาย* !
ชื่อวา ตั้งมั่นแลว เพราะตั้งอยูในธรรมทั้งหลายมีความบริสุทธิ์เปนตน
เหลานั้น ชื่อวาถึงความไมหวั่นไหว เพราะความเปนจิตตั้งมั่นนั่นเอง มีอธิบาย
วา เปนจิตไมหวั่นไหว คือหมดความหวั่นไหว. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ตั้งมั่นแลว
เพราะความเปนจิตตั้งอยูแลวในอํานาจของตน โดยความเปนจิตออนและควร
แกการงาน. ชื่อวา ถึงความไมหวั่นไหว เพราะความเปนจิตอันธรรมทั้งหลาย
มีศรัทธาเปนตน ประคองไวแลว.
[จิตประกอบดวยธรรม ๖ อยาง เปนจิตไมหวั่นไหว]
จริงอยู จิตอันศรัทธาประคองไวแลว ยอมไมหวั่นไหว เพราะอสัทธิยะ ( ความไมมีศรัทธา) อันวิริยะประคองไวแลว ยอมไมหวั่นไหว เพราะ
โกสัชชะ (ความเกียจคราน) อันสติประคองไวแลว ยอมไมหวั่นไหว เพราะ
ความประมาท (ความเลินเลอ) อันสมาธิประคองไวแลว ยอมไมหวั่นไหว
เพราะอุทธัจจะ (ความฟุงซาน) อันปญญาประคองไวแลว ยอมไมหวั่นไหว
เพราะอวิชชา (ความไมรู) ที่ถึงความสวาง ยอมไมหวั่นไหว เพราะความมืด
คือกิเลส จิตอันธรรม ๖ อยางเหลานี้ประคองไวแลว เปนจิตถึงความไมหวั่นไหว. จิตที่ประกอบดวยองค ๘ ประการ ดังพรรณนามาแลวนี้ ยอมเปน
*
องฺ. เอก. ๒๐ / ๑๑.
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ของควรแกอภินิหาร เพื่อการทําใหแจงดวยอภิญญา ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควร
ทําใหแจงดวยอภิญญา.
แมอีกนัยหนึ่ง เมื่อจิตตั้งมั่นแลวดวยสมาธิในจตุตถฌาน ชื่อวาเปน
จิตบริสุทธิ์ เพราะเปนจิตไกลจากนิวรณ, ชื่อวาผุดผอง เพราะกาวลวงองคฌาน
มีวิตกเปนตน, ชื่อวาไมมีกิเลสเพียงดังเนิน เพราะไมมีความประพฤติต่ํา
ดวยความปรารถนาอันลามก ซึ่งเปนขาศึกตอการกลับไดฌาน๑, อธิบายวา
ชื่อวาไมมีปจจัยแหงกามราคะมีประการตาง ๆ อันหยั่งลงแลว คือเปนไปแลว
ดวยอํานาจความปรารถนา. ชื่อวา มีอุปกิเลสปราศไปแลว เพราะความ
ปราศไปแหงความเศราหมองของจิต มีอภิชฌาเปนตน. ก็แมธรรมทั้ง ๒
(คือความไมมีกิเลสเพียงดังเนิน และมีกิเลสปราศไป) นั้น บัณฑิตพึงทราบ
ตามแนวแหงอนังคณสูตรและวัตถุสูตร๒.
ชื่อวา เปนจิตออน เพราะถึงความชํานาญ. ชื่อวา ควรแกการงาน
เพราะเขาถึงความเปนบาทแหงฤทธิ์. ชื่อวา ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว
เพราะขาถึงความเปนธรรมชาติประณีต ดวยความเต็มบริบูรณแหงภาวนา,
อธิบายวา จิตยอมถึงความไมหวั่นไหว ฉันใด, ตั้งมั่นแลว ฉันนั้น. จิตที่
ประกอบดวยองค ๘ ประการ แมดังพรรณนามาแลวนี้ ยอมเปนของควรแก
อภินิหาร เปนบาท เปนปทัฏฐาน แหงการทําใหแจงดวยอภิญญา ซึ่งธรรม
ทั้งหลายที่ควรทําใหแจงดวยอภิญญา ดวยประการฉะนี้.
๑. วิสุทธิมรรค. ๒ / ๒๐๓ เปน ฌานปฏิลาภปจฺจนีกาน เห็นวาถูก จึงแปลตามนั้น.
๒. ม. มู. ๑๒ / ๔๒-๖๔.
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บทวา ปพฺเพนิวาสานุสฺสติฺาณาย ความวา เมื่อจิตนั่นอัน
เปนบาทแหงอภิญญา เกิดแลวอยางนั้น, (เราไดนอมจิตไป) เพื่อประโยชน
แกบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้น.
[อรรถาธิบายวิเคราะห ปุพเพนิวาสศัพท]
ในบรรดาบทวา ปุพเพนิวาสา เปนตนนี้ พึงทราบวิเคราะหศัพท
ดังนี้ :ขันธที่คนเคยอยูแลวในกาลกอน คือในอดีตชาติ ชื่อวา ปุพเพนิวาส
(ขันธที่ตนเคยอยูแลวในกาลกอน).
ขันธที่ตนเคยอยูทับแลว คือที่ตนตามเสวยแลว ไดแก ที่เกิดขึ้นใน
สันดานของตนแลวดับไป หรือธรรมที่ตนเคยอยูแลว ชื่อวา นิวุฏา
(ขันธหรือธรรมที่ตนเคยอยูทับแลว).
ธรรมทั้งหลายที่ตนเคยอยู ดวยการอยูโดยความเปนโคจร คือที่ตน
รูแจง ไดแกที่ตนกําหนดแลว ดวยวิญญาณของตน หรือแมที่ตนรูแจงแลว
ดวยวิญญาณของผูอื่น ในญาณทั้งหลายมีการตามระลึกถึงสังสารวัฏที่ตนตัดได
ขาดแลว ชื่อวา นิวฏา.
พระโยคาวจรยอมตามระลึกไดถึงขันธ ที่ตนเคยอยูในกาลกอนดวย
สติใด,* สตินั้นชื่อวา บุพเพนิวาสานุสติ ในคําวา ปุพเพนิวาสานุสสติ นี้ .
ญาณที่สัมปยุตดวยสตินั้น ชื่อวา ญาณ. เพื่อประโยชนแกบุพเพนิวาสานุสติญาณนี้, มีคําอธิบายวา (เราไดนอมจิตไป) เพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ คือเพื่อบรรลุ ไดแกเพื่อถึงญาณนั้น ดวยประการฉะนี้.
*
วิสุทธิมรรค. ๒ / ๒๑.
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บทวา อภินินฺนาเมสึ แปลวา เราไดนอยไปเฉพาะแลว. บทวา
โส คือ โส อห แปลวา เรานั้น. บทวา อเนกวิหิต แปลวา มิใช
ชาติเดียว, อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา อันเราใหเปนไปแลว คือพรรณนาไวแลว
โดยอเนกประการ. บทวา ปุพฺเพนิวาส ไดแกสันดานอันเราเคยอยูประจํา
ในภพนั้น ๆ ตั้งตนแตภพที่ลวงแลวเปนลําดับไป. ดวยบทวา อนุสฺสรามิ นี้
พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงวา เราไดตามระลึกไป ๆ ถึงลําดับแหงชาติ
ไดอยางนี้ คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบางเปนตน, อีกอยางหนึ่ง
เราระลึกตามไดจริง ๆ คือเมื่อจิตสักวาเราไดนอมไปเฉพาะแลวเทานั้น เราก็
ระลึกได. จริงอยู พระมหาบุรุษทั้งหลายผูมีบารมีเต็มเปยมแลว ไมมีการทํา
บริกรรม เพราะเหตุนั้น มหาบุรุษเหลานั้น พอนอมจิตมุงตรงไปเทานั้น
ก็ยอมระลึก (ชาติ) ได. สวนกุลบุตรผูเปนอาทิกรรมิกทั้งหลาย ตองทํา
บริกรรมจึงระลึก (ชาติ) ได เพราะเหตุนั้น การบริกรรมดวยสามารถแหง
กุลบุตรเหลานั้น จึงควรกลาวไวดวย. แตเมื่อขาพเจาจะกลาวการบริกรรมนั้น
จะทํานิทานแหงพระวินัยใหเปนภาระหนักยิ่ง เพราะฉะนั้น ขาพเจาจะไม
กลาวการบริกรรมนั้นไว แตนักศึกษาผูมีความตองการควรถือเอาบริกรรมนั้น
ตามนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว ในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค*. ก็ในนิทาน
แหงพระวินัยนี้ ขาพเจาจักพรรณนาไวเฉพาะบาลีเทานั้น,
บทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต ลงในอรรถแหงการแสดงประการที่
พระองคทรงเริ่มไวแลว. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงประการที่ตางกันแหงบุพเพนิวาส ที่พระองคทรงเริ่มไวแลวนั้น จึง
*
วิสุทธิมรรค. ๒ /๒๕๑-๒๕๓.
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ตรัสคํามีอาทิวา เอกมฺป ชาตึ เปนตน. ในคําวา เอกมฺป ชาตึ เปนตนนั้น
มีวินิจฉัยดังนี้ :สองบทวา เอกมฺป ชาตึ ความวา ชาติหนึ่งบาง ไดแก ขันธสันดาน
อันนับเนื่องในภพหนึ่ง. ซึ่งมีปฏิสนธิเปนมูล มีจุติเปนที่สุด. บทวา เทฺวป
ชาติโย เปนตน ก็นัยนี้.
[อรรถาธิบายเรื่องกัป]
อนึ่ง ในบทวา อเนเกป ส วฏฏกปฺเป เปนตน พึงทราบวา
กัปที่กําลังเสื่อมลง ชื่อวาสังวัฏฏกัป, กัปที่กําลังเจริญขึ้น ชื่อวิวัฏฏกัป. บรรดา
สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปทั้ง ๒ นั้น สังวัฏฏฐายีกัป ชื่อวาเปนอันทานถือเอาแลว
ดวยสังวัฏฏัป เพราะสังวัฏฏกัปเปนมูลเดิมแหงสังวัฏฏฐายีกัปนั้น และ
วิวัฏฏฐายีกัป ก็เปนอันทานถือเอาแลวดวยวิวัฏฏกัป.
จริงอยู เมื่อถือเอาเชนนั้น กัปทั้งหลายที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อสงไขยกัป ๔ อยางเหลานี้, ๔ อยางเปนไฉน ? คือ
สังวัฏฏกัป ๑ สังวัฏฏฐายีกัป ๑ วิวัฏฏกัป ๑ วิวัฏฏฐายีกัป* ๑, ทั้งหมด
ยอมเปนอันทานถือเอาแลว.
บรรดากัปเหลานั้น สังวัฏฏกัปมี ๓ คือ เตโชสังวัฏฏกัป (คือกัปที่
พินาศไปเพราะไฟ) ๑ อาโปสังวัฏฏกัป (คือกัปที่พินาศไปเพราะน้ํา) ๑ วาโยสังวัฏฏกัป (คือกัปที่พินาศไปเพราะลม) ๑.
เขตแดนแหงสังวัฏฏกัปมี ๓ คือ ชั้นอาภัสสระ ๑ ชั้นสุภกิณหะ ๑
ชั้นเวหัปผละ ๑. ในกาลใด กัปยอมพินาศไปเพราะไฟ, ในกาลนั้น โลกยอม
ถูกไฟเผา ภายใตตั้งแตชั้นอาภัสสระลงมา, ในกาลใด กัปยอมพินาศไปเพราะน้ํา
*
องฺ. จตุกฺก. ๒๑ / ๑๙๐
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ในกาลนั้น โลกยอมถูกน้ําทําลายใหแหลกเหลวไป ภายใตตั้งแตชั้นสุภกิณหะ
ลงมา. ในกาลใด กัปยอมพินาศไปเพราะลม, ในกาลนั้น โลกยอมถูกลมพัด
ใหกระจัดกระจายไป ภายใตตั้งแตชั้นเวหัปผละลงมา. ก็โดยสวนมาก* พุทธเขต
อยางหนึ่ง (คือเขตของพระพุทธเจา) ยอมพินาศไป แมในกาลทุกเมื่อ.
[พุทธเขต ๓ พรอมทั้งอรรถาธิบาย]
ขึ้นชื่อวา พุทธเขต (คือเขตของพระพุทธเจา) มี ๓ คือ ชาติเขต
(คือเขตที่ประสูติ) ๑ อาณาเขต (คือเขตแหงอํานาจ) ๑ วิสัยเขต (คือ
เขตแหงอารมณ หรือความหวัง) ๑.
ในพุทธเขต ๓ อยางนั้น สถานเปนที่หวั่นไหวแลว เพราะเหตุทั้งหลาย
มีการถือปฏิสนธิเปนตน ของพระตถาคต ชื่อ ชาติเขต ซึ่งมีหมื่นจักวาล
เปนที่สุด,
สถานที่อานุภาพแหงพระปริตรเหลานี้ คือ รัตนปริตร เมตตาปริตร
ขันธปริตร ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร โมรปริตร เปนไปชื่อวา อาณาเขต
ซึ่งมีแสนโกฏิจักรวาลเปนที่สุด.
เขตเปนที่พึงซึ่งพระองคทรงระลึกจํานงหวัง ที่พระองคทรงหมายถึง
ตรัสไววา ก็หรือวา ตถาคตพึงหวังโลกธาตุมีประมาณเพียงใด ดังนี้เปนตน
ชื่อวา วิสัยเขต ซึ่งมีประมาณหาที่สุดมิได.
บรรดาพุทธเขตทั้ง ๓ เหลานั้น อาณาเขตอยางหนึ่ง ยอมพินาศไป
ดังพรรณนามาฉะนี้, ก็เมื่ออาณาเขตนั้นพินาศอยู ชาติเขตก็ยอมเปนอันพินาศ
ไปดวยเหมือนกัน. และชาติเขตเมื่อพินาศไป ก็ยอมพินาศโดยรวมกันไปทีเดียว.
แมเมื่อดํารงอยู ก็ยอมดํารงอยูโดยรวมกัน. ความพินาศไป และความดํารงอยู
*
วิตฺถารโตติ ปุถุกโต. โยชนา ๑ / ๑๖๑

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 286
แหงเขตนั้น ขาพเจากลาวไวแลวในปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรค* . นักศึกษา
ทั้งหลายผูมีความตองการ พึงถือเอาจากปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรคนั้น.
ก็บรรดาสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป ที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลว
อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยู ณ โพธิมัณฑ เพื่อตองการตรัสรู
ยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงระลึก (บุพเพนิวาสได) ตลอดสังวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง.
ทรงระลึกได โดยนัยอยางไร ?
คือทรงระลึกไดโดยนัยวา อมุตฺตราสึ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมุตฺตราสึ ความวา ในสังวัฏฏกัป
ชื่อโนน เราไดมีแลว คือในภพก็ดี ในกําเนิดก็ดี ในคติก็ดี ในวิญญาณฐิติก็ดี
ในสัตตาวาสก็ดี ในสัตตนิกายก็ดี ชื่อโนน เราไดมีแลว.
บทวา เอวนฺนาโม ความวา (ในภพเปนตนชื่อโนน) เรามีชื่อวา
เวสสันดร หรือมีชื่อวา โชติบาล.
บทวา เอว โคตฺโต ความวา เราเปนภควโคตรหรือโคตมโคตร.
บทวา เอว วณฺโณ ความวา เราเปนผูมีผิวขาว หรือดําคล้ํา.
บทวา เอวมาหาโร ความวา เรามีอาหารคือขาวสุขแหงขาวสาลีที่
ปรุงดวยเนื้อ หรือมีผลไมที่หลนเองเปนของบริโภค.
บทวา เอว สุททุกฺขปฏิส เวที ความวา เราไดเสวยสุขและทุกข
ตางโดยประเภทมีสามิสสุขและนิรามิสสุขเปนตน ที่เปนไปทางกายและทางจิต
โดยอเนกประการบาง.
*
วิสุทธิมรรค ๒ / ๒๒๕-๒๖๕.
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บทวา เอวมายุปริยนฺโต ความวา (ในภพเปนตนชื่อโนน) เรามี
ที่สุดแหงอายุมีกําหนดไดรอยป หรือมีที่สุดแหงอายุมีกําหนดไดแปดหมื่นสี่พัน
กัป อยางนั้น.
หลายบทวา โส ตโต สุโต อมุตฺร อุทปาทึ ความวา เรานั้น
จุติจากภพ กําเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส หรือสัตตนิกายนั้นแลว
จึงไดเกิดขึ้นในภพ กําเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส หรือในสัตตนิกาย
ชื่อโนนอีก.
บทวา ตตฺราปาสึ ความวา ภายหลังเราไดมีแลว ในภพ กําเนิด
คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส หรือในสัตตนิกายแมนั้น ซ้ําอีก. คําวา เอว นาโม
เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
อีกอยางหนึ่ง เพราะการระลึกนี้วา อมุตฺราสึ เปนการทรงระลึก
ตามที่ตองการของพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงระลึกขึ้นไปตามลําดับ, การระลึก
นี้วา โส ตโต จุโต เปนการพิจารณาของพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงระลึก
ถอยหลังกลับ, เพราะฉะนั้น พึงทราบใจความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรง
หมายเอาภพดุสิต จึงตรัสคํานี้วา อมุตฺร อุทปาทึ ในลําดับแหงการทรงอุบัติ
ขึ้นในภพนี้ ๆ วา อิธูปปนฺโน.
หลายบทวา ตตฺราปาสึ เอวนฺนาโม ความวา เราไดเปนเทวบุตร
มีนามวา เสตุเกตุ ในดุสิตพิภพแมนั้น.
บทวา เอว โคตฺโต ความวา เรามีโคตรอยางเดียวกันกับเทวดา
เหลานั้น.
บทวา เอว วณฺโณ ความวา เรามีผิวพรรณดุจทอง.
บทวา เอวมาหาโร ความวา เรามีอาหารขาวสะอาดเปนทิพย.
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บทวา เอว สุขทุกฺขปฏิส เวที ความวา เราไดเสวยสุขอันเปนทิพย
อยางนี้. สวนทุกข เปนเพียงทุกขประจําสังขารเทานั้น.
บทวา เอวมายุปริยนฺโต ความวา เรามีที่สุดแหงอายุหาสิบเจ็ด
โกฏิกับหกสิบแสนป อยางนี้.
หลายบทวา โส ตโต จุโต ความวา เรานั้น จุติจากดุสิตพิภพ
นั้นแลว.
ชุมนุมบทวา อิธูปปนฺโน ความวา เราเกิดแลวในพระครรภของ
พระนางมหามายาเทวีในภพนี้.
บทวา อิติ แปลวา ดวยประการฉะนี้.
สองบทวา สาการ สอุทฺเทส คือพรอมดวยอุเทศ ดวยอํานาจ
ชื่อและโคตร, พรอมดวยอาการ ดวยอํานาจผิวพรรณเปนตน.
จริงอยู สัตว คน อันชาวโลกยอมแสดงขึ้น ดวยชื่อและโคตรวา
ติสสะ โคตมะ ดังนี้. สัตว ยอมปรากฏโดยความเปนตาง ๆ กัน ดวยผิวพรรณ
เปนอาทิวา ขาว ดําคล้ํา ดังนี้เปนตน. เพราะเหตุนั้น ชื่อและโคตร ชื่อวา
อุเทศ, ผิวพรรณเปนตนนอกนี้ ชื่อวาอาการ.
พวกเดียรถียระลึกชาติได ๔๐ กัป
ถามวา ก็พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงระลึกบุพเพนิวาสไดพวกเดียว
เทานั้นหรือ ? ขาพเจาจะเฉลยตอไป :- พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรง
ระลึกไดพวกเดียว ก็หาไม, ถึงแมพระปจเจกพุทธ พระสาวกและเดียรถีย
ก็ระลึกได, แตวาระลึกไดโดยไมวิเศษเลย.* จริงอยู พวกเดียรถีย ยอมระลึก
ไดเพียง ๔๐ กัปเทานั้น เลยจากนั้นไป ระลึกไมได.
*
สารัตถทีปนี ๑ / ๖๑๓ เปน. . . อวิเสเสน.
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ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะมีปญญาหยอนกําลัง.
แทจริง ปญญาของเดียรถียเหลานั้น จัดวาหยอนกําลัง เพราะเวน
จากการกําหนดนามและรูป.
[พระอสีติมหาสาวกระลึกชาติไดแสนกัป]
ก็บรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระมาหาสาวก ๘๐ รูป ระลึกไดแสนกัป.
พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค ระลึกไดหนึ่งอสงไชยและแสนกัป. พระปจเจกพุทธ
ทั้งหลาย ระลึกไดสองอสงไขยและแสนกัป. จริงอยู อภินิหารของพระมหาสาวก พระอัครสาวกและพระปจเจกพุทธเหลานั้น มีประมาณเทานี้. สวน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีกําหนด, พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมระลึกได
ตราบเทาที่ทรงปรารถนา. แตพวกเดียรถีย ยอมระลึกไดตามลําดับขันธเทานั้น
พนลําดับ (ขันธ) ไป ยอมไมสามารถจะระลึกได ดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิ.
เพราะวาการกาวลงสูประเทศ (แหงญาณ) ที่ตนปรารถนา ยอมไมมีแกเดียรถีย
เหลานั้น ผูเปนเหมือนคนบอด. พระสาวกทั้งหลาย ยอมระลึกไดแมโดย
ประการทั้ง ๒. พระปจเจกพุทธทั้งหลาย ก็เหมือนอยางนั้น, สวนพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมทรงระลึกไดตลอดสถานที่ ๆ ทรงมุงหวังนั้น ๆ ทั้งหมดทีเดียว
ในเบื้องต่ําหรือเบื้องบน ในโกฏิกัปเปนอันมากดวยลําดับขันธบาง ดวยอํานาจ
จุติและปฏิสนธิบาง ดวยอํานาจการกาวไปดุจราชสีหบาง.
ในคําวา อย โข เม พฺราหฺมณ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา เม คือ มยา แปลวา อันเรา. ความรูแจง ทานเรียกวา
วิชชา เพราะอรรถวา ทําใหรูแจง.
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ถามวา ยอมทําใหรูแจงอะไร ?
แกวา ยอมใหรูแจง ซึ่งบุเพนิวาส.
โมหะที่ปกปดวิชชานั้น ทานเรียกวา อวิชชา เพราะอรรถวา เปน
เหตุทําไมใหรูแจงซึ่งบุพเพนิวาสนั้นนั่นแล. โมหะนั้นนั่นเอง ทานเรียกวา
ตมะ (ความมืด) ในบทวา ตโม เพราะอรรถวาปกปด. วิชชานั้นนั่นเอง
ทานเรียกวา อาโลกะ ในบทวา อาโลโก เพราะอรรถวาทําแสงสวาง.
ก็บรรดาบทเหลานี้ ในบทวา วิชฺชา อธิคตา นี้ มีอธิบายเทานี้. คําที่เหลือ
เปนคํากลาวสรรเสริญ.
สวนในบททั้ง ๒ วา วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา นี้มีโยชนาวา
วิชชานี้แล เราไดบรรลุแลว อวิชชา อันเราผูไดบรรลุวิชชานั้น กําจัดไดแลว.
อธิบายวา ใหพินาศแลว.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะเหตุที่วิชชาเกิดขึ้นแลว.
ในบททั้ง ๒ (คือ ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน) แมนอกนี้
ก็มีนัยนี้.
ศัพทวา ยถา ในคําวา ยถาต นี้ เปนนิบาต ลงในความอุปมา.
ศัพทวา ต เปนนิบาต.
(วิชชาเปนตนเกิดขึ้นแลว) แกบุคคลผูชื่อวาไมประมาท เพราะความ
ไมอยูปราศจากสติ. ผูชื่อวาความเพียรเผากิเลส เพราะยังกิเลสใหเรารอน
ดวยความเพียร. ผูชื่อวามีตนสงไปแลว อธิบายวา ผูสงจิตไปแลว เพราะ
เปนผูไมมีความเยื่อใยในกายและชีวิต.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 291
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคําอธิบายนี้ไววา อวิชชา เรากําจัดไดแลว,
วิชชา เกิดขึ้นแลว (แกเรา), ความมืด เรากําจัดไดแล, และสวางเกิด
ขึ้นแลว (แกเรา. ผละอันสมควรแกการประกอบความเพียรเนือง ๆ นั้น เรา
ไดแลว เหมือนอยางอวิชชา อันพระโยคาวจรพึงกําจัด, วิชชาพึงเกิดขึ้น,
ความมืด พึงถูกกําจัด, แสดงสวาง พึงเกิดขึ้น แกพระโยคาวจรผูไมประมาท
ผูมีความเพียรเผากิเลส ผูมีตนสงไปแลวอยู ฉันนั้นเหมือนกัน.
หลายบทวา อย โย เม พฺราหฺมณ ปมา อภินิพฺพิทา อโหสิ
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหา ความวา พราหมณ ! ความชําแรก
ออกครั้งที่หนึ่ง คือความออกไปครั้งที่หนึ่ง ไดแกความเกิดเปนอริยะครั้งที่
หนึ่งนี้แล ไดมีแลวแกเรา เพราะทําลายกระเปาะฟอง คืออวิชชา อันปกปด
ขันธที่เราอยูอาศัยในภพกอน ดวยจะงอยปาก คือบุพเพนิวาสานุสติญาณ
ดุจความชําแรกออก คือความออกไป ไดแกความเกิดในภายหลัง ในหมูไก
จากกระเปาะฟองไขนั้น แหงลูกไก เพราะทําลายกระเปาะฟองไข ดวยจะงอย
ปาก หรือดวยปลายเล็บเทาฉะนั้น ดวยประการฉะนี้.
กถาวาดวยปุพเพนิวาส จบ.
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กถาวาดวยทิพยจักษุ
หลายบทวา โส เอว ฯ ป ฯ จุตูปปาตฺาฌาย ความวา
(เราไดนอมจิตไปแลว) เพื่อญาณ (ความรู) ในจุติและอุปบัติ (ของสัตว
ทั้งหลาย). มีคําอธิบายวา (เราไดนอมจิตไปแลว) เพื่อญาณที่เปนเครื่องรู
ความเคลื่อนและความบังเกิด ของสัตวทั้งหลาย.
สองบทวา จตฺต อภินินฺนาเมสึ ความวา เราไดนอมบริกรรมจิต
ไป.
สวนในคําวา โส ทิพฺเพน ฯ เป ฯ ปสฺสามิ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :พระมหาสัตวทั้งหลาย ผูมีบารมีเต็มเปยมแลว ยอมไมมีการทําบริกรรม, จริงอยู
พระมหาสัตวเหลานั้น พอเมื่อนอมจิตไปเทานั้น ยอมเปนสัตวทั้งหลาย
ผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราบ ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย. กุลบุตรผูเปนอาทิกรรมิกทั้งหลาย ตองทําบริกรรมจึงเห็นดวย. เพราะเหตุนั้น การบริกรรม ดวย
สามารถแหงกุลบุตรเหลานั้น จึงควรกลาวไวดวย. แตเมื่อขาพเจา จะกลาว
การบริกรรมนั้นดวย จะทํานิทานแหงพระวินัย ใหเปนภาระหนักยิ่ง, เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจะไมกลาวการบริกรรมนั้นไว. สวนนักศึกษาทั้งหลาย ผูมี
ความตองการ ควรถือเอาการบริกรรมนั้น ตามนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวใน
ปกรณวิเสสชื่อ วิสุทธิมรรค.* แตในนิทานแหงพระวินัยนี้ ขาพเจาจัก
พรรณนาไวเฉพาะบาลีเทานั้น.
*
วิสุทธิมรรค ๒ / ๒๕๑-๒๕๓.
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[อรรถาธิบายคําวาทิพยจักษุเปนตน]
บทวา โส คือ โส อห แปลวา เรานั้น, ในคําวา ทิพฺเพน
เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- จักษุประสาท ชื่อวาทิพย เพราะเปนเชนกับดวย
จักษุทิพย. จริงอยู จักษุประสาทของเทวดาทั้งหลาย ที่เกิดเพราะสุจริตกรรม
อันน้ําดี เสลด และเลือด เปนตนมิไดพัวพัน ซึ่งสามารถรับอารมณแมใน
ที่ไกลได เพราะเปนธรรมชาติที่พนจากอุปกิเลสเครื่องเศราหมอง ชื่อวาเปน
ทิพย. ก็อีกอยางหนึ่ง ณาณจักษุนี้ ที่เกิดเพราะกําลังแหงวิริยภาวนา ก็เปน
เชนจักษุประสาทนั้นเหมือนกัน, เพราะเหตุนั้น ญาณจักษุนั้น จึงชื่อวาเปน
ทิพย เพราะเปนจักษุอันพระองคไดแลวดวยอํานาจทิพพวิหาร และเพราะ
การกําหนดแสงสวาง. ชื่อวาเปนทิพย แมเพราะมีความรุงเรืองมาก ดวย
การกําหนดแสงสวาง. ชื่อวาเปนทิพย แมเพราะมีคติ (ทางไป) มาก ดวย
การเห็นรูปที่อยูภายนอกฝาเรือนเปนตน. หมวด ๕ แหงอรรถทั้งหมดนั้น
บัณฑิตพึงทราบ ตามแนวแหงคัมภีรศัพทศาสตร.
ชื่อวาจักษุ เพราะอรรถวาเห็น เปนเหมือนจักษุ เพราะทํากิจแหง
จักษุ แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาจักษุ. ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะความเปนเหตุ
แหงทิฏฐิวสุทธิ ดวยการเห็นความจุติและความอุปบัติ (แหงสัตวทั้งหลาย).
จริงอยู ผูใด ยอมเห็นเพียงความจุติเทานั้น ไมเห็นความอุปบัติ (แหงสัตว
ทั้งหลาย) ผูนั้นยอมยึดเอาอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ). ผูใดยอมเห็น
เพียงความอุปบัติเทานั้น ไมเห็นความจุติ (แหงสัตวทั้งหลาย) ผูนั้น ยอม
ยึดเอาทิฏฐิคือความปรากฏขึ้นแหงสัตวใหม ๆ. สวนผูใดยอมเห็นทั้งสองอยาง
นั้น ผูนั้นยอมลวงเลยทิฏฐิทั้งสองอยางนั้นไป เพราะเหตุนั้น ทัสสนะนั้น
ของผูนั้น จึงชื่อวาเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ. สวนพระผูมีพระภาคเจา ไดทอด
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พระเนตรเห็นทั้งสองอยางนั้นแลว. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไดกลาวคํานี้วา
ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะความเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ ดวยการเห็นความจุติและ
ความอุปบัติ (แหงสัตวทั้งหลาย) ดังนี้.
[ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจาปราศจากอุปกิเลส ๑๑ อยาง]
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะเวนจากอุปกิเลส (เครื่องเศรา
หมองจิต) ๑๑ อยาง. จริงอยู ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจา เวนแลว
จากอุปกิเลส ๑๑ อยาง. เหมือนอยางที่พระองคตรัสไวอยางนี้วา ดูกอน
อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละทั้งหลาย*! เรานั้นแล รูแลววา วิจิกิจฉา เปน
เครื่องเศราหมองจิต จึงละวิจิกิจฉา เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา อมนสิการ เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละอมนสิการ
เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา ถึงมิทธิ เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละถินมิทธะเครื่อง
เศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา ความหวาดเสียว เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละความ
หวาดเสียว เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา ความตื่นเตน เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละความตื่นเตน
เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา ความชั่วหยาบ เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละความชั่วหยาบ
เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา ความเพียรที่ปรารภเกินไป เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละ
ความเพียรที่ปรารภเกินไป เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
*
ในอุปกิเลสสูตร มีพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละ ๓ ทานเขาไปเฝา, แต
พระผูมีพระภาคเจาตรัสออกชื่อทานอนุรุทธะรูปเดียวที่เปนหัวหนา ใชพหุวจนะ เชน สาริปุ
ตตา
เปนตน.
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รูแลววา ความเพียรที่หยอนเกินไป เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละ
ความเพียรที่หยอนเกินไป เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา ตัณหาที่คอยกระซิบ เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละตัณหา
ที่คอยกระซิบ เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา มานัตตสัญญา (คือความสําคัญสภาวะเปนตาง ๆ กัน)
เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละนานัตตสัญญา เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
รูแลววา กิริยาที่เพงดูรูปเกินไป เปนเครื่องเศราหมองจิต จึงละกิริยา
ที่เพงรูปเกินไป เครื่องเศราหมองจิตเสียได.
ดูกอนอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละทั้งหลาย ! เรานั้นแล เปนผูไม
ปรามาส มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวอยู ยอมรูสึกแสงสวางอยางเดียว
เทียวแล แตไมเห็นรูปทั้งหลาย เห็นแตรูปอยางเดียวเทียวแล แตไมรูสึก
แสงสวาง* ดังนี้เปนตน
ญาณจักษุนั้น (ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น) ชื่อวาบริสุทธ
เพราะเวนจากอุปกิเลส (เครื่องเศราหมองจิต) ๑๑ อยาง ดังพรรณนามาฉะนี้.
ชื่อวา ลวงจักษุของมนุษย เพราะเห็นรูปลวงเลยอุปจารแหงมนุษย
ไป.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา ชื่อวาอติกกันตมานุสกะ เพราะลวงเลย
มังสจักษุของมนุษยไป. ดวยทิพยจักษุนั้นอันบริสุทธลวงเลยเสีย ซึ่งจักษุของ
มนุษย.
สองบทวา สตฺเต ปสฺสามิ ความวา เรายอมดู คือยอมเห็น ไดแก
ตรวจดูสัตวทั้งหลาย (ดวยทิพยจักษุ) เหมือนมนุษย ดูดวยมังสจักษุฉะนั้น.
*
ม. อุปริ. ๑๔ / ๓๐๖-๓๐๗
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ในคําวา จวมาเน อุปปชฺชมาเน เปนตนนี้ วินิจฉัยดังนี้ :ใคร ๆ ไมสามรถเพื่อจะเห็นสัตวทั้งหลายได ดวยทิพยจักษุในขณะ
จุติหรือในขณะอุปบัติ แตสัตวเหลาใด ผูใกลตอจุติอยูวา จักจุติเดี๋ยวนี้ สัตว
เหลานั้น ทานประสงควา กําลังจุติ และสัตวเหลาใด ผูถือปฏิสนธิแลว
หรือผูเกิดแลวบัดเดี๋ยวนี้ สัตวเหลานั้นทานก็ประสงควา กําลังจะอุปบัติ พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เรายอมเล็งเห็นสัตวเหลานั้น คือเห็นปานนั้น
ผูกําลังจุติและผูกําลังอุปบัติ ดังนี้.
บทวา หีเน ความวา ผูถูกเขาติเตียน คือดูหมิ่น เหยียดหยาม
ดวยอํานาจชาติตระกูลและโภคะเปนตน ที่ชื่อวาเลวทรามเพราะความเปนผู
ประกอบดวยผลวิบากแหงโมหะ.
บทวา ปณีเต ความวา ผูตรงกันขามจากบุคคลเลวนั้น เพราะ
ความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงอโมหะ.
บทวา สุวณฺเณ ความวา ผูประกอบดวยผิวพรรณ ที่นาปรารถนา
นาใคร และนาชอบใจ เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงอโทสะ.
บทวา ทุพฺพณฺเณ ความวา ผูประกอบดวยผิวพรรณที่ไมนาปรารถนา
ไมนาใคร และไมนาชอบใจ เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงโทสะ.
อธิบายวา ผูมีรูปแปลกประหลาดจากผูที่มีรูปสวย ดังนี้บาง.
บทวา สุคเต ไดแก ผูไปสูสุคติ. อีกอยางหนึ่ง ไดแกผูมั่งคั่ง
คือมีทรัพยมาก เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงอโลภะ.
บทวา ทุคฺคเต ไดแก ไปสูสุคติ. อีกอยางหนึ่ง ไดแกผูยากจน
คือมีขาวและน้ํานอย เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงโลภะ.
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บทวา ยถากมฺมูปเค ไดแก ผูเขาถึงตามกรรมที่คนเขาไปสั่งสม
ไวแลว.
บรรดาบทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกิจแหงทิพยจักษุดวยบท
ตน ๆ วา จวมาเน เปนอาทิ. อนึ่ง กิจแหงยถากัมมูปตฌาณ (ญาณเครื่อง
รูสัตวผูเขาถึงตามกรรม) ก็เปนอันตรัสแลวดวยบทนี้.
[ลําดับความเกิดขึ้นแหงยถากัมมูปคญาณ]
ก็ลําดับความเกิดขึ้นแหงญาณนั้น มีดังตอไปนี้ :(ภิกษุในพระศาสนา๑นี้) เจริญอาโลกกสิณ มุงหนาตอนรกเบื้องต่ํา
แลว ยอมเห็นสัตวนรกทั้งหลาย ผูตามเสวยทุกขอยางใหญอยู. การเห็นนั้น
จัดเปนกิจแหงทิพยจักษุโดยแท. เธอนั้นใฝใจอยูอยางนี้วา สัตวเหลานี้ ทํากรรม
อะไรหนอแล จึงไดตามเสวยทุกขอยูอยางนี้ ? ลําดับนั้น ญาณอันมีกรรมนั้น
เปนอารมณ ก็เกิดขึ้นแกเธอนั้นวา เพราะทํากรรมชื่อนี้. อนึ่ง เธอนั้น
เจริญอาโลกกสิณ มุงหนาตอเทวโลกเบื้องบนแลว ยอมเห็นสัตวทั้งหลายใน
สวนนันทวัน มิสสกวัน และปารุสกวัน เปนตน ผูเสวยสมบัติอยางใหญอยู
การเห็นแมนั้นจัดเปนกิจแหงทิพยจักษุโดยแท. เธอนั้นใฝใจอยูอยางนี้วา
"สัตวเหลานี้ทํากรรมอะไรหนอแล จึงไดเสวยสมบัติอยางนี้ ?" ลําดับนั้น
ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณก็เกิดขึ้นแกเธอนั้นวา "เพราะทํากรรมชื่อนี้."
นี้ชื่อวา ยถากัมมูปคญาณ (ญาณเครื่องรูสัตวผูเขาถึงตามกรรม). ชื่อวาการ
บริกรรมแผนกหนึ่งแมแหงยถากัมมูปคญาณนี้ก็ไมมี. ยถากัมมูปคญาณนี้ ไมมี
การบริกรรมไวแผนกหนึ่งแมฉันใด แมอนาคตดังสญาณก็ไมมีฉันนั้น. จริงอยู
ญาณเหลานี้ ๒ ที่เปนบาทแหงทิพยจักษุนั่นแล ยอมสําเร็จพรอมกับทิพยจักษุ
นั่นเอง.
๑. ฎีกาปรมัตถมัญชุสา ๒ / ๓๓๐ อิมานิ ศัพทนี้เปน อิมินา ในวิสุทธิมรรคก็เปน อิมินา.
๒. วิสุทธิมรรค ๒ / ๒๖๙ มีศัพทวา อิธ ภิกฺขุ จึงไดแปลไวตามนั้น เพราะความชัดดี.
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ในคําวา กายทุจฺจริเตน เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ความประพฤติ
ชั่ว หรือความประพฤติเสียหาย เพราะมีกิเลสเปนความเสียหาย เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา ทุจริต. ความประพฤติชั่วทางกาย หรือความประพฤติชั่วที่เกิดจาก
กาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา กายทุจริต. แมวจีทุจริต และมโนทุจริต ก็
ควรทราบดังอธิบายนี้.
บทวา สมนฺนาคตา แปลวา เปนผูพรอมเพรียง.
[การดาพระอริยเจาหามสวรรคและหามรรค]
สองบทวา อริยาน อุปวาทกา ความวา สัตวทั้งหลาย ผูมีความ
เห็นผิด เปนผูใครซึ่งความฉิบหายมิใชประโยชน กลาวใสราย มีคําอธิบายวา
ดาทอ ติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย คือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และพระสาวกของพระพุทธเจา โดยที่สุด แมคฤหัสถผูเปนพระโสดาบัน ดวย
อันติมวัตถุ หรือดวยการกําจัดเสียซึ่งคุณ.
ในการกลาวใสราย ๒ อยางนั้น บุคคลผูกลาวอยูวา สมณธรรมของ
ทานเหลานั้น ไมมี, ทานเหลานั้น ไมใชสมณะ ดังนี้ พึงทราบวา ชื่อวา
กลาวใสรายดวยอันติมวัตถุ. บุคคลผูกลาวอยูวา ฌานก็ดี วิโมกขก็ดี มรรค
ก็ดี ผลก็ดี ของทานเหลานั้น ไมมี ดังนี้ พึงทราบวา ชื่อวากลาวใสราย
ดวยการกําจัดเสียซึ่งคุณ. ก็ผูนั้นพึงกลาวใสรายทั่งที่รูตัวอยู หรือไมรูก็ตาม
ยอมชื่อวา เปนผูกลาวใสรายพระอริยเจาแท แมโดยประการทั้งสอง. กรรม
(คือการกลาวใสรายพระอริยเจา) เปนกรรมหนัก เปนทั้งสัคคาวรณ (หาม
สวรรค) ทั้งมัคคาวรณ (หามมรรค)
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[เรื่องภิกษุหนุมกลาวใสรายพระอริยเจาชั้นสูง]
ก็เพื่อประกาศขอที่การดาเปนกรรมที่หนักนั้น พระโบราณาจารย
ทั้งหลาย จึงนําเรื่องนี้มาเปนอุทาหรณ ดังตอไปนี้ :ไดยินวา พระเถระรูปหนึ่ง และภิกษุหนุมรูปหนึ่ง เที่ยวไปบิณฑบาต
ในบานแหงใดแหงหนึ่ง. ทานทั้ง ๒ นั้น ไดขาวยาคูรอนประมาณกระบวนหนึ่ง
ในเรือนหลังแรกนั่นเอง. แตพระเถระเกิดลมเสียดทองขึ้น. ทานคิดวา ขาว
ยาคูนี้ เปนของสบายแกเรา เราจะดื่มขาวยาคูนั้นกอนที่มันจะเย็นเสีย ทาน
จึงไดนั่งดื่มขาวยาคูนั้นบนขอนไม ซึ่งพวกมนุษยเข็นมาไว เพื่อตองการทํา
ธรณีประตู. ภิกษุหนุมนอกนี้ ไดรังเกียจพระเถระนั้น ดวยคิดวา พระเถระ
แกรูปนี้หิวจัดหนอ กระทําใหเราไดรับความอับอาย. พระเถระเที่ยวไปในบาน
แลวกลับไปยังวิหาร ไดพูดกะภิกษุหนุมวา อาวุโส ที่พึ่งในพระศาสนานี้
ของคุณมีอยูหรือ ?
ภิกษุหนุม เรียนวา มีอยู ขอรับ ! กระผมเปนพระโสดาบัน.
พระเถระ พูดเตือนวา อาวุโส ! ถากระนั้น คุณไมไดทําความพยามยาม
เพื่อตองการมรรคเบื้องสูงขึ้นไปหรือ ?* เพราะพระขีณาสพ คุณไดกลาว
ใสรายแลว. ภิกษุหนุมรูปนั้น ไดใหพระเถระนั้นอดโทษแลว เพราะเหตุนั้น
กรรมนั้นของภิกษุหนุมรูปนั้น ก็ไดกลับเปนปกติเดิมแลว.
*
ในวิสุทธิมรรค ภาค ๒ / ๒๗๐- มีดังนี้คือ เตนหาวุโส อุปริมคฺคตฺถาย วายาม มาอกาสีติ.
กสฺมา ภนฺเตติ. ขีณาสโว ตยา อุปวทิโตติ. แปลวา พระเถระ พูดเตือนวา อาวุโส ถากระนั้น
คุณไมไดทําความพยายาม เพื่อตองการมรรคเบื้องสูงขึ้นไปหรือ ? ภิกษุ นุนเรียนวา เพราะ
เหตุไร ขอรับ ? พระเถระพูดวา เพราะพระขีณาสพ คุณไดกลาวใสรายแลว กสฺมา ภนฺเต
ติ
ในสามนตนี้ นาจะตกไป.
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[วิธีขอขมาเพื่อใหอดโทษใหในการดาใสราย]
เพราะฉะนั้น ผูใดแมอื่น กลาวใสรายพระอริยเจา ผูนั้นไปแลว
ถาทานแกกวาตนไซร, ก็พึงใหทานอดโทษให ดวยเรียนทานวา กระผมได
กลาวคํานี้และคํานี้กะพระคุณเจาแลว ขอพระคุณเจาไดอดโทษนั้นใหกระผม
ดวยเถิด ถาทานออนกวาตนไซร ไหวทานแลวนั่งกระโหยงประคองอัญชลี
พึงขอใหทานอดโทษให ดวยเรียนทานวา ขาแตทานผูเจริญ ! กระผมไดกลาว
คํานี้และคํานี้กะทานแลว ขอทานจงอดโทษนั้นใหแกขาพเจาดวยเถิด ถาทาน
ไมยอมอดโทษให หรือทานหลีกไปยังทิศ (อื่น) เสีย พึงไปยังสํานักของภิกษุ
ทั้งหลายผูอยูในวิหารนั้น. ถาทานแกกวาตนไซร พึงยืนขอขมาโทษทีเดียว
ถาทานออนกวาตนไซร ก็พึงนั่งกระโหยงประคองอัญชลี ใหทานชวยอดโทษ
ให พึงกราบเรียนใหทานอดโทษอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ! กระผมได
กลาวคํานี้ และคํานี้กะทานผูมีอายุชื่อโนนแลว ขอทานผูมีอายุรูปนั้น จงอด
โทษใหแกกระผมดวยเถิด ถาพระอริยเจานั้นปรินิพพานแลวไซร, ควรไป
ยังสถานที่ตั้งเตียงที่ทานปรินิพาน แมไปจนถึงปาชาแลว พึงใหอดโทษให
เมื่อตนไดกระทําแลวอยางนี้ กรรมคือการใสรายนั้น ก็ไมเปนทั้งสัคคาวรณ
มัคคาวรณ (ไมหามทั้งสวรรคทั้งมรรค) ยอมกลับเปนปกติเดิมทีเดียว.
[การกลาวใสรายพระอริยเจามีโทษเชนกับอนันตริยกรรม]
บทวา มิจฺฉาทิฏิกา แปลวา มีความเห็นวิปริต.
บทวา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา ความวา ก็คนเหลาใด ใหชน
แมเหลาอื่นสมาทาน บรรดากรรมมีกายกรรมเปนตน ซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิเปนมูล.
คนเหลานั้น ชื่อวามีกรรมนานาชนิดอันตนสมาทานถือเอาแลว ดวยอํานาจ
มิจฉาทิฏฐิ. ก็บรรดาอริยุปวาทและมิจฉาทิฏฐิเหลานั้น แมเมื่อทานสงเคราะห
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อริยุปวาทเขาดวยวจีทุจริตศัพทนั่นเอง และมิจฉาทิฏฐิเขาดวยมโนทุจริตศัพท
เชนกันแลว การกลาวถึงกรรมทั้ง ๒ เหลานี้ซ้ําอีก พึงทราบวา มีการแสดง
ถึงขอที่กรรมทั้ง ๒ นั้นมีโทษมากเปนประโยชน. จริงอยู อริยุปวาท มีโทษ
มากเชนกับอนันตริยกรรม. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอน
สารีบุตร ! เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอม
ดวยปญญาพึงไดลิ้มอรหัตผล ในภพปจจุบันนี้แล แมฉันใด, ดูกอนสารีบุตร !
เรากลาวขออุปไมยนี้ ฉันนั้น บุคคลนั้น ไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิด
นั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสียแลว ตองถูกโยนลงในนรก (เพราะอริยุปวาท)
เหมือนถูกนายนิรยบาลนํามาโยนลงในนรกฉะนั้น.๑ ก็กรรมอยางอื่น ชื่อวา
มีโทษมากกวามิจฉาทิฏฐิยอมไมมี. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรายังไมเล็งเห็นแมธรรมอยางหนึ่งอื่น ซึ่งมีโทษ
มากกวาเหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย ภิกษุทั้งหลาย ! โทษทั้งหมดมีมิจฉาทิฏฐิ
เปนอยางยิ่ง๒ ดังนี้.
สองบทวา กายสฺส เภทา ความวา เพราะสละอุปาทินนกขันธเสีย
(ขันธที่ยังมีกิเลสเขาไปยึดครองอยู).
บทวา ปรมฺมรณา ความวา แตการถือเอาขันธที่เกิดขึ้นในลําดับ
แหงการสละนั้น. อีกอยางหนึ่ง สองบทวา กายสฺส เภทา คือ เพราะความ
ขาดสูญแหงชีวิตินทรีย. บทวา ปรมฺมรณา คือ ตอจากจุติจิต.
[อรรถาธิบายคําวานรกไดชื่อวาอบายเปนตน]
คําทั้งหมดมีอาทิอยางนี้วา อปาย เปนไวพจนแหงคําวา นิรยะ,
จริงอยู นิรยะ ชื่อวา อบาย เพราะไปปราศจากความเจริญ ที่สมมติวาเปนบุญ
อันเปนเหตุแหงสวรรคและนิพพาน หรือเพราะไมมีความเจริญขึ้นแหงความสุข.
๑ ม. มู. ๑๒ / ๑๔๕. ๒. องฺ. ติก. ๒๐ / ๔.
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ที่ชื่อวา ทุคติ เพราะอรรถวา มีคติแหงทุกขเปนที่พึ่ง. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา ทุคติ เพราะอรรถวา มีคติที่เกิดเพราะกรรมที่ชั่วรายเพราะมีโทษมาก.
ที่ชื่อวา วินิบาต เพราะอรรถวา เปนสถานที่พวกสัตวผูชอบทําชั่ว
ตกไปไวอํานาจ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วินิบาต เพราอรรถวา เปนสถานที่
ที่พวกสัตวผูกําลังพินาศ มีอวัยวะใหญนอยแตกกระจายตกไปอยู.
ที่ชื่อวา นิรยะ เพราะอรรถวา เปนสถานที่ไมมีความเจริญที่รูกัน
วาความยินดี อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
ดวยอบายศัพท. จริงอยู กําเนิดสัตวดิรัจฉานจัดเปนอบาย เพราะปราศจาก
สูตติ แตไมจัดเปนทุคติ เพราะเปนสถานที่เกิดแหงสัตวทั้งหลายมีพญานาค
เปนตน ผูมีศักดามาก. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเปตวิสัย ดวยทุคติศัพท.
จริงอยู เปตวิสัยนั้นจัดเปนอบายดวย เปนทุคติดวย เพราะปราศไปจากทุคติ
และเพราะเปนคติแหงทุกข, แตไมเปนวินิบาต เพราะไมมีความตกไป เชน
กับพวกอสูร. แทจริง แมวิมานทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นแกพวกเปรตผูมีฤทธิ์มาก.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงอสุรกาย ดวยวินิปาตศัพท. ความจริงอสุรกาย
นั้น ทานเรียกวา เปนอบายดวย เปนทุติดวย เพราะอรรถตามที่กลาวมาแลว
และวาเปนวินิบาต เพราะเปนผูมีความตกไปจากความเกิดขึ้นแหงสมบัติทั้งปวง,
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงนิรยะนั่นแล ซึ่งมีออเนกประการมือวจีเปนตน
ดวยนิรยศัพท.
บทวา อุปปนฺนา แปลวา เขาถึงแลว อธิบายวา เกิดขึ้นแลวใน
นรกนั้น. ศุกลปกษ (ฝายขาว) พึงทราบโดยบรรยายที่แปลกกันจากที่กลาว
แลว. สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :- แมคติแหงมนุษย ทานก็สงเคราะหเอา
ดวนสุคติศัพท ในศุกลปกษนี้. เทวคติเทานั้นทานสงเคราะหเขาดวยสัคคศัพท.
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ใน ๓ บทวา สุคตึ สคฺค โลก นั้น มีใจความเฉพาะคําดังนี้คือ :ชื่อวา สุคติ เพราะอรรถวา เปนคติดี. ชื่อวา สัคคะ เพราะอรรถวา
เลิศดวยดี ดวยอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน. สุคติและสวรรคทั้งหมดนั้น
ชื่อวา โลก เพราะอรรถวา พินาศและแตกสลายไป.
วิชชาคือทิพยจักษุญาณ ชื่อวา วิชชา. อวิชชา อันเปนเครื่อง
ปกปดจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย ชื่อวา อวิชชา. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
กถาวาดวยทิพยจักษุจบ
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กถาวาดวยอาสวักขยญาณ
จริงอยู ในกถาวาดวยทิพยจักษุญาณนี้ มีความแปลกกันดังตอไปนี้แล.
ในกถาวาดวยปุพเพนิวาส ขาพเจากลาวไวแลววา เพราะทําลายกระเปาะฟอง
คืออวิชชา อันปกปดขันธที่ตนเคยอยูแลวในกาลกอน ดวยจะงอยปากคือ
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ดังนี้ ฉันใด ในกถาวาดวยทิพยจักษุญาณนี้ ก็ควร
กลาววา เพราะทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชาอันปกปดความจุติและอุปบัติ
(ของสัตวทั้งหลาย) ดวยจะงอยปากคือจุตูปปาตญาณ ดังนี้ ฉันนั้น.
ในคําวา โส เอว สมาหิเต จิตฺเต นี้ ควรทราบจิตในจตุตถฌาณ
อันเปนบาทแหงวิปสสนา (ตอไป).
สองบทวา อาสวาน ขยฺาณาย ความวา เพื่อประโยชนแก.
อรหัตมรรคญาณ. จริงอยู อรหัตมรรค ทานเรียกวา ธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย เพราะทําอาสวะใหพินาศไป. ก็ญาณนี้ ในอรหัตมรรค
นั้น ทานเรียกวา ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความที่ญาณ
นั้นเปนธรรมนับเนื่องแลว ในมรรคนั้น ดวยประการฉะนี้.
สองบทวา จิตฺต อภินินฺนาเมสึ ความวา เราไดนอมวิปสสนาจิต
ไปเฉพาะแลว.
ในคํามีอาทิอยางนี้วา โส อิท ทุกฺข พึงทราบใจความอยางนี้วา
เราไดรู คือทราบ ไดแกแทงตลอดแลว ซึ่งทุกขสัจแมทั้งหมด ตามความ
เปนจริง ดวยการแทงตลอดลักษณะตามที่เปนจริงวา ทุกขมีประมาณเทานี้
ไมมีทุกขยิ่งขึ้นไปกวานี้ และเราไดรู คือทราบ ไดแกแทงตลอดแลว ซึ่งตัณหา
อันยังทุกขนั้นใหเกิด ตามความเปนจริง ดวยการแทงตลอดลักษณะตามที่
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เปนจริงวา นี้ ทุกขสมุทัย แมทุกขและตัณหาทั้ง ๒ นั้น ไปถึงสถานที่ใด
ยอมดับไป เราก็ไดรู คือไดทราบ ไดแกแทงตลอดแลว ซึ่งสถานที่นั้น คือ
พระนิพพาน อันเปนไปไมไดแหงทุกขและตัณหานั้น ตามความเปนจริง
ดวยการแทงตลอดลักษณะตามที่เปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธ และเราก็ไดรู คือ
ไดทราบ ไดแกแทงตลอดแลว ซึ่งอริยมรรค อันเปนเหตุใหบรรลุทุกขนิโรธ
นั้น ตามเปนจริง ดวยการแทงตลอดลักษณะตามที่เปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสัจจะทั้งหลาย โดยสรุปอยางนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงดวยอํานาจกิเลสโดยบรรยาย จึงตรัสคํามีอาทิวา
อิเม อาสวา ดังนี้.
หลายบทวา ตสฺส เม เอว ชานโต เอว ปสฺสโต ความวา
เมื่อเรานั้นรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสมรรค
อันถึงที่สุดพรอมกับวิปสสนาไว (ในบทเหลานั้น).
บทวา กามาสวา แปลวา จากกามาสวะ. พระองคทรงแสดงขณะ
แหงผลไวดวยคําวา หลุดพนแลว นี้ แทจริง จิตยอมหลุดพน ในขณะแหง
มรรค ในขณะแหงผลจัดวาหลุดพนแลว ทรงแสดงปจจเวกขณญาณไวดวย
คํานี้วา เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็ไดมีญาณรูวา หลุดพนแลว ดังนี้ ทรงแสดง
ภูมิแหงปจจเวกขณญาณนั้นไวดวยคําเปนตนวา ชาติสิ้นแลว จริงอยู พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อทรงพิจารณาอยูดวยพระญาณนั้น ก็ไดทรงรูแลวซึ่งทุกขสัจ
เปนตนวา ชาติสิ้นแลว
ถามวา ก็ชาติไหนของพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา สิ้นแลว และ
พระองคทรงรูชาตินั้นไดอยางไร ?
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ขาพเจาจะกลาวตอไป :- ชาติที่เปนอดีต ของพระองคชื่อวายัง
ไมสิ้นไปกอน (ดวยมรรคภาวนา) เพราะชาตินั้นสิ้นไปแลว ในกาลกอน.
ชาติที่เปนอนาคตของพระองค ชื่อวายังไมสิ้นไป เพราะไมมีความพยายาม
ในอนาคต, ชาติที่เปนปจจุบันของพระองค ก็ชื่อวายังไมสิ้นไป เพราะชาติ
ยังมีอยู, สวนชาติใด อันตางโดยประเภทคือขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕
อบรมมรรค ชาตินั้นจัดวาสิ้นไปแลวเพราะถึงความไมเกิดขึ้นเปนธรรมดา
เหตุมีมรรคอันไดอบรมแลว, พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ครั้นทรง
พิจารณาถึงกิเลสที่พระองคทรงละดวยมรรคภาวนาแลว ทรงทราบวา เมื่อไมมี
กิเลส กรรมแมยังมีอยู ก็ไมมีปฏิสนธิตอไป จึงชื่อวาไดทรงรูชาตินั้นแลว.
บทวา วุสิต ความวา (พรหมจรรย) อันเราอยูแลว คืออยูจบแลว.
อธิบายวา อันเรากระทํา ประพฤติ ใหเสร็จสิ้นแลว.
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย. จริงอยู พระเสขบุคคล
๗ จําพวก รวมกับกัลยาณปุถุชน ที่ชื่อวา ยอมอยูอบรมพรหมจรรย. พระขีณาสพมีการอยูพรหมจรรยจบแลว. เพาะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
ทรงพิจารณาถึงพรหมจริยวาส ของพระองค ก็ไดทรงรูแลววา พรหมจรรย
อันเราอยูจบแลว.
สองบทวา กต กรณีย ความวา กิจแม ๑๖ อยาง เราใหจบลง
แลวดวยอํานาจแหงการกําหนดรู การละ การกระทําใหแจง และการอบรม
ใหเจริญ ดวยมรรค ๔. จริงอยู ในสัจจะทั้ง ๔. จริงอยู พระเสขบุคคล ๗ จําพวก
มีกัลยาณปุถุชนเปนตน ยังทํากิจนั้นอยู. พระขีณาสพมีกิจที่ควรทํา อันตน
ทําสําเร็จแลว. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงพิจารณาถึงกิจที่
ควรทําของพระองค ก็ไดทรงรูวา กิจที่ควรทําเราทําเสร็จแลว.
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หลายบทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา พระผูมีพระภาคเจา ได
ทรงรูแลววา บัดนี้ กิจคือการอบรมดวยมรรค เพื่อความเปนอยางนี้อีก คือ
เพื่อความเจริญแหงโสฬสกิจ หรือเพื่อความสิ้นไปแหงกิเลสอยางนี้ ของเรา
ยอมไมมี.
บัดนี้ พระองคเมื่อจะทรงแสดงการบรรลุญาณ อันเปนเหตุสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายนั้น อันปจจเวกขณญาณประคองแลวอยางนั้นแกพราหมณ
จึงตรัสพระดํารัสวา อย โย เม พฺราหฺมณ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น ความรูอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรคญาณ ชื่อวา
วิชชา ความไมรูอันปกปดสัจจะ ๔ ชื่อวา อวิชชา. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวนั้นแล.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดกอนใครทั้งหมดดวยคุณธรรม]
สวนความแปลกกัน มีดังตอไปนี้ :ในคําวา อย โข เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินิพฺพิทา อโหสิ นี้
มีอธิบายวา ดูกอนพราหมณ ! ความชําแรกครั้งที่ ๓ คือ ความออกครั้งที่ ๓
ไดแกความเกิดเปนอริยะครั้งที่ ๒ นี้แล ไดมีแลวแกเรา เพราะไดทําลาย
กระเปาะฟองคืออวิชชา อันปกปดสัจจะ ๔ ดวยจะงอยปากคืออาสวักขยญาณ
ดุจความชําแรกออก คือความออกไป ไดแกความเกิดในภายหลังในหมูไก
จากกระเปาะฟองไขนั้นแหงลูกไก เพราะไดทําลายกระเปาะฟองไข ดวย
จะงอยปาก หรือดวยปลายเล็บเทาฉะนั้น.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงพระสงคอะไรไว ดวย
พระดํารัสมีประมาณเทานี้ ?
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แกวา ทรงแสดงพระประสงคนี้ไวอยางนี้วา ดูกอนพราหมณ ! ก็
ลูกไกตัวนั้น ไดทําลายกระเปาะฟองไขแลว ออกไปจากกระเปาะฟองไขนั้น
ยอมชื่อวาเกิดครั้งเดียวเทานั้น สวนเราไดทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชา อัน
ปกปดขันธที่เราเคยอาศัยอยูในกาลกอนแลว ชื่อวา เกิดแลวครั้งแรกทีเดียว
เพราะวิชชาคือบุพเพนิวาสานุสติญาณ ตอจากนั้นไดทําลายกระเปาะฟองคือ
อวิชชา อันปกปดจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย ชื่อวาเกิดแลวครั้งที่ ๒
เพราะวิชชา คือทิพยจักษุญาณ ตอมาอีก ไดทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชา
อันปกปดสัจจะ ๔ ชื่อวาเกิดแลวครั้งที่ ๓ เพราะวิชชาคืออาสวักขยญาณ
เราเปนผูชื่อวาเกิดแลว ๓ ครั้ง เพราะวิชชาทั้ง ๓ ดังพรรณนามาฉะนี้ และ
ชาติของเรานั้นจึงเปน อริยะ คือดีงาม บริสุทธิ์.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงอยางนี้ ทรงประกาศอตีตังสญาณ ดวยบุพเพนิวาสญาณ ปจจุปนนังสญาณ และอนาคตตังสญาณ ดวย
ทิพยจักษุ พระคุณที่เปนโลกิยะและโลกุตระทั้งสิ้น ดวยอาสวักขยญาณ
ครั้นทรงประกาศคุณคือพระสัพพัญู แมทั้งหมดดวยวิชชา ๓ ดังที่กลาวมา
แลว จึงไดทรงแสดงขอที่พระองคเปนผูเจริญและประเสริฐที่สุดดวยอริยชาติ
แกพราหมณ ดวยประการฉะนี้.
(กถาวาดวยอาสวักขยญาณ จบ*)
*
ไดแปลเพิ่มเติมไวอยางในฎีกาสารัตถทีปนี ๖ / ๑๔๑.
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เวรัญชพราหมณไดสติรูสึกตัว
ในคําวา เอว วุตฺเต เวรฺโช พฺราหฺมโณ นี้ มีอธิบายวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงอนุเคราะหแกโลก จะทรงอนุเคราะหพราหมณ
ไดตรัสความที่พระองคเปนผูเจริญและประเสริฐที่สุด ดวยอริยชาติ แมที่ควร
ปกปด ดวยธรรมเทศนาอันประกาศวิชชา ๓ โดยนัยดังกลาวมาอยางนี้
เวรัญชพราหมณ มีกายและจิตเต็มเปยมไปดวยความแผซานไปแหงปติ รูความ
ที่พระผูมีพระภาคเจา เปนผูเจริญและประเสริฐที่สุด ดวยอริยชาตินั้น จึง
ตําหนิตนเองวา เราไดกลาวพระสัพพัญูผูประเสริฐกวาโลกทั้งหมด ทรง
ประกอบดวยพระคุณทั้งปวง ชื่อเชนนี้วา ไมทรงทํากรรมมีการกราบไหว
เปนตนแกชนเหลาอื่น เฮย ! นาติเตียนความไมรูอะไรเสียจริง ๆ หนอ ดังนี้
จึงตกลงใจวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ชื่อวาเปนผูเจริญที่สุดใน
โลก เพราะอรรถวาเปนผูเกิดกอน ดวยอริยชาติ ชื่อวาเปนผูประเสริฐที่สุด
เพราะอรรถวา ไมมีผูเสมอดวยพระคุณทั้งปวง แลวไดกราบทูลคํานี้กระพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม เปนผูเจริญที่สุด ทานพระโคดม เปนผู
ประเสริฐที่สุด ก็แลครั้นกราบทูลอยางนั้นแลว เมื่อจะชมเชยพระธรรมเทศนา
ของพระผูมีพระภาคเจานั้นอีก จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ !
พระดํารัสของพระองค นาชมเชยยิ่งนัก ดังนี้เปนตน.
[อรรถาธิบายอภิกกันตศัพทลงในอรรถ ๔ และ ๙ อยาง]
ในคําวา อภิกฺกนฺต เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- อภิกกันตศัพทนี้
ยอมปรากฏในอรรถ คือ ขยะ (ความสิ้นไป) สุนทระ (ความดี) อภิรูปะ
(รูปงาม) และอัพภานุโมทนะ (ความชมเชย).
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จริงอยู อภิกกันตศัพท ปรากฏในความสิ้นไป ในประโยคทั้งหลาย
เปนตนวา พระเจาขา ! ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆ
นั่งรอนานแลว.๑
อภิกกันตศัพท ปรากฏในความดี ในประโยคทั้งหลายเปนตนวา
คนนี้ ดีกวา และประณีตกวา ๔ คนเหลานี้.๒
อภิกกันตศัพท ปรากฏในรูปงาม ในประโยคทั้งหลายเปนตนวา
ใคร ชางรุงเรืองดวยฤทธิ์ ดวยยศ
มีพรรณงดงามยิ่งนัก ยังทิศทั้งปวงใหสวาง
อยู กําลังไหวเทาของเรา๓ ?
อภิกกันตศัพท ปรากฏในความชมเชย ในประโยคทั้งหลายเปนตนวา
พระเจาขา ! ภาษิตของพระองค นาชมเชยยิ่งนัก.
แมในอธิการนี้ อภิกกันตศัพท ก็ปรากฏในความชมเชยทีเดียว.
พึงทราบสันนิษฐานวา ก็เพราะอภิกกันตศัพท ปรากฏในความชมเชย ฉะนั้น
เวรัญชพราหมณ จึงกลาวอธิบายไววา ดีละ ๆ ทานพระโคดมผูเจริญ !
ก็ในอธิการนี้ อภิกกันตศัพทนี้ พึงทราบวา ทานกลาวไว ๒ ครั้ง
ดวยอํานาจแหงความเลื่อมใสและดวยอํานาจแหงความสรรเสริญ ดวยลักษณะ
นี้คือ :บัณฑิตผูรู พึงทําการกลาวซ้ํา ๆ ไว
(ในอรรถ ๙ อยางเหลานี้) คือ ในภยะ
(ความกลัว) ในโกธะ (ความโกรธ) ใน
๑. วิ. จุลฺล. ๗ / ๒๘๓. ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑ / ๙๓๓. ๓. ขุ. วิมาน. ๒๖ / ๘๙.
๔. ที. สี. ๙ / ๑๑๒.
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ปสังสา (ความสรรเสริญ) ในตุริตะ (ความ
รีบดวน) ในโกตุหละ (ความตื่นเตน) ใน
อัจฉระ (ความอัศจรรย) ในหาสะ (ความ
ราเริง) ในโสกะ (ความโศก) และในปสาทะ
(ความเลื่อมใส).
อีกอยางหนึ่ง บทวา อภิกฺกนฺต แปลวา นาใครยิ่งนัก นาปรารถนา
ยิ่งนัก นาชอบใจยิ่งนัก มีคําอธิบายไววา ดียิ่งนัก.
บรรดาอภิกกันตศัพท ๒ อยางนั้น เวรัญชพราหมณ ยอมชมเชย
เทศนา ดวยอภิกกันตศัพทอยางหนึ่ง ยอมชมเชยความเลื่อมใสของตน ดวย
อภิกกันตศัพทอยางหนึ่ง. จริงอยู ในความชมเชยนี้ มีอธิบายดังนี้วา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ! พระธรรมเทศนาของทานพระโคดมผูเจริญนี้ นาชมเชย
ยิ่งนัก ความเลื่อมใสของขาพระองคอาศัยพระธรรมเทศนาของทานพระโคดม
ผูเจริญ ดียิ่งนัก. เวรัญชพราหมณ ชมเชยปาพจนของพระผูมีพระภาคเจา
นั่นแล มุงใจความเปนสองอยาง ๆ.
[ปาพจนมีความดี ๑๘ อยาง]
บัณฑิต พึงประกอบปาพจน ดวยเหตุทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ :พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญ ชื่อวาดียิ่งนัก เพราะยังโทสะใหพินาศ ๑
ชื่อวาดียิ่งนัก เพราะใหบรรลุคุณ ๑ อนึ่ง เพราะใหเกิดศรัทธา ๑ เพราะให
เกิดปญญา ๑ เพราะเปนไปกับดวยอรรถ ๑ เพราะเปนไปกับดวยพยัญชนะ ๑
เพราะมีบทอันตื้น ๑ เพราะมีเนื้อความลึกซึ้ง ๑ เพราะไพเราะโสด ๑ เพราะ
เขาถึงหทัย ๑ เพราะไมยกตนขึ้นอวดอาง ๑ เพราะไมขมผูอื่น ๑ เพราะเย็น
ดวยพระกรุณา ๑ เพราะทรงตรัสถามดวยพระปญญา ๑ เพราะเปนที่รื่นรมยแหง
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คลอง ๑ เพราะทนตอความย่ํายีไดอยางวิเศษ ๑ เพราะฟงอยูก็เปนสุข ๑
เพราะใครครวญอยูก็มีประโยชน ๑ ดังนี้.
[เวรัญชพราหมณชมเชยพระธรรมเทศนาดวยอุปมา ๔ อยาง]
แมเบื้องหนาแตนั้นไป เวรัญชพราหมณ ยอมชมเชยเทศนานั่นแล
ดวยอุปมา ๔ ขอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกฺกุชฺชิต คือ ภาชนะที่เขาวางคว่ํา
ปากไว หรือมีที่ปากอยูภายใต.
บทวา อุกฺกุชฺเชยย คือ พึงหงายปากขึ้น.
บทวา ปฏิจฺฉนฺน คือ ที่เขาปดไวดวยวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน.
บทวา วิวเรยฺย คือ พึงเปดขึ้น
บทวา มูฬฺหสฺส คือ คนหลงทิศ.
สองบทวา มคฺค อาจิกฺเขยฺย ความวา พึงจับที่มือแลวบอกวา
นี้ทาง.
บทวา อนฺธกาเร ความวา ในความมืดมีองค ๔ (คือ) เพราะ
วันแรม ๑๔ คําในกาฬปกษ ๑ กลางคือ ๑ ไพรสนพที่หนาทึบ (ดงทึบ) ๑
กลีบเมฆ ๑. ความหมายแหงบทที่ยังไมกระจางมีเทานี้กอน :สวนการประกอบความอธิบาย มีดังตอไปนี้ :(เวรัญชพราหมณ ชมเชยพระผูมีพระภาคเจาวา) ทานพระโคคม
ผูเจริญ ทรงยังเราผูเบือนหนาหนีจากพระสัทธรรม ตกไปในอสัทธรรมแลว
ใหออกจากอสัทธรรม เหมือนใคร ๆ พึงหงายภาชนะที่คว่ําขึ้นไวฉะนั้น ทรง
เปดเผยพระศาสนาที่ถูกรกชัฏคือ มิจฉาทิฏฐิปกปดไว ตั้งตนแตพระศาสนา
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ของพระกัสสปผูมีพระภาคเจาอันตรธานไป เหมือนใคร ๆ พึงเปดของที่ปดไว
ออกฉะนั้น ทรงตรัสบอกทางสวรรคและนิพพานใหแกเรา ผูดําเนินไปสูทาง
ชั่วและทางผิด เหมือนใคร ๆ พึงบอกทางใหแกคนหลงทางฉะนั้น ทรงสอง
แสงสวาง คือเทศนา อันเปนเครื่องกําจัดความมืด คือโมหะอันปกปดรูป
คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนนั้น แกเรา ผูจมอยูในความมืด คือ
โมหะ ซึ่งไมเห็นรูป คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน เหมือนใคร ๆ
พึงสองประทีปน้ํามันในที่มืดใหฉะนั้น ไดทรงประกาศพระธรรมแกเรา โดย
อเนกปริยาย เพราะทรงประกาศ ดวยบรรยายทั้งหลายเหลานี้.
[เวรัญชพราหมณแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง]
เวรัญชพราหมณ ครั้นชมเชยพระธรรมเทศนาอยางนั้นแลว มีจิต
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย เพราะพระธรรมเทศนานี้ เมื่อจะทําอาการอันผูมี
ความเลื่อมใสพึงกระทํา จึงไดกราบทูลวา เอสาห ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอสาห ตัดเปน เอโส อห แปลวา
ขาพเจานี้.
หลายบทวา ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ความวา ขาพเจา
ขอถึงพระโคดมผูเจริญวาเปนที่พึ่ง คือขาพเจาขอถึง ขอคบ ขอชองเสพ ไดแก
ขอเขาไปนั่งใกลพระโคดมผูเจริญ ดวยความประสงคนี้วา พระโคดมผูเจริญ
ทรงเปนที่พึ่งแกขาพเจา คือทรงเปนที่ไปในเบื้องหนา ทรงเปนผูปองกัน
ความทุกข และทรงทําประโยชนเกื้อกูล (แกขาพเจา) ขาพเจายอมทราบ
คือยอมรูสึก ดังกราบทูลมาแลวนั่นแล.
จริงอยู คติ (ความถึง) เปนความหมายแหงธาตุเหลาใด แม พุทธิ
(ความรู) ก็เปนความหมายแหงธาตุเหลานั้น เพราะฉะนั้น บทวา คจฺฉามิ
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นี้ ทานก็กลาวความหมายแมนี้ไวดังนี้วา ชานามิ พุชฺฌามิ (แปลวา
ยอมทราบ คือยอมรูสึก).
[อรรถาธิบายคําวาพระธรรม]
ก็ในคําวา ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :สภาพที่ชื่อวา ธรรม เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งบุคคล ผูไดบรรลุ
มรรค ผูทําใหแจงนิโรธแลว และผูปฏิบัติอยูตามคําพร่ําสอน มิไดตกไปใน
อบาย. ธรรมนั้น โดยอรรถ ไดแกอริยมรรคและนิพพาน. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมทั้งหลาย
ที่ปจจัยปรุงแตงไดก็ดี ที่ปจจัยปรุงแตงไมไดก็ดี มีประมาณเพียงไร อริยมรรคมีองค ๘ เราเรียกวา ประเสริฐกวาธรรมเหลานั้น.๑ ควรกลาวใหพิสดาร.
ธรรมนั้น ไดแกอริยมรรคและนิพพานอยางเดียว ก็หามิได ถึงแมปริยัติธรรม
รวมกับอริยผล ก็ชื่อวาธรรม.
*
สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในฉัตตมาณเวกวิมานวา
ทานจงเขาถึงพระธรรม อันเปนธรรม
คลายความกําหนัด เปนธรรมไมหวั่นไหว
ไมมีความเศราโศก อันปจจัยปรุงแตงไมได
ไมปฏิกูล เปนธรรมไพเราะคลองแคลว
อันเราจําแนกดีแลว เพื่อเปนที่พึงเถิด๒ ดังนี้.
แทจริง ในพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสมรรควา เปนธรรม
คลายความกําหนัด ตรัสผลวา เปนธรรมไมหวั่นไหวไมมีความเศราโศก ตรัส
๑. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕ / ๒๙.
*
องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๙๐๓
๒. ขุ. วิมาน. ๒๖ / ๙๔
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พระนิพพานวา เปนธรรมอันปจจัยปรุงแตไมได ตรัสธรรมขันธทั้งหมดที่
ทรงจําแนกโดยปฎก ๓ วา ไมปฏิกูล เปนธรรม ไพเราะ คลองแคลว
เปนธรรมอันเราจําแนกดีแลว.
[อรรถาธิบายคําวา พระสงฆ]
ชื่อวา พระสงฆ เพราะอรรถวา รวมกันดวยธรรมที่ทัดเทียมกัน
คือทิฏฐิและศีล. พระสงฆนั้นโดยอรรถ ไดแกประชุมพระอริยบุคคล ๘.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวิมานวัตถุนั้นเหมือนกันวา*
บัณฑิตทั้งหลายกลาว ทาน อัน
บุคคลใหแลว ในพระอริยสงฆ ผูสะอาด
เปนคูแหงบุรุษ ๔ เปนบุรุษบุคคล ๘ ผูเห็น
ธรรมวา มีผลมาก ทานจงเขาถึง พระสงฆนี้
เพื่อเปนที่พึ่งเถิด ดังนี้.
หมูภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ภิกษุสงฆ. ก็พราหมณประกาศสรณคมน ๓
ดวยคําเพียงเทานี*้ .
บัดนี้ เพื่อความเปนผูฉลาด ในไตรสรณคมนเหลานั้นนั่นแหละควร
ทราบวิธีนี้ ดังนี้คือ :- สรณะ สรณคมณ ผูถึงสรณะ ประเภทแหงสรณคมน
ผลแหงสรณคมน สังกิเลส (ความเศราหมอง) เภทะ (ความแตก แหง
สรณคมน) ก็วิธีนั้น เมื่อขาพเจาจะกลาวไวในอธิการนี้ ก็ยอมทํานิทานแหง
พระวินัย ใหเปนภาระหนักเกินไป เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมกลาว. สวน
นักศึกษาทั้งหลาย ผูมีความตองการ พึงถือเอาวิธีนั้น จากวรรณนาแหง
*
ขุ. วิมาน. ๒๖ / ๙๔
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ภยเภรวสูตร ในอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย ชื่อวาปปญจสูทนี จากวรรณนา
สรณะ ในอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถโชติกา หรือในอรรถกถาทีฆนิกาย
ชื่อสุมังควิลาสินี ฉะนี้แล.
ขอวา อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อธิบายวา ทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพเจาไวอยางนี้วา ขาพเจานี้เปนอุบาสก ดังนี้เถิด,
ก็ในอธิการนี้ เพื่อความเปนผูฉลาดในวิธีแสดงตนเปนอุบาสก ควรทราบ
ปกิณณกะนี้ดังนี้วา ใคร ทานเรียกวา อุบาสก เพราะเหตุไรจึงเรียกวาอุบาสก
อุบาสกนั้น มีศีลอยางไร มีอาชีพอยางไร มีอะไรเปนวิบัติ มีอะไรเปนสมบัติ
ขาพเจาไมไดจําแนกปกิณณกะนั้น ไวในอธิการวาดวยนิทานนี้ เพราะจงทํา
ใหเปนภาระหนักเกินไป แตนักศึกษาทั้งหลาย ผูมีความตองการ พึงทราบ
โดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว ในอรรถกถามัชฌิมนิกายชื่อปปญจสูทนีนั้นแล.
[อธิบายอัคคะศัพทที่ลงในอรรถ ๔ อยาง]
อัคคะศัพทนี้ ในบทวา อชฺชตคฺเค นี้ ยอมปรากฏในอรรถคือ
อาทิ (เบื้องตน) โกฏิ (เบื้องปลาย) โกฏฐาสะ (สวน) และ เสฏฐะ
(ประเสริฐ).
จริงอยู อัคคะศัพท ยอมปรากฏในอรรถคือเบื้องตน ในประโยค
ทั้งหลายมีอาทิวา ดูกอนนายประตูเพื่อนรัก ! ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราปด
ประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ*.
อัคคะศัพท ยอมปรากฏในอรรถคือเบื้องปลาย ในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิวา พึงแตะตองปลายแหงนิ้วมือนั้น ดวยปลายแหงนิ้วมือนั้นนั่นเอง
พึงแตะตองยอดออย ยอดไผ.
*
ม. มู. ๑๓ / ๖๘.
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ยอมปรากฏในอรรถคือสวน ในประโยคทั้งหลาย มีอาทิวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตเพื่อใหแจกสวนของที่มีรสเปรี้ยว สวนของที่มี
รสหวาน หรือสวนของที่มีรสขม ดวยสวนแหงวิหาร หรือสวนแหงบริเวณ.
ยอมปรากฏในอรรถคือประเสริฐ ในประโยคทั้งหลาย มีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สัตวทั้งหลาย มีประมาณเพียงไร ไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทา
ก็ดี ฯลฯ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเราเรียกวา ประเสริฐกวาสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น*.
แตอัคคะศัพทนี้ ในอธิการนี้ พึงเห็นวาลงในอรรถคือเบื้องตน.
เพราะฉะนั้น ในบทวา อชฺชตคฺเค นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา ตั้งตน
แตวันนี้เปนตนไป. ทานกลาวคําอธิบายไววา บทวา อชฺชคฺเค ก็คือ
อชฺชภาว แปลวา มีในวันนี้ อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา อชฺชทคฺเค ดังนี้ก็มี.
ท อักษร ทําการตอบท. มีคําอธิบายวา ตั้งตนแตวันนี้.
[เวรัญชพราหมณไมกลาวลวงเกินพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต]
บทวา ปาณุเปต ความวา ผูเขาถึง (พระรัตนตรัย) ดวยปราณ
(คือชีวิต). เวรัญชพราหมณ กราบทูลวา ชีวิตของขาพเจายังเปนไปอยูเพียงใด,
ทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําคือทรงทราบ ขาพเจาวา (เปนอุบาสก)
ผูเขาถึง ผูถึงสรณะอันไมมีศาสดาอื่นดวยไตรสรณคมนเพียงนั้น ขาพเจาแล
กลาวถึงพระพุทธวา ไมใชพระพุทธ พระธรรมวา ไมใชพระธรรม หรือ
พระสงฆวา ไมใชพระสงฆ ดังนี้เลย.
*
ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕ / ๒๙๘.
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สวนในอธิการนี้ พึงทราบอธิบายวา พราหมณ เมื่อกลาวถึงสรณคมน
ซ้ําอีกวา ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต ชื่อวา ประกาศมอบถวายตน (แกพระรัตนตรัย).
[พราหมณทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาจําพรรษา ณ เมืองเวรัญชา]
เวรัญชพราหมณ ครั้นมอบถวายตนอยางนั้นแลว มีความประสงค
จะอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา พรอมทั้งบริษัท จึงกราบทูลวา และขอทาน
พระโคดมผูเจริญ พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับการอยูจําพรรษาที่เมือง
เวรัญชา ของขาพเจาเถิด.
พราหมณ กราบทูลความประสงคไวอยางไร. กราบทูลไวอยางนี้วา
ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก และขอจงทรงรับ
การอยูจําพรรษาที่เมืองเวรัญชา ของขาพเจาเถิด คือขอใหทรงรับการอาศัย
เมืองเวรัญชาอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส เพื่ออนุเคราะหขาพระองคเถิด.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงรับการอยูจําพรรษาเมืองเวรัญชา]
หลายบทวา อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ความวา ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสดับคําของพราหมณนั้นแลว ก็ไมทรงยังองคคือกาย
หรือองคคือวาจาใหไหวเลย ทรงไวซึ่งพระขันติในภายในนั่นแล ทรงรับ
(คําอาราธนา) โดยพระดุษณีภาพ. ทานอธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับดวยพระหฤทัยทีเดียว เพื่อทรงอนุเคราะหพราหมณ.
หลายบทวา อถโข เวรฺโช พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสน
วิทิตฺวา ความวา ครั้งนั้นแล เวรัญชพราหมณ คิดวา ถาทานพระสมณโคดม
ไมพึงทรงรับ (คําอาราธนา) ของเรา จะพึงทรงคัดคานดวยกายหรือดวยวาจา
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แตเพราะพระองคไมทรงคัดคาน ทรงพระขันติไวในภายใน, ฉะนั้น พระองค
ก็ทรงรับ (คําอาราธนา) ของเรา ดวยพระหฤทัยนั่นเอง ดังนี้ ครั้นทราบ
การทรงรับคําอาราธนาของพระผูมีพระผูมีพระภาคเจา เพราะความที่ตนเปนผูฉลาด
ในการกําหนดรูอาการดังพรรณนามาแลวนั้น จึงลุกจากอาสนะที่ตนนั่ง ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาในทิศทั้ง ๔ ดวยความเคารพ แลวทําประทักษิณ
๓ รอบ แมไดติเตียนจําเดิมแตเวลาที่ตนมาวา พระสมณโคดมไมทรงทํา
สามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน แกพวกพราหมณผูแกกวาโดยชาติ เปนตน
บัดนี้ ไดรูพระพุทธคุณอยางซาบซึ้งแลว ถึงไหวอยูดวยกายวาจาและใจ
หลายครั้งหลายหน ก็ยังเปนผูไมอิ่มนั่นเอง จึงไดประคองกระพุมมือ อัน
รุงเรืองดวยความประชุมพรอมแหงนิ้วทั้ง ๑๐ แลวยกชูขึ้นไวบนเศียร เดิน
ถอยหลังหันหนาไปทาง (พระผูมีพระภาคเจา) จนพนทัศนวิสัย ไดถวายบังคม
ในที่พนทัศนวิสัยแลวหลีกไป.
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เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย
หลายบทวา เตน โข ปน สมเยน เวรณฺชา ทุพฺภิกฺขา โหต
ความวา โดยสมัยที่เวรัญชพราหมณทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเมือง
เวรัญชาจําพรรษานั้น เมืองเวรัญชา เปนเมืองมีภิกษาหาไดยาก.
บทวา ทุพฺภิกฺขา แปลวา มีภิกษาหาไดโดยยาก. ก็ความมีภิกษา
หาไดยากนั้น ยอมมีในถิ่นที่พวกมนุษยไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส ในเวลา
ที่ขาวกลาสมบูรณดีก็ตาม ในเวลาปุพพัณณะและอปรัณณะมีราคาถูกก็ตาม
(มีราคาตกต่ํา). แตในเมืองเวรัญชา หาไดเปนอยางนั้นไม โดยที่แท ไดมี
เพราะโทษคือความอดยาก เหตุที่มีขาวกลาเสียหาย เพราะฉะนั้น ทานพระ
อุบาลีเถระ เมื่อจะแสดงความขอนั้น จึงกลาวา ทฺวีหิติกา ดังนี้เปนตน.
ในคําวา ทฺวีหิติกา เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ : บทวา ทฺวีหิติกา ไดแก ความพยายามที่เปนไปแลว ๒ อยาง.
ความเคลื่อนไหว ชื่อวา อีหิตะ (ความพยายาม). ความพยายามนี้เปนไปแลว
๒ อยางคือ จิตตอิริยา (ความเคลื่อนไหวแหงจิต) ๑ จิตตอีหา (ความ
พากเพียรแหงจิต) ๑.
ในบทวา ทฺวีหิติกา นี้ มีอธิบายดังนี้วา ความเคลื่อนไหวแหงจิต
ที่เปนไปแลว ๒ อยางนี้ คือ พวกเราขอวัตถุอะไร ๆ อยูในที่นี้จักไดหรือจัก
ไมไดหนอแล อีกอยางหนึ่ง พวกเราจักอาจเพื่อเปนอยูหรือจักไมอาจหนอแล.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ทฺวีหิติกา แปลวา เปนผูอยูอยางฝดเคือง.
จริงอยู บททั้งหลายเปนตนคือ อีหิต (ความพยายาม) อีหา (ความพรากเพียร)
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อิริยน (ความเคลื่อนไหว) ปวตฺตน (ความเปนไป) ชีวิต (ความเปนอยู)
มีใจความอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในบทวา ทฺวีหิติกา นี้ จึงมีใจความ
เฉพาะบทดังนี้ คือ ความพยายามความเปนทุกข ยอมเปนไปในเมือง
เวรัญชานี้ เพราะเหตุนั้น เมืองเวรัญชานี้ จึงชื่อวา ทฺวีหิติกา.
บทวา เสตฏิกา ความวา เมืองเวรัญชา ชื่อวามีกระดูกคนตาย
ขาวเกลื่อน เพราะอรรถวิเคราะหวา ที่เมืองเวรัญชานี้มีกระดูกขาวเกลื่อน.
มีอธิบายวา ซากศพของพวกมนุษยกําพรา ผูขอแมตลอดวันก็ไมไดอะไร ๆ
ตายแลว มีกระดูกสีเหมือนเห็ดหัวงูเกลื่อนกลาดอยูในที่นั้น ๆ . ปาฐะวา
เสตัฏฏิกา ดังนี้บาง. ความหมายแหงปาฐะนั้นวา โรคตายขาว มีอยูในเมือง
เวรัญชานี้ เหตุนั้นเมืองเวรัญชานี้ จึงชื่อวา มีโรคตายขาว. ความอาดูร คือ
ความเสียดแทงเพราะความเจ็บไข ชื่อวา อัฏฏิ. ก็ในเมืองเวรัญชานั้น ใน
เวลาที่ขากลามีทองมาน รวงขาวสาลีก็ดี รวงขาวเหนียวและขาวละมานก็ดี
มีสีขาว ๆ ถูกโรคตายขาวนั่นเองทําใหเสีย ก็ขาดน้ํานม ไมมีเมล็ดขาวสารงอก
ออกมา (คือตกเปนรวงออกมา) เพราะฉะนั้น เมืองเวรัญชานี้ ทานจึงเรียกวา
เสตัฏฏิกา (เมืองมีโรคขาวกลาตายขาว).
[เมืองเวรัญชามีปนสวนซื้ออาหารเลี้ยงชีพ]
ในเวลาหวาน ขาวกลาที่ประชาชนแมผสมพันธุหวานไวดีแลว ยอม
สําเร็จเปนสลากเทานั้น ในเมืองเวรัญชานั้น เพราะเหตุนั้น เมืองเวรัญชานั้น
จึงชื่อวา มีขาวกลาที่หวานสําเร็จเปนสลาก. อีกอยางหนึ่ง ประชาชน
ทั้งหลาย ยอมใหชีวิตเปนไปในเมืองเวรัญชานั้นดวยสลาก (คือการแจงบัตร)
เพราะฉะนั้น เมืองเวรัญชานั้น จึงชื่อวา มีชีวิตเปนไปไดดวนสลาก.
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มีคํากลาวอธิบายไวอยางไร ? มีคํากลาวอธิบายไวอยางนี้ คือ ดังได
สดับมา ในเมืองเวรัญชานั้น เมื่อประชาชนทั้งหลายผูชื้อ ไปยังสํานักของพวก
พอคาผูขายขาวเปลือก พวกมนุษยมีกําลัง (ทรัพย) กดขี่พวกมนุษยผูไมมี
กําลัง (ทรัพย) แลวซื้อเอาขาวเปลือกไป (หมด). พวกมนุษยไมมีกําลัง
(ทรัพย) เมื่อไมได (ขาวเปลือก) ยอมสงเสียงดัง. พวกพอคาผูขายขาวเปลือก
ปรึกษากันวา พวกเราจักทําการสงเคราะหประชาชนทั้งหมด จึงสั่งใหชางผูตวง
ขาวเปลือก นั่งในสํานักงานที่ ๆ ตวงขาวเปลือก แลวใหผูชํานาญการดูกหาปณะ
นั่งอยูที่สวนขางหนึ่ง. พวกมนุษยผูมีความตองการขาวเปลือก ก็ไปยังสํานักงาน
ของผูชํานาญการดูกหาปณะ. ผูชํานาญการดูกหาปณะนายนั้น ถือเอามูลคา
โดยลําดับแหงชนผูมาแลว จึงเขียนสลาก (คือบัตร) ใหไปวา ควรใหแกชน
ชื่อนี้ มีประมาณเทานี้. พวกมนุษยผูมีความตองการขาวเปลือกเหลานั้น รับเอา
สลากนั้นแลว ไปยังสํานักของชางผูตวงขาวเปลือก แลวรับเอาขาวเปลือก
โดยลําดับที่เขาตวงให. ประชาชนทั้งหลาย ยอมใหชีวิตเปนไป ในเมือง
เวรัญชานั้นดวยสลาก เพราะเหตุนั้น เมืองเวรัญชานั้น จึงชื่อวา มีชีวิตเปนไป
ไดดวยสลาก ดังพรรณนามาฉะนี้.
หลายบทวา น สุกรา อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ ความวา
ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไป ดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย.
มีคําอธิบายวา ใคร ๆ ถือบาตรแลว จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหา
อยางที่พวกพระอริยเจาทําการแสวงหา คือเที่ยวภิกขาจารนั้น ก็ทําไมไดงาย ๆ
เลย. ไดยินวา คราวนั้น ในเมืองเวรัญชานั้นพวกภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาต
ตลอด ๗-๘ หมูบาน ก็ไมไดอาหารพอสักวายังอัตภาพใหเปนไป แมในวันหนึ่ง.
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[พอคามาถวายขาวทะนานหนึ่งแกภิกษุรูปหนึ่ง]
ขอวา เตน โข ปน สมเยน อุตฺตราปถกา อสฺสวาณิชา
ฯ เป ฯ อสฺโสสิ โข ภควา อุทุกฺขลสทฺท พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เตน ความวา โดยสมัยที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัย
เมืองเวรัญชาจําพรรษานั้น พวกพอคามา ผูอยูในอุตราปถชนบท หรือผู
ไดชื่ออยางนั้น เพราะมาจากอุตตราปถชนบท รับ (ซื้อ) เอามา ๕๐๐ ตัว
ในสถานที่เปนถิ่นเกิดของมาทั้งหลายในอุตตราปถชนบทแลว เมื่อปรารถนา
รายได (ผลกําไร) ๒-๓ เทา ก็ไปยังตางประเทศ แลวเขาพักฤดูฝนอยูใน
เมืองเวรัญชา พรอมดวยฝูงมามีประมาณ ๕๐๐ ซึ่งเปนสินคาที่ตนจะตองขาย
เหลานั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงตองพักอยูเชนนั้น ?
แกวา เพราะวาในประเทศนั้น ใคร ๆ ไมอาจเดินทางไกล ตลอด
๔ เดือนในฤดูฝนได. . . ก็พวกพอคามาเหลานั้น เมื่อจะเขาพักฤดูฝน จึงไดสั่ง
ใหนายชางสรางเรือนพักสําหรับตน และโรงมาสําหรับพวกมาไวในสถานที่น้ํา
จะทวมไมได ในภายนอกพระนครแลว กั้นรั้วไว. สถานที่พักของพวกพอคา
เหลานั้น ๆ ปรากฏวา อัสสมัณฑลิกา (คอกมา) เพราะเหตุนั้น ทาน
พระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา พวกพอคามาเหลานั้น ไดตกแตงขาวแดง
แลงหนึ่ง ๆ สําหรับภิกษุทั้งหลายไวที่คอกมา ดังนี้.
บทวา ปตฺถปตฺถปุลก ไดแก ขาวแดงมีประมาณแลงหนึ่ง ๆ
สําหรับภิกษุรูปหนึ่ง ๆ ชื่อวาแลงหนึ่ง มีประมาณเทาทะนานหนึ่ง เพียงพอ
เพื่อเลี้ยงอัตภาพใหเปนไป สําหรับคนหนึ่ง. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจา
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ตรัสไววา ขาวสุกแลงหนึ่งนี้ ไมเพียงพอเพื่อเลี้ยงอัตภาพใหเปนไปสําหรับคน
๒ คน.*
ขาวสารเหนียว ที่บุคคลทําใหหมดแกลบแลวนึ่งใหสุกจึงถือเอา เขา
เรียกชื่อวา ขาวแดง. จริงอยู ถาขาวสารเหนียวนั้น ยังมีแกลบอยู สัตวจําพวก
ตัวแมลง ยอมเจาะไชได ยอมไมควรเก็บไวนาน เพราะฉะนั้น พวกพอคา
เหลานั้น ไดทําใหเปนของควรเก็บไวไดนาน แลวถือเอาขาวสารเหนียว จึง
เดินทางไกล ดวยคิดวา ในสถานที่ใด หญาอันเปนอาหารที่พวกมากิน จักเปน
ของหาไดยาก ในสถานที่นั้นแล ขาวสารเหนียวนั้น จักเปนอาหารของมา.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พวกพอคาเหลานั้น จึงไดตกแตงขาวสารเหนียวนั้นไวสําหรับภิกษุทั้งหลาย ?
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- จริงอยู พวกมนุษยชาวอุตตราปถชนบทเหลานั้น จะเปนผูไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส เหมือนอยางพวก
มนุษยชาวทักขิณาปถชนบทหามิได. ความจริง พวกมนุษยชาวอุตตราปถชนบท
เหลานั้น เปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใส เปนพุทธมามกะ ธรรมมามกะ
สังฆมามกะ, พวกพอคาเหลานั้น ในเวลาเชา เมื่อเขาไปยังเมืองดวยกรณียกิจ
บางอยางนั่นเอง ไดพบภิกษุ ๗-๘ รูป ผูนุงหมเรียบรอย สมบูรณดวยอิริยาบถ
เที่ยวไปบิณฑบาตแมทั่วเมืองก็ไมไดวัตถุอะไร ๆ ตั้ง ๒-๓ วัน ครั้นเห็นแลว
พวกพอคาเหลานั้น ไดมีความคิดดังนี้วา พระผูเปนเจาทั้งหลาย อาศัยเมืองนี้
อยูจําพรรษา ฉาตกภัยก็กําลังเปนไป และทานเหลานี้ก็ไมไดวัตถุอะไร ๆ
ยอมลําบากเปนอยางยิ่ง ทั้งพวกเราก็เปนอาคันตุกะ ยอมไมอาจตระเตรียม
ขาวตม และขาวสวยถวายพระผูเปนเจาเหลานั้น ทุกวัน ๆ ได แตมาทั้งหลาย
*
ขุ. ชา. ๒๗ / ๓๓๓. ชาตกฏกถา. ๘ / ๒๙๑
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ของพวกเราไดอาหารสองมื้อ คือในเวลาเย็นและเวลาเชา ไฉนหนอพวกเรา
พึงแบงถวายขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ แกภิกษุรูปหนึ่ง ๆ จากอาหารมือเชาของมา
ตัวหนึ่ง ๆ เมื่อเปนเชนนี้ พระผูเปนเจาทั้งหลาย จักไมลําบาก ทั้งมาก็จัก
พอยังชีวิตใหเปนไปได.
พวกพอคาเหลานั้น จึงไปยังสํานักของภิกษุทั้งหลายเรียนบอกขอความ
นั่นใหทราบ แลวเรียนขอวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขอพระคุณเจาทั้งหลาย
จงไดรับขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ แลวทําใหเปนอาหารอยางใดอยางหนึ่งฉันเถิด
ดังนี้แลว จึงไดตกแตงขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ ไวทุกวัน ๆ เพราะเหตุนั้น
ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา พวกพอคามาเหลานั้น ไดตกแตงขาวแดง
แลงหนึ่ง ๆ สําหรับภิกษุทั้งหลายไวที่คอกมา.
บทวา ปฺณตฺต แปลวา ไดตั้งไวแลว โดยสังเขปอยางนิตยภัต.
[อรรถาธิบาย ปุพพัณหสมัยศัพท]
บัดนี้ ควรทราบวินิจฉัยในคําวา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
เปนตนตอไป :บทวา ปุพฺพณฺหสมย แปลวา สมัยอันเปนสวนเบื้องตนแหงวัน
อธิบายวา ในปุพพัณหสมัย. อีกอยางหนึ่ง สมัยตอนเชา ชื่อวา ปุพพัณหสมัย ทานกลาวคําอธิบายไววา ขณะหนึ่งในเวลาเชา. เมื่ออธิบายอยางนี้
ทุติยาวิภัตติ ยอมไดในอรรถแหงอัจจันตสังโยค.
บทวา นิวาเสตฺวา แปลวา นุงหมแลว. บทวา นิวาเสตฺวา
นั่นพึงทราบ ดวยสามารถแหงการผลัดเปลี่ยนการนุงหมในวิหาร. ในกาลกอน
แตเวลาเที่ยวบิณฑบาตนั้น ภิกษุเหลานั้น จะไมไดนุงหม ก็หามิไดเลย.
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บทวา ปตฺตจีวรมาทาย ความวา เอามือทั้ง ๒ อุมบาตร เอาจีวร
คลองกาย อธิบายวา รับไว คือพาดไว. จริงอยู พวกภิกษุเมื่อถือเอา
(บาตรและจีวร) ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ทานก็เรียกวา ถือเอา เหมือนกัน.
เหมือนในประโยควา พอถือเอาไดเทานั้น ก็หลีกไป ดังนี้.
สองบทวา ปณฺฑ อลภมานา ความวา เทียวไปทั่วทั้งเมืองเวรัญชา
อยาวาแตกอนขาวเลย ไมไดโดยที่สุดแมเพียงคําวานิมนต โปรดสัตวขางหนา
เถิด.
[พวกภิกษุไดขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ นําไปจัดการฉันเอง]
หลายบทวา ปตฺถปตฺถปุลก อาราม หริตฺวา ความวา ถือเอา
ขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ ที่ตนไดในที่ที่ไปแลว ๆ นําไปยังอาราม.
หลายบทวา อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา ปริภฺุชนฺติ ความวา
ใคร ๆ ผูที่จะเปนกัปปยการกรับเอาขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ นั้น ไปหุงตมเปน
ขาวตมหรือขาวสวย ถวายแกพระเถระเหลานั้น ยอมไมมี. การหุงตมแมเอง
ยอมไมเปนสมณสารูป ทั้งไมสมควร. ภิกษุเหลานั้นรวมเปนพวก ๆ พวกละ
๘ รูปบาง พวกละ ๑๐ รูปบาง ปรึกษากันวา ความเปนผูมีความประพฤติเบา
และเปลื้องจากการหุงตมใหสุกเอง จัดมีแกพวกเรา ดวยวิธีอยางนี้ ดังนี้
จึงโขลกตําในครกแลวเอาน้ําชุบสวนของตน ๆ ใหชุมแลวก็ฉัน ครั้นเธอ
เหลานั้นฉันแลวก็เปนผูมีขวนขวายนอย บําเพ็ญสมณธรรมอยู ดวยประการ
ฉะนี้.
[พอคามาถวายขาวแดงแดพระผูมีพระภาคเจา]
สวนพวกพอคามาเหลานั้น ก็ถวายขาวแดงแลงหนึ่ง และเนยใส น้ําผึ้ง
และน้ําตาลกรวดที่ควรแกขาวแดงนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. ทานพระอานนท

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 327
นําเอาขาวแดงนั้นมาบดที่ศิลา. ขาวแดงนั้นอันบุรุษบัณฑิตผูมีบุญทําแลว ยอม
เปนที่ชอบใจทีเดียว. คราวนั้น ทานพระอานนท ครั้นบดขาวแดงนั้น ก็ปรุง
ดวยเครื่องปรุงมีเนยใสเปนตน นอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.
ขณะนั้น พวกเทวดา ไดแทรกทิพโยชาลงในขาวแดงที่ปรุงนี้. พระผูมี
พระภาคเจา ก็เสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้น ครั้นเสวยแลวก็ทรงยังกาล
ใหผานไปดวยผลสมาบัติ จําเนียรกาลตั้งแตนั้นมาก็ไมเสด็จเที่ยวทรงบาตร.
[พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว ๒๐ ป ไมมีผูอุปฏฐากประจํา]
ถามวา ก็คราวนั้น พระอานนทเถระ ยังไมไดเปนผูอุปฏฐากของ
พระผูมีพระภาคเจาหรือ ?
แกวา ยังไมไดเปน ทั้งทานก็ไมไดรับตําแหนงผูอุปฏฐากเลย.
ความจริง ในครั้งปฐมโพธิกาล ชื่อวาภิกษุผูอุปฏฐากประจํา ของพระผูมี
พระภาคเจา ในภายใน ๒๐ พรรษา ยอมไมมี. บางคราว พระนาคสมาลเถระ
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา, บางคราว พระนาคิตเถระ, บางคราว พระเมฆิยเถระ, บางคราว พระอุปวาณเถระ, บางคราว พระสาคตเถระ,
บางคราว พระเถระผูเปนโอรสของเจาลิจฉวี ชื่อสุนักขัตตะ อุปฏฐากพระผูมี
พระภาคเจา. พระเถระเหลานั้นอุปฏฐากตามความพอใจของตนแลว ก็หลีกไป
ในเวลาที่ตนปรารถนา (จะหลีกไป). พระอานนทเถระ เมื่อทานเหลานั้น
อุปฏฐากอยู ก็เปนผูมีความขวนขวายนอย เมื่อทานเหลานั้นหลีกไปแลว ก็ทํา
วัตรปฏิบัติเสียเอง ถึงพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงใฝพระทัยอยูวา พระญาติ
ผูใหญของเรา ไมไดรับตําแหนงเปนผูอุปฏฐากกอน แมก็จริง ถึงกระนั้น
พระอานนทนี้แหละ เปนผูสมควรในฐานะทั้งหลายเห็นปานนี้ ดังนั้น จึงทรง
นิ่งเงียบไว เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา ทานพระอานนท
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บดขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ ที่ศิลาแลว นอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ก็เสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้น.
[พราหมณและชาวเมืองไมไดถวายภัตแดพระผูมีพระภาคเจา]
ถามวา ก็ในเวลาขาวยากหมากแพง มนุษยทั้งหลายเกิดความอุตสาหะ
ทําบุญกันอยางเหลือเกิน ถึงตนเองก็ไมบริโภค ยอมสําคัญของที่ตนควรถวาย
แกพวกภิกษุมิใชหรือ ? เพราะเหตุไร ในคราวนั้น พวกมนุษยเหลานั้น
จึงไมไดถวายแมภิกษาสักทัพพีเลา, และเวรัญชพราหมณนี้ ก็ไดทูลขอพระผูมี
พระภาคเจาใหอยูจําพรรษา ดวยความอุตสาหะเปนอยางมาก, เพราะเหตุไร
พราหมณนั้น จึงไมรูแมความที่พระผูมีพระภาคเจาอยู ?
ตอบวา เพราะถูกมารดลใจ. จริงอยู มารไดดลใจ คือทําเวรัญชพราหมณ ผูพอสักวาหลีกไปจากสํานักพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น และชาวนคร
ทั้งสิ้นใหลุมหลงทั้งหมด ตลอดสถานที่มีประมาณโยชนหนึ่งโดยรอบ (เมือง
เวรัญชา) อันเปนสถานที่พวกภิกษุอาจเที่ยวไปบิณฑบาต ในเวลากอนฉัน
แลวกลับมาได ทําใหพวกมนุษยทั้งหมดกําหนดไมไดแลวก็หลีกไป เพราะ
ฉะนั้น ใคร ๆ จึงไมไดใฝใจถึงกิจที่ตนควรทํา โดยที่สุดแมสามีจิกรรม.
ถามวา ก็แมพระผูมีพระภาคเจาไมทราบมารจะดลใจหรือ ? จึงทรง
เขาจําพรรษาในเมืองเวรัญชานั้น.
แกวา ไมทรงทราบ ก็หามิได.
ถามวา เมื่อทรงทราบเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงไมทรงเขาจําพรรษา
ในบรรดาพระนครแหงใดแหงหนึ่ง มีนครจัมปา สาวัตถี และราชคฤหเปนตน ?
แกวา พระนครทั้งหลายมีนครจัมปา สาวัตถี และราชคฤหเปนตน
จงยกไว, แมถาวาพระผูมีพระภาคเจา ถึงเสด็จไปยังอุตรกุรุทวีปหรือไตรทศบุรี
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แลวเขาจําพรรษาในปนั้นไซร. มารก็พึงดลใจชาวอุดรกุรุทวีปหรือไตรทศบุรี
แมนั้นได. ไดยินวา มารนั้น ไดเปนผูมีจิตถูกความอาฆาตเขากลุมรุมอยางยิ่ง
ตลอดศกนั้น, สวนในเมืองเวรัญชานี้ พระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทอดพระเนตร
เห็นเหตุการณนี้ไดเปนอยางดีวา พวกพอคามา จักทําการสงเคราะหภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงทรงเขาพรรษาในเมืองเวรัญชานั่นแล.
[มารไดสามารถทําอันตายแกปจจัย ๔ ได]
ถามวา ก็มาร ไมสามารถจะดลใจพวกพอคาไดหรือ ?
แกวา จะไมสามารถ ก็หามิได แตเพราะพอคาเหลานั้นไดมาใน
เมื่อประชาชนถูกมารดลใจเสร็จสิ้นลงแลว.
ถามวา เพราะเหตุไร มารจึงไมกลับมาดลใจอีกเลา ?
แกวา เพราะไมเปนวิสัย จึงไมกลับมา.
จริงอยู มารนั้น ยอมไมอาจเพื่อทําอันตราย แกภิกษุที่บุคคลนําไป
เฉพาะพระตถาคต แกนิพัทธทาน แกวัตถุทานที่บุคคลกําหนดถวายไวแลว.
ความจริง ใคร ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกปจจัย ๔ ได. แกปจจัย ๔
เหลาไหน ? ใคร ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกปจจัย ๔ เหลานี้ คือ :ใคร ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกนิพัทธทาน โดยสังเขปวา ภิกษา
ที่บุคคลนําไปเฉพาะพระตถาคต หรือแกปจจัย ๔ ที่บุคคลบริจาคแลวแต
พระตถาคตโดยสังเขปวาวัตถุทานที่บุคคลกําหนดถวายไวแลว ๑.
ใคร ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกพระชนมชีพ ของพระพุทธเจา
ทั้งหลายได ๑,
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ใคร ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกพระอนุพยัญชนะ ๘๐ หรือแก
พระรัศมี ที่ซานออกขางละวาได. จริงอยู รัศมีแมแหงพระจันทร พระอาทิตย
เทวดาและพรหม พอไปถึงประเทศแหงพระอนุพยัญชนะและพระรัศมีที่ซาน
ออกขางละวา ของพระตถาคตแลว ก็หมดอานุภาพไป ๑,
ใคร ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกพระสัพพัญุตญาณ ของพระ
พุทธเจาทั้งหลายได ๑ (รวมเปน ๔ อยาง ดวยประการฉะนี้).
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้ง
พระสงฆสาวกเสวยและฉันภิกษา ที่มารทําอันตรายไมไดในคราวนั้น.
[พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามสิ่งที่เปนประโยชน]
ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงเสวยอยูอยางนั้น วันหนึ่ง (ไดทรง
สดับเสียงครกแล).
หลายบทวา อสฺโสสี โข ภควา อุทุกฺขลสทฺท ความวา พระผูมี
พระภาคเจา ไดทรงสดับเสียงครก ที่เกิดเพราะสากกระทบ (ครก) ของพวก
ภิกษุผูโขลกตําขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ อยู. พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย
กลาวคําเปนตน ซึ่งมีตอจากคํานั้นไปอยางนี้วา พระตถาคตทั้งหลาย แม
ทรงทราบอยู ดังนี้ ก็เพื่อแสดงการเฉลยพระดํารัส ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามขางหนาวา ดูกอนอานนท ! นั้นเสียงครกหรือหนอแล ?
ในคําเหลานั้น มีการพรรณนาโดยสังเขปดังตอไปนี้ :ธรรมดาวา พระตถาคตทั้งหลาย แมเมื่อทรงทราบอยู ถาเหตุแหง
การถามเชนนั้น มีอยูไซร จึงตรัสถาม, แตถาเหตุแหงการถามเชนนั้น ไมมี
ไซร, ถึงทราบอยู ก็ไมตรัสถาม. ก็เพราะขึ้นชื่อวา สิ่งที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายไมทรงทราบ ไมมี, เพราะฉะนั้น ทานจึงไมกลาวคําวา แมเมื่อไมรู.
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หลายบทวา กาล วิทิตฺวา ปุจฺฉนฺติ ความวา ถาเวลาแหงการ
ตรัสถามนั้น ๆ มีอยูไซร, ทรงทราบกาลนั้นแลว จึงตรัสถาม ถาเวลา
แหงการตรัสถามนั้น ไมมีไซร, ทรงทราบกาลแมอยางนั้นแลว ก็ไมตรัสถาม.
อนึ่ง พระตถาคตทั้งหลาย แมเมื่อจะตรัสถามอยางนั้น ยอมตรัสถามแตคําที่
ประกอบดวยประโยชน คือ ยอมตรัสถามเฉพาะแตคําที่อิงอาศัยประโยชน
อิงอาศัยเหตุเทานั้น หาตรัสถามคําที่ไมประกอบดวยประโยชนไม. เพราะ
เหตุไร ? เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ทรงขจัดคําที่ไมประกอบดวยประโยชน
เสียไดดวยมรรคชื่อวาเสตุ. มรรคทานเรียกวา เสตุ. มีคําอธิบายไววา การขจัด
คือ การตัดขาดดวยดี ซึ่งคําเชนนั้นดวยมรรคนั่นเอง.
บัดนี้ ทานพระอุบาลีเถระ เมื่อจะแสดงถึงพระดํารัส ที่อิงอาศัย
ประโยชนซึ่งพระตถาคตทั้งหลายตรัสถามนั้น ในบทวา อตฺถสฺหิต นี้
จึงกลาวคํามีอาทิวา ทฺวีหิ อากาเรหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาเรหิ คือ ดวยเหตุทั้งหลาย.
สองบทวา ธมฺม วา เทเสสฺสาม ความวา เราจักแสดงพระสูตร
ที่ประกอบดวยอัตถุปปตติเหตุ (คือเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา) หรือชาดกที่
ประกอบดวยเหตุแหงบุรพจริต (คือความประพฤติในชาติกอน)
หลายบทวา สาวกาน วา สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสาม ความวา
หรือเราจักทําโทษที่ลวงเกินใหปรากฏ ดวยการถามนั้น แลวจักบัญญัติสิขาบท
คือตั้งขอบังคับหนักหรือเบาไวแกสาวกทั้งหลาย.
ในคําวา อถโข ภควา ฯ เป ฯ เอตมตฺถ อาโรเจสิ นี้ หามี
คําอะไร ๆ ที่ควรกลาวไวไม. เพราะวา ทานพระอานนทเมื่อทูลบอกการได
ขาวแดงแลงหนึ่ง ๆ ความเปนผูมีความประพฤติเบา และเปลื้องจากการหุงตม
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ใหสุกเอง ของพวกภิกษุ ที่ขาพเจากลาวแลวในตอนตนนั่นแล เรียกวา ได
ทูลบอกขอความนั่นแลว.
[พวกภิกษุจําพรรษาเมืองเวรัญชาชํานะความอดอยากได]
สวนพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงทําใหทานพระอานนทรื่นเริง
จึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดีละ ดีละ อานนท ! ก็แลครั้นทรงประทานสาธุการ
แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมยอมรับเอาอาการอยางหนึ่ง ในบรรดาอาการทั้ง ๒
จึงไดตรัสรู ดูกอนอานนท ! พวกเธอเปนสัตบุรุษ ชนะวิเศษแลว. พวก
เพื่อนสพรหมจารีชั้นหลัง จักดูหมิ่นขาวสาลีและขาวสุกที่ระคนดวยเนื้อ.
ในคําวา ตุมฺเหหิ เปนตนนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ :- (พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา) ดูกอนอานนท ! ในคราวทุพภิกขภัย คือ ในคราวที่มี
กอนขาวอันหาไดยากอยางนี้ พวกทานเปนสัตบุรุษชนะวิเศษแลว ดวยความ
เปนผูประพฤติเบานี้ และดวยธรรมอันเปนเครื่องขูดเกลานี้.
ถามวา พวกเธอชนะอะไร ?
แกวา ชนะทุพภิกขภัยได ชนะความโลภได ชนะความประพฤติ
ดวยอํานาจแหงความปรารถนาได.
ถามวา ชนะอยางไร ?
แกวา แมภิกษุรูปหนึ่ง ยอมไมมีความคิด หรือความคับแคนใจวา
เมืองเวรัญชานี้ มีภิกษาหาไดยาก แตบานและนิคมในระหวางโดยรอย (แหง
เมืองเวรัญชานี้) มีขาวกลาโนมลงดวยความหนักคือผล คือวามีภิกษาดี มี
กอนขาวหาไดโดยงาย เอาเถิดพวกเราไปที่บานและนิคมนั้นแลว จึงจักฉัน,
แมเมื่อเปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจา ก็จะทรงรับเอาพวกเราอยูในเมืองนี้
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ทีเดียว ดังนี้. ทุพภิกขภัยอันภิกษุเหลานั้นชนะไดแลว คือครอบงําไดแลว
ไดแกใหเปนไปในอํานาจตนแลว ดวยอาการอยางนี้กอน.
ถามวา ชนะความโลภไดอยางไร ?
แกวา แมภิกษุรูปหนึ่ง ไมไดทําใหราตรีขาดดวยอํานาจแหงความ
โลภวา เมืองเวรัญชานี้ มีภิกษาหาไดยาก, สวนบานและนิคมในระหวาง
โดยรอบ (แหงเมืองเวรัญชานี้) มีขาวกลาโนมลงดวยความหนัก คือผล ไดแก
มีภิกษาดี มีกอนขาวหาไดโดยงาย เอาเถิด พวกเราจักพากันไปฉันที่บานและ
นิคมนั้น หรือไมไดทําใหพรรษาขาด ดวยคิดวา พวกเราจะเขาจําพรรษา
ในบานและนิคมนั้น ในพรรษาหลังดังนี้, ความโลภอันภิกษุเหลานั้นชนะ
ไดแลวดวยอาการอยางนี้.
ถามวา ชนะความประพฤติ ดวยอํานาจแหงความปรารถนาไดอยางไร ?
แกวา แมภิกษุรูปหนึ่ง ไมไดใหความปรารถนาเห็นปานนี้เกิดขึ้น
เลยวา เมืองเวรัญชานี้ ภิกษาหาไดยาก และมนุษยทั้งหลายนี้ ยอมไมสําคัญ
พวกเรา แมผูพักอยูตั้ง ๒-๔ เดือน ในคุณอะไรเลย ไฉนหนอ ! พวกเรา
ทําการคาคุณธรรม (อวดอุตริมนุสธรรม) คือ ประกาศซึ่งกันและกัน แก
มนุษยทั้งหลาย อยางนี้วา ภิกษุรูปโนน ไดปฐมฌาน ฯลฯ รูปโนนได
อภิญญา ๖ ดังนี้ แลวปรนปรือทอง ภายหลัง จึงคอยอธิษฐานศีล ดังนี้,
ความประพฤติดวยอํานาจแหงความปรารถนา อันภิกษุเหลานั้นชนะไดแลว
คือ ครอบงําไดแลว เปนไปในอํานาจของตนแลว ดวยอาการอยางนี้.
สวนในอนาคต เพื่อพรหมจารีชั้นหลัง นั่งอยูในวิหารแลว แมได
(ภัตตาหาร) โดยความยากลําบากเพียงเล็กนอย ก็จะดูหมิ่นขาวสาลีและขาวสุก
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ที่ระคนดวยเนื้อ คือ จักทําใหเปนของดูหมิ่น นาติเตียน โดยนัยเปนตนวา
ขาวสุกนี้อะไรกัน ? เปนทองเล็น แฉะไป ไมเค็ม เค็มจัด ไมเปรี้ยว
เปรี้ยวจัด จะประโยชนอะไรดวยขาวสุกนี้ ? ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง (พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอธิบายไววา) ขึ้นชื่อวา
ชนบทจะมีภิกษาหาไดยากตลอดกาล ก็หามิได คือ บางคราว ก็มีภิกษาหา
ไดยาก บางคราว ก็มีภิกษาหาไดงาย ในกาลใด ชนบทนี้นั้น จักมีภิกษา
หาไดงาย ในกาลนั้น มนุษยทั้งหลายเสื่อมใสตอขอปฏิบัตินี้ ของพวกทาน
ผูเปนสัตบุรุษแลว จักสําคัญขาวสาลีวิกัติ และขาวสุกที่ระคนดวยเนื้อ อันมี
ประการหลายอยาง โดยประเภทมีขาวตมและของขบฉันเปนตน ที่ตนพึงถวาย
แกภิกษุทั้งหลาย, ปจฉิมชนตาชน กลาวคือ เพื่อนสพรหมจารี ของพวกทาน
นั่งอยูในระหวางพวกทานแลว เสวยอยูซึ่งสักการะ ที่อาศัยพวกทานเกิดขึ้น
แลวนั่นแล จักดูเหมือน และจะทําความดูถูก อันมีการเสวยสักการะนั้นเปน
ปจจัย.
ถามวา จักทําความดูถูกอยางไร ?
แกวา จักทําความดูถูกอยางนี้วา เพราะเหตุไร พวกทานจึงหุงตม
ภัตมีประมาณเทานี้เลา ? ภาชนะของพวกทาน ซึ่งเปนที่ที่พวกทานจะพึงใส
ของ ๆ ตนเก็บไว ไมมีหรือ ?
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มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา
ในบททั้งหลายเปนตนวา อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา อายสฺมา นี้ เปนคํากลาวดวยความรัก, บทนี้เปนเรื่องแหง
ความเคารพ และความยําเกรงโดยฐานครู.
บทวา มหาโมคฺคลฺลาโน ความวา พระเถระนั้นชื่อวา มหา
โดยความเปนผูมีคุณใหญ และชื่อวา โมคคัลลานะ โดยโคตร เพราะเหตุนั้น
พระเถระนั้น จึงชื่อวา มหาโมคคัลลานะ.
บทวา เอตทโวจ ความวา ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกราบทูล
คํานี้ (กะพระผูมีพระภาคเจา) คือแสดงคําเปนตน ที่ตนควรกราบทูลในบัดนี้
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ! บัดนี้ (เมืองเวรัญชามีภิกษาหาไดยาก) ดังนี้.
[ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลขออนุญาตพลิกแผนดิน]
ถามวา ทานมหาโมคคัลลานะ ไดกราบทูล (คํานี้) เพราะเหตุไร ?
แหงสาวกบารมีญาณ ทั้งพระศาสดา ก็ทรงตั้งทานไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เพราะความที่ทานเปนผูมีฤทธิ์มาก. พระเถระนั้นอาศัยความที่ตนเปนผูมีฤทธิ์
มากนั้น จึงดําริวา เมืองเวรัญชานี้ มีภิกษาหาไดยาก และภิกษุทั้งหลาย
ก็ยอมลําบาก, ถาไฉนหนอ เราจะพลิกแผนดิน แลวใหภิกษุทั้งหลายฉันงวน
ดิน. คราวนั้นทานไดมีความรําพึงดังนี้วา ก็ถาวา เมื่อเราอยูในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา จะไมทูลขอกะพระผูมีพระภาคเจา แลวพึงทําอยางนั้นไซร
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ขอนั้นจะไมพึงเหมาะแกเรา จะพึงเปนเหมือนการแขงดี ที่เราทํากับพระผูมีพระภาคเจา : เพราะฉะนั้น พระเถระมีความประสงคจะทูลขอ จึงมากราบทูล
กลาวคํานั้นกระพระผูมีพระภาคเจา.
[ภายใตแผนดิน มีงวนดินที่มีรสโอชา]
สองบทวา เหฏิมตถ สมฺปนฺน ความวา ไดยินวา พระเถระ
กลาวหมายเอาฟองดิน โอชาดิน งวนดิน ซึ่งมีอยูในพื้นเบื้องลางแหงแผนดิน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺปนฺน แปลวา มีรสหวาน อธิบายวา
มีรสดี, เหมือนอยางในประโยคนี้วา ตนไมมีผลสมบูรณ และมีผลเกิดแลว
พึงมีในสถานที่นั้น ดังนี้ พึงทราบความหมายวา มีผลอรอยฉันใดแล แม
ในอธิการนี้ ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบความหมายแหงบทวา สมฺปนฺน นี้วา
มีรสหวาน คือรสดี.
สวนคําวา เสยฺยถาป ขุทฺทกมธุ อนีลก นี้ พระเถระกลาวแลว
ก็เพื่อแสดงขออุปมา เพราะพื้นเบื้องลางแหงแผนดินนั้น เปนธรรมชาติมีรส
หวาน.
น้ําหวาน ที่ตัวแมลงผึ้งเล็ก ๆ ทําไวแลว ชื่อวา ขุทฺทกมธุ
(น้ําผึ้งหวี่).
บทวา อนีลก แปลวา ไมมีตัว คือไมมีตัวออน ไดแกน้ําผึ้งที่บริสุทธิ์.
ไดยินวา น้ําผึ้งนั่นเปนของเลิศ ประเสริฐ มีรสดี และมีโอชากวาน้ําหวาน
ทั้งหมด เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงไดกลาววา เสยฺยถาป ขุทฺทกมธุ
อนีลก เอวมสฺสาท แปลวา (เปนที่ชอบใจ เหมือนน้ําผึ้งหวี่ ที่ไมมีตัว
ฉะนั้น) ดังนี้เปนตน.
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ประชุมหลายบทวา สาธาห ภนฺเต ตัดบทวา สาธุ อห ภนฺเต
แปลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระพุทธเจา
(จะพึงพลิกแผนดิน).
ก็บทวา สาธุ นั่น ซึ่งมีอยูในบทวา สาธาห นี้ เปนคํากราบทูลขอ.
จริงอยู พระเถระ เมื่อจะกราบทูลขออนุญาตการพลิกแผนดิน จึงไดกราบทูล
กะพระผูมีพระภาคเจาอยางนั้น.
บทวา ปริวตฺเตยฺย ความวา พึงหงายขึ้น คือพึงทําพื้นขางลางให
กลับขึ้นขางบน.
ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงตองทําอยางนั้น ?
แกวา เพราะวา เมื่อพระเถระทําอยางนั้นแลว ภิกษุทั้งหลายจักได
ฉันงวนดิน คือฟองดิน โดยสะดวก.
คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจา แมมีพระประสงคจะไมทรงอนุญาต
ก็ตาม แตเพื่อใหพระเถระบังลือสีหนาท จึงตรัสถามวา โมคคัลลานะ ! ก็เธอ
จัดทําเหลาสัตวผูอาศัยแผนดินไวอยางไรเลา ? ตรัสอธิบายไววา สัตวทั้งหลาย
ในบานและนิคมเปนตนเหลาใดผูอาศัยแผนดินอยู เมื่อเธอพลิกแผนดิน เธอ
จักทําสัตวเหลานั้นผูไมสามารถจะดํารงอยูในอากาศไดอยางไร ? คือจักพักไว
ในสถานที่ไหนเลา.
คราวนั้น พระเถระ เมื่อจะประกาศอิทธานุภาพของตนอันสมควร
แกความที่ตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวในตําแหนงเอตทัตตะ จึงได
กราบทูลวา เอกาห ภนฺเต เปนตน
ในความแหงคําวา เอกาห ภนฺเต เปนตนนั้นวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ! ขาพระพุทธเจา จักนิรมิตมือขาหนึ่ง เหมือนแผนดินใหญนี้ คือ
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จักทําใหเปนเชนกับแผนดิน ครั้นขาพระพุทธเจาทําอยางนั้นแลว จักทํา
เหลาสัตวผูอาศัยแผนดินใหกาวไปบนมือนั้น เหมือนทําใหสัตวผูดํารงอยูแลว
บนพื้นฝามือขาหนึ่งนั้น กาวไปบนพื้นฝามือขาที่สองฉะนั้น.
[พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหพลิกแผนดิน]
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงคัดคานการทูลขอของ
พระเถระนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา อยาเลย โมคคัลลานะ !
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อล เปนพระดํารัสที่ตรัสคัดคาน.
หลายบทวา วิปลฺลาสมฺป สตตา ปฏิลเภยฺย ความวา สัตว
ทั้งหลายพึงเขาถึงแมการถือคลาดเคลื่อนไป.
ถามวา พึงถึงการถือคลาดเคลื่อนอยางไร ?
แกวา อยางนี้คือ นี้เปนแผนดิน หรือนี้มิใชแผนดินหนอ. อีกอยาง
หนึ่ง พึงถึงการถือคลาดเคลื่อนที่ตรงกันขามอยางนี้คือ นี้เปนบานของพวกเรา
หรือเปนบานของคนเหลาอื่นหนอ. ในนิคม ชนบท นาและสวนเปนตน
ก็มีนัยดังกลาวมาแลวนั้น.
อีกอยางหนึ่ง นั้นมิใชวิปลลาส. เพราะวาอิทธิวิสัยของทานผูมีฤทธิ์
เปนอจินไตย. สวนมนุษยทั้งหลาย พึงไดรับความเขาใจผิด อยางนี้วา ขึ้นชื่อวา
ทุพภิกขภัยนี้ หาใชจะมีในบัดนี้เทานั้นไม. แมในอนาคต ก็จักมี, ในกาลนั้น
ภิกษุทั้งหลาย จักไดเพื่อนพรหมจารีผูมีฤทธิ์เชนนั้นแมที่ไหนเลา ? ทานเหลานั้น
เปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระสุขวิปสสก ทานผูได
ฌาน และผูบรรลุปฏิสัมภิทา แมเปนพระขีณาสพก็มี จักเขาไปบิณฑบาตยัง
ตระกูลอื่น เพราะไมมีอิทธิพล ความวิตกอยางนี้ ของมนุษยทั้งหลายจักมีขึ้น
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ในภิกษุเหลานั้นวา ในครั้งพุทธกาล ภิกษุทั้งหลายไดเปนผูบําเพ็ญใหบริบูรณ
ในสิกขาทั้งหลายแลว, ทานเหลานั้นไดใหคุณทั้งหลายเกิดขึ้นแลว ทั้งในคราว
มีทุพภิกขภัย ก็ไดพลิกแผนดิน แลวฉันงวนดิน, แตบัดนี้ ทานผูบําเพ็ญ
ใหบริบูรณในสิขายอมไมมี, ถาจะพึงมีไซรก็พึงจะทําเหมือนอยางนั้นทีเดียว
ดวยคิดวา มนุษยทั้งหลาย ไมพึงถวายบิณฑบาตที่สุกหรือดิบอยางใดยอยางหนึ่ง
แกพวกเรา เพื่อขบฉัน ดังนี้, เพราะความวิตกอยางวามานี้ มนุษยเหลานั้น
พึงไดวิปลลาส (ความเขาใจเคลื่อนคลาด) นี้ ในพระอริยบุคคลทั้งหลาย
ซึ่งมีตัวอยูนั่นแหละวา พระอริยบุคคลทั้งหลาย ไมมี :- ก็แลมนุษยทั้งหลาย
ผูติเตียนวารายอยูซึ่งพระอริยบุคคลดวยอํานาจวิปลลาส (ความเขาใจผิด) จะ
พึงเปนผูเขาถึงอบาย เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา การ
พลิกแผนดิน เธออยาชอบใจเลย ดังนี้.
ลําดับนั้น พระเถระเมื่อทูลขอเรื่องนี้ไมได จะทูลขอเรื่องอื่น (ตอไป)
จึงไดกราบทูลคํามีอาทิวา ดีละ พระเจาขา !
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงคัดคานคําทูลขอแมนั้น ของพระเถระ
นั้น จึงตรัสพระดํารัส มีอาทิวา อยาเลย โมคคัลลานะ ! .
คําวา สัตวทั้งหลาย พึงไดรับแมซึ่งวิปลลาส ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสไวในคําวา อยาเลย โมคคัลลานะ ! ดังนี้ เปนตน แมก็จริง.
ถึงกระนั้น บัณฑิตก็ควรถือเอา โดยนัยดังที่กลาวมาแลวในตอนตนนั่นแหละ,
อนึ่ง แมใจความแหงคํานั้น ก็ควรทราบเชนกับที่กลาวมาแลวนั่นเอง.
ถามวา ก็ถาพระผูมีพระภาคเจา พึงทรงอนุญาตไซร , พระเถระจะ
พึงทําอยางไร ?
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แกวา พระเถระพึงอธิษฐานมหาสมุทรใหขนาดเทาเหมืองที่จะพึงขาม
ดวยอยางเทากาวเดียว แลวซักหนทางจากตนสะเดาที่นเฬรุยักษสิงอยูมุงหนาตรง
ไปยังอุตรกุรุทวีป แลวแสดงอุดรกุรุทวีปไวในที่อันสมบูรณดวยการไปและ
การมา ใหภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตแลวออกไปไดตามสบาย เหมือนเขา
ไปสูโคจรตามฉะนั้น.
สีหนาทกถา ของพระมหาโมคคัลลานะ จบ.
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เรื่องปญหาของพระสารีบุตร
บัดนี้ ทานพระอุบาลี เมื่อจะแสดงการที่พระสารีบุตรเถระเกิดความ
รําพึง ที่ปฏิสังยุตดวยสิกขาบท เพื่อแสดงนิทานตั้งตนแตเคาเดิม แหงการ
ทรงบัญญัติพระวินัย จึงไดกลาวคํามีอาทิ อถโข อายสฺมโต สารึปุตฺตสฺส
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รโหคตสฺส แปลวา ไปแลวในที่สงัด.
บทวา ปฏิสลฺลีนสฺส แปลวา หลีกเรนอยู คือถึงความเปนผู
โดดเดี่ยว.
บทวา กตเมสาน ความวา บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระวิปสสีเปนตน ที่ลวงไปแลว ของพระพุทธเจาพระองคไหน ? พรหมจรรย
ชื่อวาดํารงอยูนาน เพราะอรรถวา พรหมจรรยนั้นดํารงอยูตลอดกาลนาน
หรือมีการดํารงอยูนาน. คําที่ยังเหลือในบทวา อถโข อายสฺมโต เปนตนนี้
มีใจความเฉพาะบทตื้นทั้งนั้น.
ถามวา ก็พระเถระ ไมสามารถจะวินิจฉัยความปริวิตกของตนนี้
ดวยตนเองหรือ ?
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- พระเถระ ทั้งสามารถ ทั้งไมสามารถ.
จริงอยู พระสารีบุตรเถระนี้ ยอมสามารถวินิจฉัยเหตุมีประมาณเทานี้ได คือ
ธรรมดาศาสนาของพรพุทธเจาเหลานี้ดํารงอยูไมไดนาน, ของพระพุทธเจา
เหลานี้ ดํารงอยูไดนาน แตทานไมสามารถจะวินิจฉัยเหตุนี้วา ศาสนาดํารงอยู
ไมไดนาน เพราะเหตุนี้ ดํารงอยูไดนาน เพราะเหตุนี้ ดังนี้.
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สวนพระมหาปทุมเถระ กลาวไววา เหตุการณแมนั่น ก็เปนของ
ไมหนักแกพระอัครสาวก ผูไดบรรลุที่สุดยอดแหงปญญา ๑๖ อยางเลย, สวน
การที่พระอัครสาวก ผูอยูในสถานที่เดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําการ
วินิจฉัยเสียเอง ก็เปนเชนกับการทิ้งตราชั่งแลวกลับชั่งดวยมือ ; เพราะเหตุนั้น
พระเถระจึงเขาไปเฝาทูลถามพระผูมีพระภาคเจาเสียทีเดียว. ถัดจากนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงวิสัชนาคําทูลถามของพระเถระนั้น จึงตรัสพระดํารัส
มีอาทิวา ภควโต จ สารีปุตฺต วิปสฺสิสฺส ดังนี้. คํานั้นมีเนื้อความตื้น
ทั้งนั้น.
พระเถระ เมื่อจะทูลถามถึงเหตุการณตอไปอีก จึงไดกราบทูลคํามี
อาทิวา โก นุ โข ภนฺเต เหตุ (ที่แปลวา อะไรหนอแลเปนเหตุ พระเจาขา!)
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ โข ภนฺเต เปนคําทูลถามถึง
เหตุการณ. ใจความแหงบทนั้นวา เหตุเปนไฉนหนอแล พระเจาขา !
คําทั้งสองนี้คือ เหตุ ปจฺจโย เปนชื่อแหการณ จริงอยู การณ
ทานเรียกวา เหตุ เพราะเปนเครื่องไหลออก คือเปนไปแหงผลของการณนั้น.
เพราะผลอาศัยการณนั้นแลวจึงดําเนิน คือจึงเปนไปได ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา
ปจจัย. บทแมทั้งสองนี้ในที่นั้น ๆ แมเปนอันเดียวกันโดยใจความถอยคํา ดังที่
กลาวมาแลวนั้น. คําที่เหลือในคําวา โก นุ โข เปนตนนี้ ก็มีเนื้อความ
ตื้นทั้งนั้น.
[พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพราะบริษัทมีมากหรือนอยก็หาไม]
ก็เพื่อแสดงเหตุและปจจัยนั้น ในบัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา สารีปุตฺต วิปสฺสี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิลาสุโน อเหส ความวา พระพุทธเจา
ทั้งหลาย มีพระวิปสสีเปนตน ไมทรงใฝพระทัยเพราะความเกียจคราน ก็หา
มิได. จริงอยู ความเกียจครานก็ดี ความมีพระวิริยภาพยอหยอนก็ดี ของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย หามีไม. เพราะวา พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อจะทรง
แสดงธรรมแกจักรวาลหนึ่งก็ดี สองจักรวาลก็ดี จักรวาลทั้งสิ้นก็ดี ยอมทรง
แสดงดวยพระอุตสาหะเสมอกันทีเดียว ครั้นทอดพระเนตรเห็นบริษัทมีจํานวน
นอยแลว ทรงลดมีพระวิริยภาพลงก็หาไม ทั้งทอดพระเนตรเห็นบริษัทมีจํานวน
มากแลว ทรงมีพระวิริยภาพมากขึ้นก็หาไม. เหมือนอยางวา พญาสีหมฤคราช
ลวงไป ๗ วัน จึงออกไปเพื่อหากิน ครั้นพบเห็นสัตวเล็กหรือใหญก็ตาม
ยอมวิ่งไปโดยเชาวอันเร็ว เชนเดียวกันเสมอ, ขอนั้น เพราะเหตุแหงอะไร ?
เพราะเหตุแหงความใฝใจวา ความเร็วของเราอยาไดเสื่อมไป ดังนี้ ฉันใด
พระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ยอมทรงแสดงธรรมแกบริษัท จะมีจํานวน
นอยหรือมากก็ตาม ก็ดวยพระอุตสาหะเสมอกันทั้งนั้น, ขอนั้น เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุแหงความใฝพระทัยอยูวา เหลาชนผูหนักในธรรมของเรา อยาได
เสื่อมไป ดังนี้. จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงหนักในธรรม ทรงเคารพ
พระธรรมแล. เหมือนอยางวา พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ไดทรง
แสดงธรรมโดยพิสดาร ดุจ (วลาหกเทวดา) ยังมหาสมุทรสาครใหเต็มเปยมอยู
ฉันใด พระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระวิปสสีเปนตนเหลานั้น หาไดแสดงธรรม
ฉันนั้นไม.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะความที่สัตวทั้งหลาย มีธุลี คือกิเลสในปญญาจักษุนอย
เบาบาง.
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ดังไดสดับมาวา ในกาลแหงพระพุทธเจาเหลานั้น สัตวทั้งหลายมี
อายุยืนนาน ไดเปนผูมีธุลีคือกิเลสในปญญาจักษุนอยเบาบาง. สัตวเหลานั้น
พอไดสดับแมพระคาถาเดียว ที่ประกอบดวยสัจจะ ๔ ยอมบรรลุธรรมได ;
เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น จึงไมทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร. ก็
เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ นวังคสัตถุศาสนของพระพุทธเจาเหลานั้น คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ
จึงไดมีนอย. ความที่นวังคสัตถุศาสนมีสุตตะเปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวในคําวา อปปกฺจ เปนตนนั้น เปนตาง ๆกัน ขาพเจาไดกลาว
ไวแลวในวรรณนาปฐมสังคีตินั้นแล.
[พระวิปสสีเปนตนหาไดทรงบัญญัติสิกขาบทเปนตนไม]
หลายบทวา อปฺปฺตฺต สาวกาน สิกฺขาปท ความวา สิกขาบท
คือขอบังคับดวยอํานาจอาบัติ ๗ กอง ที่ควรทรงบัญญัติ โดยสมควรแกโทษ
อันพระพุทธเจามีพระวิปสสีเปนตนเหลานั้น ไมไดทรงบัญญัติไว แกพระสาวก
ทั้งหลาย เพราะเปนผูไมมีโทษ.
สองบทวา อนุทฺทิฏ ปาฏิโมกฺข ความวา พระปาฏิโมกขคือ
ขอบังคับ ก็มิไดทรงแสดงทุกกึ่งเดือน. พระพุทธเจาเหลานั้น ไดทรงแสดง
เฉพาะโอวาทปาฏิโมกขเทานั้น และแมโอวาทปาฏิโมกขนั้น ก็มิไดแสดงทุก
กึ่งเดือน. *จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาวิปสสี ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข
๖ เดือนตอครั้ง ๆ ก็แลโอวาทปาฏิโมกขนั้น ทรงแสดงดวยพระองคเองทั้งนั้น.
สวนพวกสาวกของพระองคมิไดแสดงในที่อยูของตน ๆ ภิกษุสงฆแมทั้งหมด
ในสกลชมพูทวีป กระทําอุโบสถ ในที่แหงเดียวเทานั้น คือในอุทยาน*
พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ป. ธ. ๙ ) วัดสัมพันธวงค แปล
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เขมมฤคทายวันใกลราชธานี ชื่อพันธุมดี อันเปนที่เสด็จประทับของพระผูมี
พระภาคเจาวิปสสี. ก็แล อุโบสถนั้นไดกระทําเปนสังฆอุโบสถอยางเดียว
หาไดกระทําเปนคณะอุโบสถ บุคคลอุโบสถ ปาริสุทธิอุโบสถ อธิษฐาน
อุโบสถไม ไดทราบวาในเวลานั้น ในชมพูทวีป มีวิหารแปดหมื่นสี่พันตําบล
ในวิหารแตละตําบนมีภิกษุอยูเกลื่อนไป วิหารละหมื่นรูปบาง สองหมื่นรูปบาง
สามหมื่นรูปบาง เกินไปบาง.
[พวกเทวดาบอกวันทําอุโบสถแกพวกภิกษุ]
พวกเทวดาผูบอกวันอุโบสถ เที่ยวไปบอกในที่นั้น ๆ วา ทานผูมี
นิรทุกขทั้งหลาย ! ลวงไปแลวปหนึ่ง ลวงไปแลว ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕ ป,
นี้ปที่หก เมื่อดิถีเดือนเพ็ญมาถึง พวกทานควรไปเพื่อเฝาพระพุทธเจาและ
เพื่อทําอุโบสถ กาลประชุมของพวกทานมาถึงแลว ในเวลานั้น พวกภิกษุผูมี
อานุภาพก็ไปดวยอานุภาพของตน พวกนอกนี้ไปดวยอานุภาพของเทวดา.
ถามวา พวกนอกนี้ไปดวยอานุภาพของเทวดาไดอยางไร ?
ตอบวา ไดทราบวา ภิกษุเหลานั้นผูอยูใกลสมุทรทางทิศปราจีนหรือ
ใกลสมุทรทางทิศปจฉิม อุดร และทักษิณ บําเพ็ญคมิยวัตร แลวถือเอาบาตร
และจีวรยังความคิดใหเกิดขึ้นวา จะไป. พรอมดวยจิตตุปบาท พวกเธอก็
เปนผูไปสูโรงอุโบสถทีเดียว. พวกเธอถวายอภิวาทพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา
แลวนั่งอยู.
[โอวาทปาฏิโมกขคาถา]
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขนี้ ในบริษัทผู
นั่งประชุมกันแลววา
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ความอดทน คือความอดกลั้น เปน
ธรรมเผาบาปอยางยิ่ง ทานผูรูทั้งหลาย ยอม
กลาวพระนิพพานวาเปนเยี่ยม ผูทํารายผูอื่น
ไมชื่อวาเปนบรรพชิตเลย ผูเบียดเบียนผูอื่น
อยู ไมชื่อวาเปนสมณะ.
ความไมทําบาปทั้งสิ้น ความยังกุศล
ใหถึงพรอม ความทําจิตของตนใหผองใส
นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
ความกลาวราย ๑ ความไมทําราย
๑ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑ ความ
เปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่ง
อันสงัด ๑ ความประกอบโดยเอื้อเฟอใน
อธิจิต ๑ นี้เปนคําสอนของพระพุทธทั้งหลาย.*
พึงทราบปาฏิโมกขุทเทสของพระพุทธเจาทั้งหลาย แมนอกนี้ โดย
อุบายนี้นั่นแล. จริงอยู พระพุทธเจาทุกพระองค มีพระโอวาทปาฏิโมกขคาถา
เพียง ๓ คาถานี้เทานั่น. คาถาเหลานั้น ยอมมาสูอุเทศจนถึงที่สุดแหงพระศาสนาของพระพุทธเจา ผูมีพระชนมายุยืนยาวนานทั้งหลาย. แตสําหรับ
พระพุทธเจาผูมีพระชนมายุนอยทั้งหลาย คาถาเหลานั้นมาสูอุเทศเฉพาะใน
ปฐมโพธิกาลเทานั้น . ดวยวา จําเดิมตั้งแตเวลาทรงบัญญัติสิกขาบทมา ก็แสดง
เฉพาะอาณาปาฏิโมกขเทานั้น. ก็แลอาณาปาฏิโมกขนั้น พวกภิกษุเทานั้นแสดง
*
ที่. มหา. ๑๐ / ๕๗.
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พระพุทธเจาทั้งหลายหาทรงแสดงไม. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา แม
ของพวกเรา ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขนี้ตลอดเวลาเพียง ๒๐ พรรษา ใน
ปฐมโพธิกาลเทานั้น.
[เหตุที่พระพุทธเจาไมทรงทําอุโบสถและปาฏิโมกข]
ตอมาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งอยูที่ปราสาทของ
มิคารมารดา ในบุพพาราม ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ภิกษุทั้งหลาย !
ตั้งแตบัดนี้ไป เราจักไมทําอุโบสถ จักไมแสดงปาฏิโมกข, ภิกษุทั้งหลาย !
ตอแตนี้ไปพวกเธอเทานั้น พึงทําอุโบสถ พึงแสดงปาฏิโมกข, ภิกษุทั้งหลาย !
มิใชฐานะมิใชโอกาสที่พระตถาคตจะพึงทําอุโบสถ พึงแสดงปาฏิโมกข ใน
บริษัท ผูไมบริสุทธิ์*.
ตั้งแตนั้นมาพวกภิกษุก็แสดงอาณาปาฏิโมกข. อาณาปาฏิโมกขนี้เปน
ของอันพระพุทธเจา ๓ พระองค มีพระวิปสสีเปนตน ไมทรงยกขึ้นแสดงแก
ภิกษุเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา อนุทฺทิฏ
ปาฏิโมกฺข .
[เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน]
คําวา เตส พุทฺธาน ความวา แหงพระพุทธเจาทั้ง ๓ พระองค
มีพระวิปสสีเปนตนเหลานั้น. บทวา อนฺตรธาเนน คือ เพราะขันธอันตรธาน
ไป, มีอธิบายวา เพราะปรินิพพาน. บทวา พุทฺธานุพุทฺธาน ความวา
และเพราะความอันตรธานไปแหงขันธ ของเหลาพระสาวกผูไดตรัสรูตาม
พระพุทธเจาเหลานั้น คือพระสาวกผูยังทันเห็นพระศาสดา. คําวา เย เต
ปจฺฉิมา สาวกา ความวา เหลาปจฉิมสาวกผูบวชในสํานัก ของพวกสาวก
*
วิ. จุลฺล. ๗ /๒๙๒.
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ผูทันเห็นพระศาสดา, บทวา นานานามา ความวา มีชื่อตาง ๆ กัน ดวย
อํานาจชื่อมีอาทิวา พุทธรักขิต ธรรมรักขิต สังฆรักขิต. บทวา นานาโคตฺตา
ความวา มีโคตรตาง ๆ กัน ดวยอํานาจโคตรมีอาทิวา โคตมะ โมคคัลลานะ.
บทวา นานาชจฺจา คือมีชาติตาง ๆ กัน ดวยอํานาจชาติมีอาทิวา กษัตริย
พราหมณ. สองบทวา นานากุลา ปพฺพชิตา ความวา ออกบวชจากตระกูล
ตาง ๆ กัน ดวยอํานาจตระกูลกษัตริยเปนตน หรือดวยอํานาจตระกูลมีตระกูล
สูงตระกูลต่ํา ตระกูลมีโภคะโอฬาร และไมโอฬารเปนตน. คําวา เต ต
พฺรหฺมจริย ความวา เพราะปจฉิมสาวกเหลานั้น ทําในใจวา พวกเรามีชื่อ
เดียวกัน มีโคตรเดียวกัน มีชาติเดียวกัน บวชจากตระกูลเดียวกัน ศาสนา
เปนแบบแผนประเพณีของพวกเรา จึงชวยกันรักษาพรหมจรรยทําใหเปนภาระ
ของตน บริหารพระปริยัติธรรมไวใหนาน แตปจฉิมสาวกเหลานี้ ไมเปน
เชนนั้น เพราะฉะนั้น พวกเธอจึงเบียดเบียนกัน ถือความเห็นขัดแยงกัน
ทํายอหยอนดวยถือเสียวา พระเถระโนนจักรู พระเถระโนนจักทราบ พึงยัง
พรหมจรรยนั้นใหอันตรธานไปพลันทีเดียว คือไมยกขึ้นสูการสังคายนารักษา
ไว. คําวา เสยฺยถาป เปนการแสดงไขเนื้อความนั้นโดยขออุปมา บทวา
วิกีรติ แปลวา ยอมพัดกระจาย. บทวา วิธมติ แปลวา ยอมพัดไปสูที่อื่น.
บทวา วิทฺธ เสติ แปลวา ยอมพัดออกไปจากที่ตั้งอยู. คําวา ยถาต
สุตฺเตน อสงฺคติตฺตา ความวา ลมยอมพัดกระจายไปเหมือนพัดดอกไม
เรี่ยราย เพราะไมไดรอย เพราะไมไดผูกดวยดายฉะนั้น. มีคําอธิบายวา
(ดอกไมทั้งหลาย) ที่มิไดควบคุมดวยดาย ยอมถูกลมพัดกระจัดกระจายไป
ฉันใด ยอมเรี่ยรายไปฉันนั้น. คําวา เอวเมว โข เปนการยังขออุปไมยให
ถึงพรอม. บทวา อนฺตรธาเปส ความวา (พวกสาวกภายหลัง) เมื่อไม
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สงเคราะห (คือสังคายนาเปนหมวดหมู) ดวยวัคคสังคหะและปณณาสสังคหะ
เปนตน ถือเอาแตพรหมจรรยกลาวคือปริยัติธรรมที่ตนชอบใจเทานั้น สวน
ที่เหลือก็ปลอยใหพินาศไป คือนําไปสูความไมปรากฏ.
ขอวา กิลาสุโน จ เต ภควนฺโต อเหส สาวกาน เจตสา
เจโต ปริจฺจ โอทิต มีความวา ดูกอนสารีบุตร ! อีกอยางหนึ่งพระพุทธเจา
เหลานั้น ทรงไมใฝพระหฤทัย เพื่อจะทรงกะ คือกําหนดใจของพวกสาวกดวย
พระหฤทัยของพระองค แลวทรงสั่งสอน คือทรงทราบจิตของผูอื่นแลว ทรง
แสดการแนะนําพร่ําสอน โดยไมเปนภาระหนัก โดยไมชักชา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสเปนตนวา ภูตปุพฺพ สารีปุตฺต ดังนี้ เพื่อประกาศ
ความที่ พระพุทธเจาเหลานั้นทรงไมใฝพระหฤทัย. บทวา ภึสนเก คือ นา
พึงกลัว ไดแก ใหเกิดความนาสยดสยอง. คําวา เอว วตกฺเกถ ความวา
พวกเธอจงตรึกกุศลวิตก ๓ มีเนกขัมมวิตกเปนตน. คําวา มา เอว วิตกฺกยิตฺถ
ความวา พวกเธออยาไดตรึกอกุศลวิตก ๓ มีกามวิตกเปนตน. คําวา เอว
มนสิ กโรถ ความวา พวกเธอจงกระทําไวในใจวา ไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ไมสวยไมงาม. ขอวา มา เอว มนสากตฺถ ความวา พวกเธอ
อยากระทําในใจวา เที่ยง เปนสุข เปนอัตตา สวยงาม. คําวา อิท ปชหถ
คือจงละอกุศล. คําวา อท อุปสมฺปชฺช วิหรถ ความวา พวกเธอจงเขาถึง
กลับได คือใหกุศลสําเร็จอยูเถิด. ขอวา อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ
วิมุจฺจึสุ คือหลุดพนแลว เพราะไมถือมั่น. จริงอยู จิตของพระสาวกเหลานั้น
หลุดพนจากอาสวะเหลาใด จิตเหลานั้นหลุดพนแลว เพราะไมถือมั่นอาสวะ
เหลานั้น.* ก็อาสวะทั้งหลายดับไปอยูดวยความดับ คือความไมเกิดขึ้น ชื่อวา
*
สารตฺถทีปนี. ๑ / ๖๙๘ แนะใหแปลวา จริงอยู จิตทั้งหลายของพระสาวกเหลานั้น อันอา
สวะ
เหลาใดหลุดพนไปแลว อาสวะเหลานั้นชื่อวาหลุดพนไปแลว เพราะไมยึดถือจิตเหลานั้น
ดวย
สามารถแหงอารมณ.
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หลุดพนแลว เพราะไมถือมั่น*. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ.
ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมด ไดบรรลุพระอรหัตแลว เปนผูมีจิตเบิกบาน
เหมือนปทุมวันอันตองแสงพระอาทิตยฉะนั้น.
ในขอวา ตตฺร สุท สารีปุตฺต ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส
ภึสนกตสฺมึ โหติ นี้ คําวา ตตฺร เปนคํากลาวเพงถึงคําตน. คําวา สุท
เปนนิบาตลงในอรรถเพียงทําบทใหเต็ม. บทวา สารีปุตฺต เปนอาลปนะ.
ก็ในคําวา ตตฺร สุท เปนตนนี้ มีอรรถโยชนาดังตอไปนี้ :- บทวา ตตฺร
ความวาแหงไพรสณฑอันนาพึงกลัว ที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา ภิสนกะ
ในพระดํารัสที่พระองคตรัสไววา อฺตรสฺมึ ภึสนเก วนสณฺเฑ.
อธิบายวา ภาวะอันนาพึงกลัว ชื่อวา ความนาสยดสยองมีในภาวะนาสยดสยอง
คือในการทําใหหวาดกลัว. ถามวา เปนอยางไร ? ตอบวา เปนอยางนี้คือ
ผูใดผูหนึ่งซึ่งยังไมปราศจากราคะ เขาไปสูไพรสณฑนั้นโดยมาก โลมชาติยอม
ชูชัน. อีกอยางหนึ่ง คําวา ตตฺร เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
ศัพทวา สุ เปนนิบาต ดุจในประโยคทั้งหลายมีอาทิวา กึสุ นาม เต
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา แปลวา สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ชื่อ
อยางไรซิ. บทวา อิท บัณฑิตพึงเห็นวา เปนคําแสดงความหมายตามที่
ประสงคดุจทําใหเห็นไดชัด. คําวา สุ อิท สนธิเขาเปน สุท . พึงทราบวา
ลบอิอักษรดวยอํานาจแหงสนธิ เหมือนในประโยคทั้งหลายมีอาทิวา จกฺขุนทฺริย อิตฺถินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย กึสูธ วิตฺต แปลวา
*
โยชนาปาฐ ๑ / ๑๙๖ เปน อนุปาทนิโรเธน ปน อนุปปาทสงฺขาดนิโรธวเสน นิรุชฌมาเน
อาสเว อตฺตานิ วิมุจฺจึสุ แปลวา ก็จิตทั้งหลายหลุดพนแลว เพราะไมยึดถือ
อาสวะทั้งหลายที่ดับไปอยูดวยความดับ กลาวคือ ความไมเกิดขึ้นอีก.
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อินทรีย คือจักษุ อินทรีย คือหญิง อินทรีย คือความตั้งใจวา จักรูพระอรหัตที่ยังไมรู อะไรซิ เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจในโลกนี้. ก็ในคํานี้มีอรรถ
โยชนาดังตอไปนี้ : - ดูกอนสารีบุตร ! ในเพราะความที่ไพรสณฑอันนาพึงกลัว
นั้นเปนถิ่นนาสยดสยอง จึงมีคําพูดกันดังนี้แล, บทวา ภึสนกตสฺมึ ความวา
ในเพราะไพรสณฑเปนถิ่นที่นากลัว. พึงเห็นวาลบตะอักษรไปตัวหนึ่ง. อนึ่ง
พระบาลีวา ภึสนกตฺตสฺมึ ดังนี้ก็มี. อนึ่ง ในเมื่อควรจะกลาวเปนอิตถีลิงควา
ภึสนกตาย ทานก็ทําใหเปนลิงควิปลลาส. ก็ในคําวา ภึสนกตสฺมึ นี้เปน
สัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถแหงนิมิต. เพาะฉะนั้น พึงเห็นสัมพันธอยางนี้วา
คํานี้แลยอมมีในเพราะความที่ไพรสณฑนาพึงกลัว เปนถิ่นที่มีความสยดสยอง
เปนนิมิต คือมีคําพูดนี้แล เพราะมีความสยดสยองเปนเหตุ เพราะมีความ
สยดสยองเปนปจจัย ขอวา ผูใดผูหนึ่งซึ่งยังไมปราศจากราคะเขาไปสูไพรสณฑ
นั้น โดยมาก โลมชาติยอมชูชัน ความวา ขนเปนอันมากกวามาก ยอมชูชัน
คือตั้งปลายขึ้นเปนเชนกับเข็มและเปนเชนกับหนาม จํานวนนอยไมชูชัน อนึ่ง
โลมชาติของสัตวจํานวนมากกวามากยอมชูชัน แตของคนผูกลาหาญยิ่งนอยคน
ยอมไมชูชัน.
บัดนี้ คํามีวา อย โข สารีปุตฺต เหตุ เปนตน เปนคํากลาวย้ํา.
สวนคําที่ขาพเจามิไดกลาวไวในระหวาง ๆ ในพระบาลีนี้ มีอรรถตื้นทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบตามลําดับแหงพระบาลีนั้นแล. แตพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ไมดํารงอยูนาน บัณฑิตพึงทราบวา พระองค
ตรัสดวยอํานาจแหงยุคของคน.
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[ความตางกันแหงอายุกาลของพระวิปสสีพุทธเจาเปนตน]
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาวิปสสีโดยการนับป มีพระชนมายุแปดหมื่นป แมพวกสาวกที่พรอมหนาของพระองค ก็อายุประมาณเทานั้นปเหมือน
กัน. พรหมจรรย (ศาสนา) สืบตอดวยสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น ซึ่ง
เปนองคสุดทายเขาทั้งหมด ตั้งอยูไดตลอดแสนหกหมื่นป ดวยประการอยางนี้.
แตโดยอํานาจแหงยุคคน พรหมจรรยไดตั้งอยูตอมา ดวยความสืบตอกันแหงยุค
ตลอดยุคคน ๒ ยุคเทานั้น. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ไมดํารงอยูนาน. ก็พระผูมีพระภาคเจานามวาสิขี มีพระชนมายุเจ็ดหมื่น
ป แมพวกสาวกพรอมหนาของพระองค ก็มีอายุประมาณเทานั้นเหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา เวสภู มีพระชนมายุหกหมื่นป แมวกสาวก
อยูพรอมหนาของพระองค ก็มีอายุประมาณเทานั้นปเหมือนกัน. พรหมจรรย
(ศาสนา) สืบตอดวยสาวกองคสุดทายเขาทั้งหมด แหงพระผูมีพระภาคเจา
พระนาวาสิขีและเวสภูแมนั้นตั้งอยูตอมาไดประมาณแสนสี่หมื่นป และประมาณ
แสนสองหมื่นป. แตวาโดยอํานาจแหงยุคคน พรหมจรรยตั้งอยูตอมาไดดวย
การสืบตอแหงยุค ตลอดยุคคน ๒ ยุคเทากัน ๆ เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดํารงอยูไมนาน.
ทานพระสารีบุตร ฟงเหตุแหงการดํารงอยูไมนานแหงพรหมจรรยของ
พระพุทธเจา ๓ พระองคอยางนี้แลว มีความประสงคจะฟงเหตุแหงการดํารงอยู
ไดนาน แหงพรหมจรรยของพระพุทธเจา ๓ พระองคนอกนี้ จึงไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาอีก โดยนัย มีอาทิวา ก็ อะไรเปนเหตุ พระเจาขา !.
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงพยากรณแกทาน. คําพยากรณนั้นแมทั้งหมด
พึงทราบดวยอํานาจนัยที่ตรงกันขามจากที่กลาวแลว. และแมในความดํารงอยู
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นาน ในคําพยากรณนั้น บัณฑิตพึงทราบความดํารงอยูนาน โดยเหตุทั้งสอง
คือโดยประมาณแหงพระชนมายุของพระพุทธเจาเหลานั้นบาง โดยยุคแหงตน
บาง. ความพิสดารวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากกุสันธะ มีพระชนมายุสี่หมื่นป พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาโกนาคมน มีพระชนมายุสาม
หมื่นป พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสป มีพระชนมายุสองหมื่นป
แมพระสาวกพรอมหนาทั้งหลายของพระพุทธเจาเหลานั้น ก็มีอายุเทานั้นป
เหมือนกัน. และยุคแหงสาวกเปนอันมากของพระพุทธเจาเหลานั้น จักพรหมจรรยใหเปนไป โดยความสืบตอกันมา. พรหมจรรยดํารงอยูนานโดยเหตุทั้งสอง
คือโดยประมาณแหงพระชนมายุ ของพระพุทธเจาเหลานั้นบาง โดยยุคแหง
สาวกบาง ดวยประการฉะนี้.
[เหตุที่พระพุทธเจาของเราเกิดในกาลแหงคนมีอายุนอย]
ก็พระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา ควรจะเสด็จอุบัติขึ้นในกาลแหงคน
มีอายุหมื่นป ซึ่งเทากับอายุกึ่งหนึ่ง แหงพระชนมายุของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา กัสสป ไมถึงกาลแหงคนมีอายุหมื่นปนั้น ก็ควรจะเสด็จอุบัติขึ้น
ในกาลแหงคนมีอายุหาพันป หรือในกาลแหงคนมีอายุหนึ่งพันป หรือแมใน
กาลแหงคนมีอายุหางรอยป แตเพราะเมื่อพระองคทรงเสาะหา คือแสวงหาธรรม
อันกระทําความเปนพระพุทธเจา ทรงยังญาณใหแกกลา ใหตั้งครรภ (เพื่อ
ตลอดคุณพิเศษ) ญาณไดถึงความแกกลา ในกาลแหงคนมีอายุรอยป เพราะ
ฉะนั้น พระองคจึงเสด็จอุบัติขึ้น ในกาลแหงคนมีอายุนอยเหลือเกิน เพราะ
ฉะนั้น ควรกลาวไดวา พรหมจรรยแมดํารงอยูไดนาน ดวยอํานาจความสืบตอ
กันแหงพระสาวกของพระองค แตก็ดํารงอยูไดไมนานโดยการนับป ดวยอํานาจ
ปริมาณแหงอายุเหมือนกัน.
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[พระสารีบุตรทูลขอใหทรงบัญญัติสิกขาบท]
ถามวา ในคําวา อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต มีอะไรเปน
อนุสนธิ. ตอบวา คือ ทานพระสารีบุตร ครั้นไดฟงเหตุการณดํารงอยูนาน
แหงพรหมจรรยของพระพุทธเจา ๓ พระองคอยางนี้แลว ถึงความตกลงใจวา
การบัญญัติสิกขาบทเทานั้น เห็นเหตุแหงความดํารงอยูไดนาน เมื่อปรารถนา
ความดํารงอยูนาน แหงพรหมจรรย แมของพระผูมีพระภาคเจา จึงทูลวิงวอน
ขอการบัญญัติสิกขาบทกะพระผูมีพระภาคเจา. พระอุบาลีเถระกลาว คําวา
อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต อุฏายาสนา ฯเปฯ จิรฏิติก นี้
เพื่อแสดงวิธีทูลวิงวอนของการบัญญัติสิกขาบทนั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อทฺธนิย คือ ควรแกกาลนาน มีคําอธิบายวา มีกาลยาวนาน. คําที่เหลือ
มีอรรถตื้นทั้งนั้น.
[พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามทานพระสารีบุตร]
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศแกพระสารีบุตร
นั้นวา เวลานี้ ยังไมเปนกาลแหงอันบัญญัติสิกขาบทกอน จึงตรัสวา อาคเมหิ
ตฺว สารีปุตฺต ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น คําวา อาคเมหิ ตฺว
ความวา เธอจงรอกอน มีคําอธิบายวา เธอจงยับยั้งกอน. ก็คํานี้ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสซ้ําสองครั้ง ดวยอํานาจความเอื้อเฟอ. ดวยคําวา อาคเมหิ
เปนตนนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหามความที่การบัญญัติสิกขาบท เปนวิสัย
ของพระสาวก เมื่อจะทรงทําใหแจงวา การบัญญัติสิกขาบทเปนพุทธวิสัย
จึงตรัสคําวา ตถาคโตว เปนตน. ก็ในคําวา ตถาคโตว นี้ คําวา ตตฺถ
เปนสัตตมีวิภัตติ เพงถึงการออนวอน ขอใหทรงบัญญัติสิกขาบท. ในคําวา
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ตถาคโตว นั้น มีโยชนาดังตอไปนี้ :- ในคําที่เธอกลาววา พระผูมีพระภาคเจาพึงบัญญัติสิกขาบทนั้น พระตถาคตเทานั้นจักรูกาลแหงอันบัญญัติ
สิกขาบทนั้น. พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอยางนี้แลว เพื่อจะแสดงสมัยมิใช
กาลกอน จึงตรัสคํามีอาทิวา น ตาว สารีปุตฺต ดังนี้. ในคําวา น ตาว
สารีปุตฺต เปนตนนั้นมีวินิจฉัยวา อาสวะทั้งหลายยอมตั้งอยูในธรรมเหลานี้
เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา เปนที่ตั้งแหงอาสวะ, อีกอยางหนึ่ง
ธรรมทั้งหลายอันอาสวะพึงตั้งอยู คือไมพึงผานเลยไป เพราะเหตุนั้น ธรรม
เหลานั้นจึงชื่อวา เปนที่ตั้งแหงอาสวะ, อธิบายวา อาสวะคือทุกข และอาสวะ
คือกิเลส อันเปนไปในทิฏฐธรรมและในสัมปรายภพ อาสวะมีการคอนขอด
ของคนอื่น ความวิปฏิสาร การฆาและการจองจําเปนตน และอาสวะอันเปน
ทุกขพิเศษในอบาย ยอมตั้งอยูนั่นเทียว ในวิติกกมธรรมเหลาใด เพราะ
วีติกกมธรรมเหลานั้น เปนเหตุแหงอาสวะมีอาสวะอันเปนไปในทิฏฐธรรม
เปนตนเหลานั้น.
*
วาจาสําหรับประกอบในคําวา น ตาว เปนตนนี้ ดังนี้วา วีตกกมธรรม
ทั้งหลาย ซึ่งเปนที่ตั้งแหงอาสวะเหลานั้น ยังไมมีปรากฏในสงฆเสียงใด
พระศาสดาจะไมทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายเพียงนั้น. ก็ถาพึงบัญญัติ
ไซร ไมพึงพนจากความคอนขอดของผูอื่น จากความคัดคานของผูอื่น จาก
โทษคือความติเตียน,
[ขอที่จะถูกตําหนิในการบัญญัติสิกขาบท]
ถามวา ไมพึงพนอยางไร ? ตอบวา จริงอยู สิขาบททั้งปวงมี
อาทิวา โย ปน ภิกฺขุ เมถุน ธมม ปฏิสเวยฺย ดังนี้ พึงเปนสิกขาบท
*
องคการศึกษาแผนกบาลี แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๘๐
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อันพระศาสดาผูจะบัญญัติ ควรบัญญัติ. ฝายชนเหลาอื่นไมเห็นวีติกกมโทษ
แตรูพระบัญญัตินี้ จะพึงยังความคอนขอด ความคัดคานและความติเตียนให
เปนไปอยางนี้วา นี่อยางไรกัน พระสมณโคดมจักผูกมัดดวยสิกขาบททั้งหลาย
จักบัญญัติปาราชิก ดวยเหตุเพียงเทานี้วา ภิกษุสงฆยอมตามเรา ทําตามคํา
ของเรา กุลบุตรเหลานี้ละกองโภคะใหญละเครือญาติใหญ และละแมซึ่งราชสมบัติอันอยูในเงื้อมมือบวช เปนผูสันโดษดวยความเปนผูมีอาหารและเครื่อง
นุงหมเปนอยางยิ่ง มีความเคารพจัดในสิกขา ไมหวงใยในรางกายและชีวิตอยู
มิใชหรือ ในกุลบุตรเหลานั้น ใครเลา จักเสพเมถุนซึ่งเปนโลกามิสหรือจัก
ลักของ ๆ ผูอื่น หรือจักเขาไปตัดชีวิตของผูอื่น ซึ่งเปนของปรารถนารักใคร
หวานยิ่งนัก หรือจักสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยอวดคุณที่ไมมี, เมื่อปาราชิกแม
ไมทรงบัญญัติไว สิกขาบทนั่นเปนอันพระองคทรงทําใหปรากฏแลว โดยสังเขป
ในบรรพชานั่นเอง มิใชหรือ ? ชนทั้งหลายไมทราบเรี่ยวแรง และกําลังแม
แหงพระตถาคต, สิขาบทแมที่ทรงบัญญัติไว จะพึงกําเริบ คือไมคงอยูใน
สถานเดิม.
[เปรียบดวยแพทยผูไมฉลาดทําการผาตัด]
แพทยผูไมฉลาด เรียกบุรุษบางคน ซึ่งหัวฝยังไมเกิดขึ้นมาแลว
บอกวา มานี่แนะ พอมหาจําเริญ ! หัวฝใหญจักเกิดขึ้นในสรีระประเทศตรงนี้
ของทาน, จักยังความเสื่อมฉิบหายใหมาถึงทาน, ทานจงรีบใหหมอเยียวยามัน
เสียเถิด ดังนี้ ผูอันบุรุษนั้นกลาววา ดีละ ทานอาจารย ! ทานนั่นแหละจง
เยียวยามันเถิด จึงผาสรีรประเทศซึ่งหาโรคมิไดของบุรุษนั้น คัดเลือดออกแลว
ทําสรีรประเทศตรงนั้นใหกลับมีผิวดีดวยยาทาและพอก และการชะลางเปนตน
แลว จึงกลาวกะบุรุษนั้นวา โรคใหญของทาน เราไดเยียวยาแลว ทานจง
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ใหบําเหน็จแกเรา. บุรุษนั้น พึงคอนขอด พึงคัดคาน และพึงติเตียนนายแพทย
อยางนี้วา หมอโงนี้พูดอะไร ไดยินวาโรคชนิดไหนของเรา ซึ่งหมอโงนี้ได
เยียวยาแลว, หมอโงนี้ทําทุกขใหเกิดแกเรา และทําใหเราตองเสียเลือดไป
มิใชหรือ ดังนี้ และไมพึงรูคุณของหมอนั้น ขอนี้ ชื่อแมฉันใด, ถาเมื่อ
วีติกกมโทษยังไมเกิดขึ้น พระศาสดา พึงบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกไซร
พระองคไมพึงพนจากอนิฏฐผล มีความคอนขอดของผูอื่นเปนตน และชน
ทั้งหลายจะไมพึงรูกําลังพระปรีชาสามารถของพระองค ฉันนั้นนั่นแล และ
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลว จะพึงกําเริบ คือไมตั้งอยูในสถานเดิม. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา น ตาว สารีปุตฺต สตฺถา สาวภาน
ฯ เป ฯ ปาตุภวนฺติ. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกาลอันไมควร
อยางนี้แลว จึงตรัสคําวา ยโต จ โข สารีปุตฺต เปนอาทิ เพื่อแสดงกาลอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต คือเมื่อใด มีคําอธิบายวา ในกาลใด.
คําที่เหลือ พึงทราบโดยทํานองที่กลาวแลวนั่นแล.*
อีกนัยหนึ่ง ในคําวา ยโต เปนตนนี้ มีความสังเขปดังตอไปนี้ :วีติกกมโทษอันถึงซึ่งการนับวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงอาสวะ ยอมมีปรากฏในสงฆ
ในกาลชื่อใด, ในกาลนั้น พระศาสนา ยอมทรงบัญญัติสิกขาบทแกพวกสาวก
ยอมทรงแสดงปาฏิโมกข, เพราะเหตุไร ? เพราะเพื่อกําจัดวีติกกมโทษเหลานั้น
นั่นแล อันถึงซึ่งการนับวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงอาสวะ, พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงบัญญัติอยางนั้น ยอมเปนผูไมควรคอนขอดเปนตน และเปนผูมี
อานุภาพปรากฏ ในสัพพัญูวิสัยของพระองค ยอมถึงสักการะ และสิกขาบท
ของพระองคนั้นยอมไมกําเริบ คือตั้งอยูในสถานเดิม, เปรียบเหมือนนายแพทย
ผูฉลาดเยียวยาหัวฝที่เกิดขึ้นแลวดวยการผาตัดพอกยาพันแผลและชะลางเปนตน

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 358
ทําใหสบายมีผิวดี เปนผูไมควรคอนขอดเปนตนเลย และเปนผูมีอานุภาพ
ปรากฏในเพราะกรรมแหงอาจารยของตน ยอมประสบสักการะฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสความเกิดขึ้น และความเกิดขึ้นแหง
ธรรมเปนที่ตั้งของอาสวะ อกาลและกาลแหงอันบัญญัติสิกขาบทอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้แลว บัดนี้ เพื่อแสดงกาลยังไมเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานั้นแล
จึงตรัสคําวา น ตาว สารปุตฺต อิเธกจฺเจ เปนตน. ในคําวา ตาว
เปนตนนั้น บททั้งหลายที่มีอรรถตื้น พึงทราบดวยอํานาจพระบาลีนั่นแล.
สวยการพรรณนาบทที่ไมตื้นดังตอไปนี้ :[อธิบายเหตุที่ใหทรงบัญญัติสิกขาบท]
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา รัตตัญู เพราะอรรถวา รูราตรีนาน คือ
รูราตรีเปนอันมากตั้งแตวันที่ตนบวชมา, มีอธิบายวา บวชมานาน. ความ
เปนหมูดวยพวกภิกษุผูรูราตรีนาน ชื่อวา รัตตัญุมหัตตะ. อธิบายวา
ความเปนหมูใหญดวยพวกภิกษุผูบวชมานาน.
*
บัณฑิตพึงทราบวา สิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภ
พระอุปเสนวังคันตบุตรบัญญัติ เพราะสงฆถึงความเปนหมูใหญดวยภิกษุผูรู
ราตรีนาน ในบรรดาความเปนหมูใหญเหลานั้น, จริงอยู ทานผูมีอายุนั้น
ไดเห็นภิกษุทั้งหลาย ผูมีพรรษาหยอนสิบใหอุปสมบทอยู ตนมีพรรษาเดียว
จึงใหสัทธิวิหาริกอุปสมบทบาง. ครั้งนั้นแล พระผูพระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิขาบทวา ภิกษุทั้งหลาย ! กุลบุตรอันภิกษุผูมีพรรษาหยอนสิบ ไมพึงให
อุปสมบท, ภิกษุใดพึงใหอุปสมบท ปรับอาบัติทุกกฎแกภิกษุนั้น๑ เมื่อสิกขาบท
*
องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๘๒-๘๕
๑ วิ. มหา. ๔ / ๑๐๙.
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อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายผูโงเขลา ไม
ฉลาด คิดวา เราไดสิบพรรษา เรามีพรรษาครบสิบ จึงใหอุปสมบทอีก.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแมซ้ําอีกครั้งหนึ่งวา
ภิกษุทั้งหลาย ! กุลบุตรอันภิกษุผูมีพรรษาครบสิบ แตเปนผูโง ไมฉลาด
ไมพึ่งใหอุปสมบท ภิกษุใดพึงใหอุปสมบท ปรับอาบัติทุกกฏ แกภิกษุนั้น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด สามารถมีพรรษาสิบหรือเกินกวา
สิบ ใหอุปสมบทได*. ในการที่สงฆถึงความเปนหมูใหญดวยภิกษุผูรูราตรีนาน
ไดทรงบัญญัติสองสิกขาบท
บทวา เวปุลฺลมหตฺต มีความวา ความเปนหมูใหญดวยความเปน
หมูแพรหลาย จริงอยู สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญดวยความเปนหมู
แพรหลาย ดวยอํานาจภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ ผูใหญและผูปานกลาง
เพียงใด เสนาสนะยอมเพียงพอกัน อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา ก็ยังไมเกิด
ขึ้นในศาสนาเพียงนั้น แตเมื่อสงฆถึงความเปนผูใหญ ดวยความเปนหมู
แพรหลายแลว อาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นยอมเกิดขึ้น. ทีนั้นพระศาสดายอม
ทรงบัญญัติสิกขาบท. สิกขาบทที่ทรงบัญญัติในเพราะสงฆถึงความเปนหมูใหญ
ดวยความเปนหมูแพรหลาย ในบรรดาความเปนหมูใหญเหลานั้น บัณฑิตพึง
ทราบตามนัยนี้วา อนึ่ง ภิกษุใด พึงสําเร็จการนอนรวมกันกับอนุปสัมบัน
เกินสองสามคืน ภิกษุนั้นตองปาจิตตีย. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงใหนางสิกขมานา
อุปสมบทตามป นางภิกษุณีนั้น ตองปาจิตตีย. อนึ่ง นางภิกษุณีใด พึงให
นางสิกขมานาอุปสมบทปละ ๒ รูป นางภิกษุณีนั้น ตองปาจิตตีย
*
วิ. มหา ๔/๑๑๐
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บทวา ลาภคฺคมหตฺต มีความวา ความเปนใหญเปนยอดแหงลาภ
อธิบายวา ความเปนใหญใด เปนยอด คือสูงสุดแหงลาภ สงฆเปนผูถึงความ
เปนใหญนั้น อีกอยางหนึ่ง ถึงความเปนใหญ เลิศดวยลาภก็ได อธิบายวา
ถึงความเปนหมูประเสริฐ และความเปนหมูใหญดวยลาภ จริงอยู สงฆยัง
ไมถึงความเปนหมูใหญเลิศดวยลาภเพียงใด อาสวัฏฐานิยธรรมอาศัยลาภ ก็ยัง
ไมเกิดขึ้นเพียงนั้น แตเมื่อถึงแลว ยอมเกิดขึ้น. ทีนั้น พระศาสดายอมทรง
บัญญัติสิกขาบทวา อนึ่ง ภิกษุใด พึงใหของควรเคี้ยว หรือของควรบริโภค
ดวยมือของตนแกอเจลกก็ดี แกปริพาชกก็ดี แกปริพาชิกาก็ดี ภิกษุนั้นตอง
ปาจิตตีย. จริงอยู สิกขาบทนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงบัญญัติเพราะสงฆ
ถึงความเปนหมูใหญเลิศดวยลาภ.
บทวา พาหุสจฺจมหตฺต มีความวา ความที่พาหุสัจจะเปนคุณใหญ
จริงอยู สงฆยังไมถึงความที่พาหุสัจจะเปนคุณใหญเพียงใด อาสวัฏฐานิยธรรม
ก็ยังไมเกิดขึ้นเพียงนั้น. แตเมื่อถึงความที่พาหุสัจจะเปนใหญแลวยอมเกิด
ขึ้น เพราะเหตุวา บุคคลทั้งหลายเรียนพุทธวจนะนิกายหนึ่งบาง สองนิกาย
บาง ฯลฯ หานิกายบางแลว เมื่อใครครวญโดยไมแยบคาย เทียบเคียงรส
ดวยรสแลว ยอมแสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย. ทีนั้น พระศาสดา
ยอมทรงบัญญัติสิกขาบท โดยนัยเปนตนวา อนึ่ง ภิกษุใด พึงกลาวอยางนี้วา
ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนั้น ฯลฯ ถาแมน
สมณุทเทศพึงกลาวอยางนี้ไซร. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกาลไม
เกิดและกาลเกิดขึ้นแหงธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหงอาสวะอยางนี้แลว เมื่อ
จะทรงแสดงความไมมีแหงอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น แมโดยประการทั้งปวง
ในสมัยนั้น จึงตรัสคํามีวา นิรพฺพุโท หิ สารีปุตฺต เปนตน.
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[อรรถาธิบาย คําวา นิรพฺพุทโท เปนตน]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิรพฺพุโท คือเวนจากเสนียด. พวกโจร
ทานเรียกวา เสนียด. อธิบายวา หมดโจร. ก็ในอรรถนี้ พวกภิกษุผูทุศีล
ทานประสงคเอาวา เปนโจร. จริงอยู ภิกษุผูทุศีลเหลานั้น ยอมลักปจจัย
ของคนเหลาอื่น เพราะเปนผูมิใชสมณะ แตมีความสําคัญวาเปนสมณะ เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุสงฆไมมีเสนียด ไมมีโจร มีอธิบายวา ไมมีคนทุศีล. บทวา
นิราทีนโว ไดแก ไมมีอุปทวะ คือไมมีอุปสรรค. มีคําอธิบายวา เวนจาก
โทษของผูทุศีลทีเดียว. ผูทุศีลแล ทานเรียกวา คนดํา ในคําวา อปคตกาฬโก
นี้. จริงอยู ผูทุศีลเหลานั้น แมเปนผูมีวรรณะดุจทองคํา พึงทราบวา เปน
คนดําทีเดียว เพราะประกอบดวยธรรมดํา. เพราะไมมีคนมีธรรมดําเหลานั้น
จึงชื่อวา อปคตกาฬก. ปาฐะวา อปหตกาฬก ก็มี. บทวา สุทฺโธ คือ
ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะมีคนดําปราศไปแลวนั่นเอง. บทวา ปริโยทาโต คือ
ผุดผอง. คุณคือศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ทานเรียกวา
สาระ ในคําวา สาเร ปติฏิโต นี้. เพราะตั้งอยูแลวในสาระนั้น จึงชื่อวา
ตั้งอยูในสารคุณ. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสความที่ภิกษุสงฆตั้งอยูใน
สารคุณอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงอีกวา ก็ความที่ภิกษุสงฆนั้นตั้งอยูใน
สารคุณนั้น พึงทราบอยางนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา อิเมส หิ สารีปุตฺต.
ในคํานั้น มีการพรรณนาโดยสังเขปดังตอไปนี้ :บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ผูเขาพรรษา ณ เมืองเวรัญชา ภิกษุที่
ต่ําตอยดวยอํานาจคุณ คือมีคุณต่ํากวาภิกษุทุกรูป ก็เปนพระโสดาบัน คําวา
โสตาปนฺโน คือ ผูตกถึงกระแส. ก็คําวา โสโต นี้ เปนชื่อของมรรค.
คําวา โสตาปนฺโน เปนชื่อของบุคคลผูประกอบดวยมรรคนั้น. เหมือนอยาง
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ที่ตรัสไววา (พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา) สารีบุตร ! ที่เรียกวา โสตะ
โสตะ นี้ โสตะ เปนไฉนหนอแล สารีบุตร ? (เพราะสารีบุตรกราบทูลวา)
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ก็อริยมรรคมีองคแปดนี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ชื่อวา โสตะ. (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา) สารีบุตร ! ที่เรียกวา
โสดาบัน โสดาบัน นี้ โสดาบันเปนไฉนหนอแล สารีบุตร? (พระสารีบุตร
กราบทูลวา) ขาแตพระองคผูเจริญ ! ก็บุคคลผูซึ่งประกอบดวยอริยมรรคมี
องคแปดนี้ เรียกวา โสดาบัน ทานผูมีอายุนี้นั้น มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยาง*นี้.
ก็ในบทนี้พึงทราบวา มรรคใหชื่อแกผล เพราะฉะนั้น บุคคลผูตั้งอยูในผล
ชื่อวา โสดาบัน. บทวา อวินิปาตธมฺโม มีวิเคราะหวา ธรรมที่ชื่อวา
วินิบาต เพราะอรรถวา ใหตกไป. พระโสดาบันชื่อวา อวินิปาตธรรม
เพราะอรรถวา ทานไมมีวินิปาตธรรม. มีคําอธิบายวา ทานไมมีการยังตนให
ตกไปในอบายเปนสภาพ. เพราะเหตุไร? เพราะความสิ้นไปแหงธรรมเปนเหตุ
นําไปสูอบาย. อีกอยางหนึ่ง การตกไป ชื่อวาวินิบาต. พระโสดาบัน ชื่อวา
อวินิปาตธรรม เพราะอรรถวา ทานไมมีธรรมที่ตกไป. มีคําอธิบายวา
ความตกไปในอบายเปนสภาพ ไมมีแกทาน.*
ชื่อวา เปนผูเที่ยง เพราะเปนผูแนนอนดวยมรรค ที่กําหนดดวยความ
เปนธรรมถูก. ชื่อวา เปนผูที่จะตรัสรูในเบื้องหนา เพราะอรรถวา พระโสดาบัน
นั้นมีความตรัสรูเปนไปในเบื้องหนา คือเปนคติขางหนา. อธิบายวา พระโสดาบันนั้น จะทําตนใหไดบรรลุถึงมรรค ๓ เบื้องบนแนนอน. เพราะเหตุไร?
เพราะทานไดปฐมมรรคแลวแล.
*
ส . มหา. ๑๙/๔๓๔-๕๓๔.
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงยังพระธรรมเสนาบดี ให
ยินยอมอยางนั้นแลว ทรงยับยั้งอยูตลอดพรรษานั้นในเมืองเวรัญชา เสด็จออก
พรรษาปวารณาในวันมหาปวารณาแลว จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมา.
บทวา อามนฺเตสิ ความวา ไดทรงเรียก คือไดทรงตรัสเรียก
ไดแก ทรงเตือนใหรู.
ถามวา ทรงเตือนใหรูวาอยางไร ?
แกวา ทรงเตือนใหรูเรื่องมีอาทิอยางนี้วา อาจิณฺณ โข ปเนต .
บทวา อาจิณฺณ คือเปนความประพฤติ เปนธรรมเนียม ไดแก
เปนธรรมดา.
[อาจิณณะ ความเคยประพฤติมามี ๒ อยาง]
ก็ความเคยประพฤติมานั้นนั่นแล มี ๒ อยาง คือ พุทธาจิณณะ
(ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจา) ๑ สาวกาจิณณะ (ความเคยประพฤติ
มาของพระสาวก) ๑.
พุทธาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจา) เปนไฉน ?
ขอวา พระตถาคตทั้งหลายยังมิไดบอกลา คือยังมิไดอําลาผูที่นิมนตใหอยูจํา
พรรษาแลว จะไมหลีกไปสูที่จาริกในชนบท ดังนี้ นี้เปนพุทธาจิณณะ (ความ
เคยประพฤติมาของพระพุทธเจา) ขอหนึ่งกอน. สวนพระสาวกทั้งหลาย จะ
บอกลาหรือไมบอกลาก็ตามยอมหลีกไปไดตามสบาย.
ยังมีพุทธาจิณณะแมอื่นอีก คือ :- พระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จอยูจํา
พรรษาปวารณาแลว ยอมเสด็จไปสูที่จาริกในชนบททีเดียว เพื่อทรงสงเคราะห
ประชาชน.
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[พระพุทธเจาเสด็จเที่ยวจาริกไปเฉพาะ ๓ มณฑล]
ก็พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อจะเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท ยอมเสด็จ
เที่ยวไปในมณฑลใดมณฑลหนึ่งบรรดามณฑลทั้ง ๓ เหลานี้ คือ :- มหามณฑล (มณฑลใหญ) ๑ มัชฌิมมณฑล (มณฑลปานกลาง) ๑ อันติมมณฑล ( มณฑลเล็ก) ๑.
บรรดามณฑลทั้ง ๓ นั้น มหามณฑล ประมาณเการอยโยชน
มัชฌิมมณฑล ประมาณหกรอยโยชน อันติมมณฑล ประมาณสามรอยโยชน
ในกาลใด พระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระประสงคจะเสด็จเที่ยวจาริก
ไปในมหามณฑล ในกาลนั้น ทรงปวารณาในวันมหาปวารณาแลว มีภิกษุสงฆ
หมูใหญเปนบริวาร เสด็จออกในวันปาฏิบท เมื่อจะทรงอนุเคราะหมหาชนใน
บานและนิคมเปนตน ดวยการทรงรับอามิส และเมื่อจะทรงเพิ่มพูนกุศล อัน
อาศัยวิวัฏฏคามินี แกมหาชนนั้นดวยธรรมทาน ทรงยังการเสด็จเที่ยวจาริกไป
ในชนบท ใหเสร็จสิ้นลงโดย ๙ เดือน.
ก็ถาภายในพรรษา สมถะและวิปสสนาของภิกษุทั้งหลาย ยังออนอยู.
พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงปวารณาในวันมหาปวารณา ทรงประทานปวารณา
สงเคราะห ไปปวารณาในวันเพ็ญเดือนกัตติกา (กลางเดือน ๑๒) เสร็จแลว
มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร เสด็จขออกไปในวันตนแหงเดือนมิคสิระ (เดือน
อาย) แลวยังการเสด็จเที่ยวจาริกไปในมัชฌิมมณฑล ใหเสร็จสิ้นลงโดย ๘
เดือน ตามนัยดังกลาวมาแลวนั่นเอง.
ก็ถาเวไนยสัตวทั้งหลาย ของพุทธเจาผูเสด็จออกพรรษาแลวเหลานั้น
ยังมีอินทรียไมแกกลา. พระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ทรงรอคอยใหเวไนยสัตว
เหลานั้นมีอินทรียแกกลา เสด็จพักอยูในสถานที่นั้นนั่นเอง แมตลอดเดือน
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มิคสิระแลว มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จออกไปในวันตนแหงเดือน
ปุสสะ (เดือนยี่) แลว ทรงยังการเสด็จเที่ยวจาริกไปในอันติมมณฑล ใหเสร็จ
สิ้นลงโดย ๗ เดือน ตามนัยดังกลาวมาแลวนั่นเอง.
อนึ่ง พระพุทธเจาทั้งหลาย แมเมื่อเสด็จเที่ยวไปในบรรดามณฑล
เหลานั้นแหงใดแหงหนึ่ง ทรงปลดเปลื้องสัตวเหลานั้น ๆ ใหพนจากกิเลส
ทั้งหลาย ทรงประกอบสัตวเหลานั้น ๆ ไว ดวยอริยผลมีโสดาปตติผลเปนตน
เสด็จเที่ยวไปอยูดวยอํานาจแหงเวไนยสัตวเทานั้น ดุจทรงเก็บกอกไมเบญจพรรณนานาชนิดอยูฉะนั้น.
ยังมีพุทธาจิณณะแมอื่นอีก คือ :- ในเวลาจวนรุงสวางทุก ๆ วัน
การทําพระนิพพานอันเปนสุขสงบใหเปนอารมณ เสด็จเขาผลสมาบัติออกจาก
ผลสมาบัติแลว ทรงเขาสมาบัติอันประกอบดวยพระมหากรุณา ภายหลังจากนั้น
ก็ทรงตรวจดูเวไนยสัตวผูพอจะแนะนําใหตรัสรูไดในหมื่นจักรวาล
ยังมีพุทธาจิณณะแมอื่นอีก คือ :- การทรงทําปฏิสันถารกับพวก
อาคันตุกะเสียกอน ทรงแสดงธรรม ดวยอํานาจเรื่องที่เกิดขึ้น ครั้นโทษ
เกิดขึ้น ทรงบัญญัติสิกขาบท นี้เปนพุทธาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของ
พระพุทธเจา) ดังพรรณนาฉะนี้แล.
[สาวกาจิณณะ ความเคยประพฤติมาของพระสาวก]
สาวกาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของพระสาวก) เปนไฉน ? คือ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา (ยังทรงพระชนมอยู) มีการประชุม
(พระสาวก) ๒ ครั้ง คือ เวลากอนเขาพรรษาและวันเขาพรรษา เพื่อเรียน
เอากรรมฐาน ๑ เพื่อบอกคุณที่ตนไดบรรลุแกภิกษุผูออกพรรษามาแลว ๑
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เพื่อเรียนเอากรรมฐานที่สูง ๆ ขึ้นไป ๑ นี้เปนสาวกาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของพระสาวก).
สวนในอธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงถึงพุทธาจิณณะ
(ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจา) จึงตรัสพระดํารัสเปนตนวา อาจิณฺณ
โข ปเนต อานนฺท ตถาคตาน ดังนี้.
บทวา อายาม แปลวา เรามาไปกันเถิด.
บทวา อปโลเกสฺสาม แปลวา เราจักบอกลา (เวรัญชพราหมณ)
เพื่อตองการเที่ยวไปสูที่จาริก.
ศัพทวา เอว เปนนิบาต ลงในอรรถวา ยอมรับ.
คําวา ภนฺเต นั่น เปนชื่อเรียกดวยความเคารพ. จะพูดวา ถวาย
คําทูลตอบแดพระศาสดา ดังนี้บาง ก็ใชได.
สองบทวา ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ความวา ทานพระอานนททูล
รับฟง คือตั้งหนาฟง ไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาดวยดี. มีคํา
อธิบายวา ทูลรับดวยคําวา เอว นี้.
ในคําวา อถโข ภควา นิวาเสตฺวา นี้ ทานพระอุบาลีมิไดกลาว
ไววา เปนเวลาเชา หรือ เปนเวลาเย็น. แมเมื่อเปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําภัตรกิจเสร็จแลว ทรงยับยั้งอยูตลอดเวลาเที่ยงวัน ใหทานพระอานนท
เปนปจฉาสมณะ ทรงใหถนนในพระนคร ตั้งตนแตประตูพระนครไป รุงเรือง
ไปดวยพระพุทธรัศมี ซึ่งมีชอดุจสายทอง เสด็จเขาไปโดยทางที่นิเวศนของ
เวรัญชพราหมณนั้นตั้งอยู. สวนปริชนเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูพอประทับยืน
อยูที่ประตูเรือนของเวรัญชพราหมณเทานั้น ก็ไดแจงขาวแกพราหมณ.
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พราหมณหวนระลึกได แลวก็เกิดความสังเวช จึงรีบลุกขึ้นสั่งใหจัดปูอาสนะ
ที่ควรแกคามาก ออกไปตอนรับพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา ขอพระผูมี
พระภาคเจา จงเสด็จเขามาทางนี้เถิด. พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จเขาไป
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดปูไวแลว. ลําดับนั้นแล เวรัญชพราหมณมีความ
ประสงคจะเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา จึงไดเขาไปเฝาโดยทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู จากที่ ๆ ตนยืนอยู. คําเบื้องหนาแตนี้ไป มีใจความ
กระจางแลวทั้งนั้น
[เวรัญชพราหมณทูลเรื่องที่มิไดถวายทานตลอดไตรมาส]
ก็ในคําที่พราหมณกราบทูลวา อนึ่ง ไทยธรรมที่ควรจะถวายขาพเจา
มิไดถวาย มีคําอธิบายดังตอไปนี้:ขาพเจายังไมไดถวายไทยธรรมที่ควรจะถวาย มีอาทิอยางนี้คือ ทุก ๆ
วัน ตลอดไตรมาส เวลาเชาควรถวายยาคูและของควรเคี้ยว เวลาเที่ยงควร
ถวายขาทนียะโภชนียะ เวลาเย็นควรถวายบูชาสักการะ ดวยวัตถุมีน้ําปานะที่
ปรุงชนิดตาง ๆ มากมาย ของหอมและดอกไมเปนตน แกพระองคผูซึ่งขาพเจา
นิมนตใหอยูจําพรรษาแลว. ก็ในคําวา ตฺจ โข โน อสนฺต นี้ พึง
ทราบวาเปนลิงควิปลลาส. ก็ในคํานี้มีใจความดังนี้วา ก็แล ไทยธรรมนั้น
ไมมีอยูแกขาพเจาก็หามิได. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นใจความในคํานี้อยางนี้วา
ขาพเจาพึงถวายของใด ๆ แกพระองค ก็แล ของนั้นมิใชจะไมมี. คําวา
โน ป อทาตุกมฺยตา ความวา แมความไมอยากถวายของขาพเจา เหมือน
ของเหลาชนผูมีความตระหนี่ซึ่งมีอุปกรณแกทรัพย เครื่องปลื้มในมากมาย
ไมอยากถวายฉะนั้น ก็ไมมี. ภายในไตรมาสนี้ พระองคจะพึงไดไทยธรรม
นั้นจากไหน เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก.
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ในคําวา ต กุเตตฺถ ลพฺภา พหุกิจฺจา ฆราวาส นั้นมีการ
ประกอบความดังตอไปนี้:- พราหมณี เมื่อจะตําหนิการอยูครองเรือน จึงได
กราบทูลวา เพราะการอยูครองเรือนมีกิจมาก ฉะนั้น ภายในไตรมาสนี้ เมื่อ
ไทยธรรม และความประสงคจะถวายแมมีอยู พระองคพึงไดไทยธรรมที่ขาพเจา
จะพึงถวายแกพระองคแตที่ไหน คือพระองคอาจไดไทยธรรมนั้น จากที่ไหน
ไดยินวา เวรัญชพราหมณนั้น ยอมไมรูความที่ตนถูกมารดลใจ จึงไดสําคัญวา
เราเกิดเปนผูมีสติหลงลืม เพราะกังวลอยู ดวยการครองเรือน. เพราะฉะนั้น
พราหมณจึงไดกราบทูลอยางนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ในคําวา ต กุเตตฺถ ลพฺภา นี้ พึงทราบการ
ประกอบความอยางนี้วา ภายในไตรมาสนี้ ขาพเจาจะพึงถวายไทยธรรมอันใด
แดพระองค ไทยธรรมอันนั้น ขาพเจาจะพึงไดจากไหน ? เพราะวา การอยู
ครองเรือนมีกิจมาก.
[เวรัญชพราหมณทูลอาราธนาพระพุทธเจาเพื่อเสวยภัตตาหาร]
ครั้งนั้น พราหมณดําริวา ไฉนหนอ ไทยธรรมอันใด เปนของอัน
เราจะพึงถวาย โดย ๓ เดือน เราควรถวายไทยธรรมอันนั้นทั้งหมด โดย
วันเดียวเทานั้น แลว จึงไดกราบทูลคําเปนตนวา ขอพระโคดมผูเจริญ ทรง
พระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพเจาเถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺวาตนาย ความวา เพื่อประโยชนแก
บุญกุศล และปติปราโมทยซึ่งจะมีในวันพรุงนี้ ในเมื่อขาพเจาไดกระทํา
สักการะในพระองค.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคําอาราธนาของพราหมณ]
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูตถาคต ทรงพระรําพึงวา ถาเราจะ
ไมรับคําอาราธนาไซร พราหมณและชาวเมืองเวรัญชา จะพึงติเตียน อยางนี้

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 369
วา พระสมณะองคนี้ ไมไดอะไร ๆ ตลอดไตรมาส ชะรอยจะพึงโกรธกระมัง?
เพราะเหตุนั้น เราออนวอนอยู ก็ไมทรงรับแมภัตตาหารครั้งหนึ่ง, ในพระ
สมณะองคนี้ ไมมีอธิวาสนขันติ พระสมณะองคนี้ ไมใชสัพพัญู ก็จะพึง
ประสบสิ่งที่มิใชบุญเปนอันมาก, การประสบสิ่งที่มิใชบุญนั้น อยาไดมีแกชน
เหลานั้นเลย ดังนี้แลว จึงทรงรับคําอาราธนา เพื่ออนุเคราะหแกชนเหลานั้น
โดยดุษณีภาพ.
ก็ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงรับอาราธนาแลว ไดทรง
เตือนเวรัญชพราหมณ ใหสํานึกตัววา ไมควรคิดถึงความกังวลดวยการอยู
ครอบครองเรือนเลย แลวทรงชี้แจงใหเวรัญชพราหมณ เห็นประโยชนปจจุบัน
และประโยชนภายภาคหนา ใหสมาทาน คือใหรับเอากุศลธรรม และให
เวรัญชพราหมณนั้นอาจหาญ คือทําใหมีความอุตสาหะในกุศลธรรมตามที่ตน
สมาทานแลวนั้น และทรงปลอบใหราเริง ดวยความเปนผูมีอุตสาหะนั้น และ
ดวยคุณธรรมที่มีอยูอยางอื่น ดวยธรรมมีกถา อันสมควรแกขณะนั้น ไดทรง
ยังฝน คือพระธรรมรัตนะใหตกลงแลว ก็เสด็จลุกจากอาสนะกลับไป.
[เวรัญชพราหมณสั่งใหเตรียมภัตตาหารถวายพรุงนี้]
ก็แล เมื่อพระผูมีพระภาคเจา เสด็จกลับไปแลว เวรัญชพราหมณ
ไดเรียกบุตรและภรรยามาสั่งวา แนะพนาย เราไดนิมนตพระผูมีพระภาคเจา
(ใหอยูจําพรรษา) ตลอดไตรมาสแลว ในวันหนึ่ง ก็มิไดถวายภัตตาหารสักกอน
เดียวเลย เอาเถิด บัดนี้ พวกทานจงตระเตรียมทาน ใหเปนเหมือนไทยธรรมแมที่ควรถวายตลอดไตรมาส เปนของอาจถวายในวันพรุงนี้ได โดยวัน
เดียวเทานั้น.
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ตอจากนั้น เวรัญชพราหมณ สั่งใหตระเตรียมทานที่ประณีตตลอดวัน
ที่ตนนิมนตพระผูมีพระภาคเจาไว โดยลวงไปแหงราตรีนั้น ก็ไดสั่งใหประดับ
ที่ตั้งอาสนะ ใหปูอาสนะทั้งหลาย ที่ควรคามากไว จัดแจงการบูชาอยางใหญ
อันวิจิตรดวยของหอม ธูป เครื่องอบ และดอกโกสุมเสร็จแลว จึงสั่งให
เจาพนักงานไปกราบทูลเผดียงกาลแดพระผูมีพระภาคเจา. เพราะเหตุนั้น ทาน
พระอุบาลีเถระ จึงไดกลาววา อถโข เวรฺโช พฺรหฺมโณ ตสฺสา
รตฺติยา อจฺจเยน ฯ เป ฯ นิฏิต ภตฺต ๑ .
[พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังนิเวศนของเวรัญชพราหมณ]
พระผูมีพระภาคเจา มีภิกษุสงฆแวดลอมแลว ไดเสด็จไปที่นิเวศน
ของพราหมณนั้น, เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาววา อถโข
ภควา ฯ เป ฯ นสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.๒
บทวา พุทฺธปฺปมุข ในคําวา อถโข เวรฺโช พฺราหฺมโณ
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ นี้ แปลวา มีพระพุทธเจาเปนปริณายก มีคํา
อธิบายวา ผูนั่งใหพระพุทธเจาเปนพระสังฆเถระ.
บทวา ปณีเตน แปลวา อันดีเยี่ยม.
บทวา สหตฺถา แปลวา ดวยมือตนเอง
บทวา สนฺตปฺเปตฺวา ความวา ใหอิ่มหนําดวยดี คือใหบริบูรณ
ไดแก เกื้อกูลดวยดีจนพอแกความตองการ
บทวา สมฺปวาเรตฺวา ความวา ใหทรงหามเสียดวยดี คือใหทรง
คัดคาน ดวยหัตถสัญญา มุขสัญญา และวจีเภทวา พอละ พอละ.
๑-๒. วิ มหา ๑/๑๘
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บทวา ภุตฺตาวึ แปลวา ผูเสวยเสร็จแลว.
บทวา โอนีตปตฺตปาณึ แปลวา ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร,
คําอธิบายวา ทรงชักพระหัตถออกแลว (ทรงลางพระหัตถแลว)
[พราหมณถวายไตรจีวรแกพระผูมีพระภาคเจาและพระภิกษุสงฆ]
สองบทวา ติจีวเรน อจฺฉาเทสิ ความวา (พราหมณ)ไดถวาย
ไตรจีวรแดพระผูมีพระภาคเจา. ก็คําวา ติจีวเรน อจฺฉาเทสิ นี้ เปน
เพียงโวหารพจน ก็ในไตรจีวรนั้นผาสาฎกแตละผืน มีราคาผืนละพันหนึ่ง.
พราหมณไดถวายไตรจีวรชั้นดีเยี่ยม เชนกับผาแคนกาสี มีราคาถึงสามพัน
แดพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้.
หลายบทวา เอกเมกฺจ ภิกฺขุ เอกเมเกน ทุสฺสยุเคน ความวา
พราหมณไดใหภิกษุรูปหนึ่ง ๆ ครองดวยผาคูหนึ่ง ๆ . บรรดาผาเหลานั้น
ผาสาฎกผืนหนึ่ง ๆ มีราคาหารอย. พราหมณไดถวายผามีราคาหาแสน แก
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ดวยประการฉะนี้. พราหมณถวายแลวถึงเทานี้ยังไมพอแกใจ
ไดแบงผากัมพลแดง และผาปตตุณณะ และผาหมมากมามีราคาเจ็ดแปดพัน
ถวายเพื่อประโยชนแกบริขาร มีผารัดเขาผาสไบเฉียง ประคดเอวและผากรอง
น้ําเปนตนอีก และไดตวงน้ํามันยาซึ่งหุงตั้งรอยครั้งพันครั้ง ใหเต็มทะนาน
ถวายน้ํามันมีราคาพันหนึ่ง เพื่อประโยชนแกการทาแกภิกษุรูปหนึ่ง ๆ. จะมี
ประโยชนอะไร ดวยการกลาวมากในปจจัยสี่. บริขารอะไร ๆ ซึ่งเปนเครื่องใช
ของสมณะ ชื่อวาพราหมณมิไดถวายแลวมิไดมี แตในพระบาลีกลาวแตเพียง
จีวรเทานั้น.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จะทรงยังฝนคืออมตธรรมใหตก
ทําเวรัญชพราหมณผูเสื่อมสิ้นจากการบริโภครสแหงอมตะ คือการฟงธรรม
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ดวยถูกมารดลใจใหเคลิบเคลิ้มเสียสามเดือน ผูทําการบูชาใหญอยางนั้นแลว
พรอมดวยบุตรและภรรยาถวายบังคมแลวนั่ง ใหเปนผูมีความดําริเต็มที่ โดย
วันเดียวเทานั้น จึงยังพราหมณใหเล็งเห็นสมาทานอาจหาญใหรื่นเริงดวย
ธรรมกถา แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป
ฝายพราหมณ พรอมทั้งบุตรและภรรยา ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
เจาและภิกษุสงฆแลวตามไปสงเสด็จ พลางกลาวคํามีอาทิอยางนี้วา พระเจาขา
พระองค พึงทําความอนุเคราะหแกขาพระองคทั้งหลายแมอีก แลวปลอยให
น้ําตาไหลกลับมา.
[พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจากเมืองเวรัญชาไปประทับที่เมืองไพศาลี]
หลายบทวา อถโข ภควา เวรฺชาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
มีความวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูตามพระอัธยาศัย คือตามความพอ
พระทัยแลว ออกจากเมืองเวรัญชา มีพระประสงคจะทรงละพุทธวิถี ที่จะพึง
เสด็จไป ในกาลเปนที่เสด็จเที่ยวจาริกในมณฑลใหญ จะทรงพาภิกษุสงฆ
ผูลําบากดวยทุพภิกขโทษ เสด็จไปโดยทางตรง จึงไมทรงแวะเมืองทั้งหลาย
มีเมืองโสเรยยะเปนตน เสด็จไปยังเมืองปยาคประดิษฐาน ขามแมน้ําคงคาที่
เมืองนั้น แลวเสด็จไปโดยทิศาภาคทางเมืองพาราณสี. พระผูมีพระภาคเจาได
เสด็จไปโดยทิศาภาคนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตทวสริ. พระองคประทับ
อยูตามพระอัธยาศัย แมในเมืองพาราณสีนั้นแลว ไดเสด็จไปยังเมืองโสเรยยะ
เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ เสด็จไปทางเมืองปยาคประดิษฐานแลวเสด็จ
ขามแมน้ําคงคาที่เมืองปยาคประดิษฐาน ไปโดยทิศภาคทางเมืองพาราณสี.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับแรมในเมืองพาราณสีตามพอพระทัย
แลวทรงหลีกจาริกไป ทางเมืองไพศาลี เมืองเสด็จจาริไปโดยลําดับ ไดทรง
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แวะเมืองไพศาล. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลาใน
ปามหาวัน ใกลเมืองไพศาลีนั้น.*
จบ เวรัญชกัณฑวรรณนา ในอรรถกถาวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา.
ในขอที่อรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา
ในวินัยนั้น ชวนใหเกิดความเลื่อมใสโดย
รอบดาน มีคําอธิบายดังจะกลาวตอไปดังนี้
วา
เมื่อวิญูชนทั้งหลายสอดสองอยู
โดยลําดับแหงอาจารย โดยการแสดงประเภทแหงนิทานและวัตถุ โดยความเวนลัทธิ
อื่น โดยความหมดจดแหงลัทธิของตน โดย
ชําระพยัญชนะใหเรียบรอย โดยใจความ
เฉพาะบท โดยลําดับแหงบาลีและโยชนา
แหงบาลี โดยการวินิจฉัยสิกขาบท และ
โดยการชี้แจงความตางแหงนัยในวิภังค คํา
นอยหนึ่งซึ่งไมชวนใหเกิดความเลื่อมใส
ยอมไมปรากฏในสมันตปาสาทิกานี้, เพราะ
เหตุนั้น สังวรรณนาแหงวินัยที่พระโลกนาถ
ผูทรงอนุเคราะหโลก ฉลาดในการฝกเวไนย
ไดตรัสไวนี้ จึงเปนไปโดยชื่อวา สมันตปาสาทิกา แล.
*
วิ. มหา. ๑/๑๘
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ปฐมปาราชิกภัณฑ
เรื่องพระสุทินน
[๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ สถานที่ไมหางจากพระนครเวสาลี มีบาน
ตําบลหนึ่ง ชื่อ กลันทะ ในบานนั้นมีบุตรชาวบานกลันทะผูหนึ่ง ชื่อ สุทินน
เปนเศรษฐีบุตร ครั้งนั้น สุทินน กลันทบุตรไดเดินธุระบางอยางในพระนคร
เวสาลีกับสหายหลายคน ขณะนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญ
แวดลอมประทับนั่งแสดงธรรมอยู เพราะไดเห็น ความตรึกนี้ ไดมีแกเขาวา
ไฉนหนอ เราจะพึงไดฟงธรรมบาง แลวเขาเดินผานเขาไปทางบริษัทนั้น ครั้น
ถึงแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ความรําพึงนี้ไดมีแกเขาผูนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งฉะนี้วา ดวยวิธีอยางไร ๆ เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ให
บริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทําไมได
งาย ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ครั้นบริษัทนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ใหเห็นแจง
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมกถาแลว ลุกจากที่นั่งถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณหลีกไปแลว หลังจากบริษัทลุกไปแลวไมนาน
นัก เขาไดเดินเขาไปใกลที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
สุทินนกลันทบุตรนั่งเฝาอยู ณ ที่นั้นแล ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ดวยวิธีอยางไร ๆ ขาพระพุทธเจาจึงจะรูทั่วถึง
ธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติ
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พรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัด
แลว ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผา
กาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดให
ขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกอนสุทินน ก็มารดาบิดาอนุญาตใหเธอ
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ.
สุทินนกลันทบุตรกราบทูลวา ยังไมไดอนุญาติ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนสุทินน พระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมบวชบุตรที่มารดาบิดา
ยังมิไดอนุญาต.
สุ. ขาพรุพุทธเจาจักกระทําโดยวิธีที่มารดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต พระพุทธเจาขา.
ขออนุญาตออกบวช
[๑๑] หลังจากนั้นแล สุทินนกลันทบุตรเสร็จการเดินธุระในพระนคร
เวสาลีนั้นแลว กลับสูกลันทคามเขาหามารดาบิดา แลวไดกลาวคํานี้กะมารดา
บิดาวา ขาแตมารดาบิดา ดวยวิธีอยางไร ๆ ลูกจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรย
นี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทํา
ไมไดงาย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเถิด.
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เมื่อสุทินนกลันทบุตรกลาวอยางนี้แลว มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้
กะเขาวา ลูกสุทินน เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจ
ของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวย
ความสุข เจาไมรูจักความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก
เหตุไฉน เราจักอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพขิตไดเลา.
แมครั้งที่สอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแต
มารดาบิดา ดวยวิธีอยางไร ๆ ลูกจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณ
โดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทําไมไดงาย ลูก
ปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด
แมครั้งที่สอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักเปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวย
ความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความ
ทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน เราจักอนุญาต
ใหเจาผูยังมีชีวิตอยู ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.
แมครั้งที่สาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา ขาแต
มารดาบิดา ดวยวิธีอยางไร ๆ ลูกจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณ
โดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทําไมไดงาย ลูก
ปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
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แมครั้งที่สาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักเปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมาดวย
ความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจักความ
ทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน เราจักอนุญาต
ใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.
ทันใดนั้นแล สุทินนกลันบุตรแนใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตให
เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จึงนอนลงบนฟนอันปราศจากเครื่องลาด
ณ สถานที่นั้นเอง ดวยตัดสินใจวา การตายหรือการบวชจักมีแกเราในสถาน
ที่นี้แหละ และแลวเขาไมบริโภคอาหารแมหนึ่งมื้อ ไมบริโภคอาหารแมสองมื้อ
ไมบริโภคอาหารแมสามมื้อ ไมบริโภคอาหารแมสี่มื้อ ไมบริโภคอาหารแม
หามื้อ ไมบริโภคอาหารแมหกมื้อ ไมบริโภคอาหารแมเจ็ดมื้อ.
มารดาบิดาไมอนุญาต
[๑๒] จะอยางไรก็ตาม มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้วา ลูกสุทินน
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมา
ดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจัก
ความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน เราจัก
อนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกขึ้นเถิด
ลูกสุทินน จงกิน คงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม
ทําบุญอยูเถิด เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
เมื่อมารดาบิดากลาวอยางนี้แลว สุทินนกลันทบุตรไดนึ่ง.
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แมครั้งที่สอง มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมา
ดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจัก
ความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน เราจัก
อนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา จงลุกขึ้นเถิด
ลูกสุทินน จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง
บริโภคกามทําบุญอยูเถิด เราไมอนุญาตใหเจาออกจากกเรือนบวชเปนบรรพชิต.
แมครั้งที่สอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
แมครั้งที่สาม มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ลูกสุทินน
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของเรา เปนผูเจริญมา
ดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เจาไมรูจัก
ความทุกขสักนอย แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน เราจัก
อนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนพรรพชิตไดเลา จงลุกขึ้นเถิด
ลูกสิทินน จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง
บริโภคกามทําบุญอยูเถิด เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
แมครั้งที่สาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
พวกสหายชวยเจรจา
[๑๓] ยิ่งกวานั้น พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดเขาไปหา
สุทินนกลันทบุตร ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้วา สุทินนเพื่อนรัก เธอเทานั้น
เปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของมารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวย
ความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข เธอไมรูจักความ
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ทุกขนักนอย แมเธอจะตายมารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก เหตุไฉน ทาน
ทั้งสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา
ลุกขึ้นเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม
รื่นเริง บริโภคกามทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต.
เมื่อเขากลาวอยางนี้แลว สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง.
แมครั้งที่สอง พวกสหายของสุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา
สุทินนเพื่อนรัก เธอเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของ
มารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมา
ดวยความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอตจะตายมารดาบิดาก็ไม
ปรารถนาจะจาก เหตุไฉน ทานทั้งสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกขึ้นเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และ
จงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกามทําบุญอยูเถิด มารดาบิดา
ไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
แมครั้งที่สอง สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
แมครั้งที่สาม พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดกลาวคํานี้กะเขา
วา สุทินนเพื่อนรัก เธอเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก เปนที่พอใจของ
มารดาบิดา เปนผูเจริญมาดวยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมา
ดวยความสุข เธอไมรูจักความทุกขสักนอย แมเธอจะตายมารดาบิดาก็ไม
ปรารถนาจะจาก เหตุไฉน ทานทั้งสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา ลุกขึ้นเถิดสุทินนเพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และ
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จงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกามทําบุญอยูเถิด มารดาบิดา
ไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
แมครั้งที่สาม สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง.
เมื่อไมสําเร็จ พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร จึงเขาไปหามารดา
บิดาของสุทินนกลันทบุตร ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตมารดาบิดา
สุทินนนั่นนอนลงบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาด ดวยตัดสินใจวาการตายหรือ
การบวชจักมีแกเรา ณ ที่นี้แหละ ถามารดาบิดาไมอนุญาตใหสุทินนออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ความตายจักมาถึง ณ ที่นั้นเอง ถาอนุญาตใหสุทินน
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ก็จักไดเห็นเขาแมผูบวชแลว ถาสุทินนจัก
ไมยินดีในการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เขาจักมีทางดําเนินอื่นอะไรเลา
เขาจักกลับมา ณ ที่นี้แหละ ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหสุทินนออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตเถิด.
อนุญาตจะ ใหลูกสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต มารดาบิดา
กลาวยินยอม.
สุทินนกลันทบุตรออกบวช
[๑๔] ทันใดนั้น พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร เขาไปหาสุทินน
กลันทบุตร แลวไดบอกเขาวา ลุกขึ้นเถิดสุทินนเพื่อนรัก มารดาบิดาอนุญาต
ใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว พอสุทินนกลันทบุตรไดทราบวา
มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว ก็ราเริงดีใจ ลุกขึ้น
ลูบเนื้อตัวดวยฝามือ ครั้นเยียวยากําลังอยูสองสามวันแลว จึงเขาไปสูพุทธสํานัก
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งเฝา ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขานั่งเฝาอยู
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อยางนั้นแล ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระพุทธเจาอันมารดา
บิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว พระพุทธเจาขา ขอ
พระองคไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิดพระพุทธเจาขา.
สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํานัก ดังนี้ ก็แล
ทานพระสุทินนอุปสมบทแลวไมนาน ประพฤติสมาทานธุดงคคุณเห็นปานนี้
คือเปนผูถืออรัญญิกธุดงค ปณฑปาติกธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค สปทานจาริกธุดงค
พํานักอยูใกลหมูบานชาววัชชีตําบลหนึ่ง.
พระสุทินนเยี่ยมสกุล
[๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล วัชชีชนบทอัตคัตอาหาร ประชาชนหา
เลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ
จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหาก็ทําไมไดงาย ครั้งนั้น ทาน
พระสุทินนไดมีความคิดเห็นวา เวลานี้วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหา
เลี้ยงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ
จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย ก็แลญาติของ
เราในพระนครเวสาลีมีมาก ลวนเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก
มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากร
มาก ไฉนหนอ เราพึงเขาไปพํานักอยูใกลหมูญาติ แมหมูญาติก็จักไดอาศัย
เราใหทานทําบุญ และภิกษุทั้งหลายก็จักไดลาภ ทั้งเราก็จักไมลําบากดวย
บิณฑบาต ดังนั้น ทานพระสุทินนจึงเก็บงําเสนาสนะถือบาตรจีวรหลีกไปโดย
มรรคอันจะไปสูพระนครเวสาลี เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี
แลว ทราบวา เธอพํานักอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนคร
เวสาลีนั้น.
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บรรดาญาติของทานพระสุทินน ไดทราบขาววา พระสุทินนกลันทบุตร
กลับมาสูพระนครเวสาลีแลว จึงนําภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอไปถวายทาน
พระสุทินน ๆ สละภัตตาหารประมาณ ๖๐ หมอนั้นถวายแกภิกษุทั้งหลาย แลว
เชาวันนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกลันทคาม เที่ยว
บิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกลันทคาม ใกลจะถึงเรือนบิดาของตน ก็พอดี
ทาสีของญาติทานพระสุทินนกําลังมีความมุงหมายจะเทขนมสดที่คางคืน จึงทาน
พระสุทินนไดกลาวคํานี้กะนางวา นองหญิง ถาของนั้นมีอันจะตองทิ้งเปน
ธรรมดา ของทานจงเกลี่ยลงในบาตรของเรานี้เถิด ขณะที่นางกําลังเกลี่ยขนมสด
ที่คางคืนนั้นลงในบาตร นางจําเคามือเทาและเสียงของทานพระสุทินนได จึง
รีบเขาไปหามารดาของทานพระสุทินน ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้กะมารดาของ
ทานวา คุณนายเจาขา โปรดทราบ พระสุทินนบุตรคุณนายกลับมาแลวเจาคะ.
แมทาสี ถาเจาพูดจริง เราจะปลดเจามิใหเปนทาสี มารดาทานพระสุทินนกลาว.
ขณะที่ทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือนแหงหนึ่งฉันขนมสดที่
คางคืนนั้น พอดีบิดาของทานพระสุทินนเดินกลับมาจากที่ทํางาน ไดแลเห็น
ทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือนแหงหนึ่งฉันขนมสดที่คางคืนนั้นอยู จึง
เดินเขาไปหาทานพระสุทินน ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้กะทานวา มีอยูหรือ
พอสุทินน ที่พอจักฉันขนมสดที่คางคืน พอสุทินน พอควรไปเรือนของตน
มิใชหรือ.
คุณโยม รูปไดไปสูเรือนของคุณโยมแลว ขนมสดที่คางคืนนี้รูปไดมา
แตเรือนของคุณโยม พระสุทินนตอบ.
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ทันใดนั้น บิดาของทานพระสุทินนจับแขนทาน แลวไดกลาวคํานี้กะ
ทานวา มาเถิด พอสุทินน เราจักไปเรือนกัน.
ลําดับนั้น ทานพระสุทินนไดเดินตามเขาไปสูเรือนบิดาของตน ครั้น
ถึงแลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย จึงบิดาของทานไดกลาวคํานี้กะทาน จง
ฉันเถิดพอสุทินน.
อยาเลยคุณโยม ภัตกิจในวันนี้ รูปทําเสร็จแลว พระสุทินนกลาวตอบ.
บิดาอาราธนาวา พอสุทินน ขอพอจงรับนิมนตฉันภัตตาหารในวัน
พรุงนี้เถิด.
ทานพระสุทินนรับนิมนตโดยดุษณีภาพ และแลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
บิดาวิงงอนใหสึก
[๑๖] ครั้งนั้นแล มารดาของทานพระสุทินนสั่งใหไลทาฟนแผนดิน
ดวยโคมัยสด ใหจัดทํากองทรัพยไวสองกอง คือเงินกอง ๑ ทองกอง ๑ เปน
กองใหญ กระทั่งบุรุษยืนอยูขางนี้ไมแลเห็นบุรุษยื่นอยูขางโนน บุรุษยืนอยู
ขางโนนก็ไมแลเห็นบุรุษอยูขางนี้ ใหปดกองทรัพยเหลานั้นดวยลําแพน
ใหจัดอาสนะไวในทานกลาง ใหแวดวงดวยมานเสร็จโดยลวงราตรีนั้น แลว
เรียกปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินนมาสั่งวา ลูกหญิง เพราะลูกสุทินนจะมา
เจาจงแตงกายดวยเครื่องประดับ อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใคร
พอใจ
อยางนั้นเจาขา นางรับคํามารดาของทานพระสุทินน.
ณ เวลาเชาวันนั้นแล ทานพระสุทินนครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร
เขาไปสูเรือนบิดาของตน แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย.
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ลําดับนั้นแล บิดาของทานพระสุทินนเขาไปหาทานพระสุทินน ครั้น
แลวใหคนเปดกองทรัพยเหลานั้นออก ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอ
สุทินนนี้ทรัพยของมารดาพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงที่ไดมาทางฝายมารดา
สวนของบิดาตางหาก สวนของปูตางหาก พอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ
จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปน
คฤหัสถใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู
พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สอง บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินน
วา พอสุทินน นี้ทรัพยของมารดาพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงที่ไดมาทางฝาย
มารดา สวนของบิดาตางหาก สวนของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับมา
เปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน พอ
จงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู
พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สาม บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี่กะทานพระสุทินน
วา พอสุทินน นี้ทรัพยของพอ ซึ่งเปนสินเดิมฝายหญิงที่ไดมาทางฝาย
มารดา สวนของบิดาตางหาก สวนของปูตางหาก พอสุทินน พอควรกลับ
มาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน
พอจงกลับมาเปนคฤหัสถใชสอบโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
ทานพระสุทินนตอบวา คุณโยม รูปขอพูดกะคุณโยมบาง ถาคุณโยม
ไมตัดรอน.
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บ. พูดเถิด พอสุทินน
สุ. คุณโยม ถาเชนนั้น คุณโยมจงสั่งใหเขาทํากระสอบปานใหญ ๆ
บรรจุเงินและทองใหเต็มบรรทุกเกวียนไป แลวใหจมลงในกระแสน้ําทามกลาง
แมน้ําคงคา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี การเฝารักษาก็ดี อันมีทรัพยนั้นเปนเหตุ ที่จัก
เกิดแกคุณโยมนั้น จักไมมีแกคุณโยมเลย.
เมื่อทานพระสุทินนกลาวอยางนี้แลว บิดาของทานไดมีความไมพอใจ
วา ไฉนลูกสุทินนจึงไดพูดอยางนี้ และแลวไดเรียกปุราณทุติยิกาของทานพระ
สุทินนมาบอกวา ลูกหญิง เพราะเจาเปนที่รัก เปนที่พอใจ บางทีลูกสุทินน
จะพึงทําตามคําของเจาบาง.
ทันใดนั้น นางไดจับเทาทานพระสุทินนถามวา ขาแตลูกนาย นาง
อัปสรผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้น ชื่อเชนไร.
นองหญิง ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสรเลย
พระสุทินนตอบ.
บัดดล นางนอยใจวา สุทินนลูกนาย เรียกเราดวยถอยคําวา นองหญิง
ในวันนี้ เปนครั้งแรก แลวสลบลมลงในที่นั้นเอง.
ทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะบิดาวา คุณโยม ถาโภชนะที่จะพึงใหมี
ก็จงใหเถิด อยารบกวนรูปเลย.
ฉันเถิด พอสุทินน มารดาบิดาของทานพระสุทินนกลาวดังนี้แลว
ไดอังคาสทานพระสุทินนดวยขาทนียโภขนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จน
ใหหามภัต และแลวมารดาของทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินน
ผูฉันเสร็จ ลดมือจากบาตรแลววา พอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก
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มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือก
เปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและ
บําเพ็ญบุญ มาเถิดพอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติ
และบําเพ็ญบุญเถิด
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีปาระพฤติพรหมจรรยอยู
พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สอง มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระ
สุทินนวา พอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงิน
มาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควร
กลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิดพอสุทินน
พอจงกลับมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู
พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สาม มารดาของทานพรุสทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา พอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงิน
มาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอ
สุทินน ดังนั้น พอจงใหพืชพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะไดไมริบทรัพยสมบัติ
ของเรา อันหาบุตรผูสิบสกุลมิไดไปเสีย.
สุ. คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้รูปอาจทําได
ม. พอสุทินน ก็เวลานี้พอพํานักอยูที่ไหน.
ที่ปามหาวันจะ ทานพระสุทินนตอบ และแลวไดลุกจากอาสนะหลีกไป.
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เสพเมถุนธรรม
[๑๗] หลังจากนั้น มารดาของทานพระสุทินนสั่งกําชับปุราณทุติยิกา
ของทานพระสุทินนวา ลูกหญิง ถากระนั้นเมื่อใดเจามีระดู ตอมโลหิตเกิดมี
แกเจา เมื่อนั้นเจาพึงบอกแกแม.
นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว ตอมาไมชานัก นางไดมีระดู
ตอมโลหิตไดเกิดขึ้นแกนาง ๆ จึงไดแจงแกมารดาของทานพระสุทินนวา ดิฉัน
มีระดูเจาคะ ตอมโลหิตเกิดขึ้นแกดิฉันแลว.
มารดาของทานพระสุทินนกลาววา ลูกหญิง ถากระนั้น เจาจงแตงตัว
ดวยเครื่องประดับ อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกิดความรักใครพอใจ.
จะ คุณแม นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว จึงมารดาพา
นางเขาไปหาทานพระสุทินนที่ปามหาวัน แลวรําพันวา พอสุทินน สกุลนี้มั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่นาปลื้มใจมาก
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภค
สมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิดพอสุทินน พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ ใชสอย
โภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู
พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สอง มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณที่
นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ
จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปน
คฤหัสถ ใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.
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คุณโยม รูปไมอาจ ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู
พระสุทินนตอบ.
แมครั้งที่สาม มารดาของทานพระสุทินน ก็ไดรําพันวา พอสุทินน
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ
ที่นาปลื้มใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก พอสุทินน ดังนั้นพอจงให
พืชพันธุไวบาง พวกเจาลิจฉวีจะไดไมริบทรัพยสมบัติของเรา อันหาบุตรผู
สืบสกุลมิไดไปเสียเลย.
คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้รูปอาจทําได ทานพระสุทินนตอบแลวจูงแขน
ปุราณทุติยิกาพาเขาปามหาวัน เปนผูมีความเห็นวาไมมีโทษ เพราะสิกขาบท
ยังมิไดทรงบัญญัติ จึงใหมรรยาทของคนคูเปนไปในปุราณทุติยิกา ๓ ครั้ง
นางไดตั้งครรภเพราะอัชฌาจารนั้น.
เทพเจากระจายเสียง
[๑๘] เหลาภุมเทพกระจายเสียงวา ทานผูเจริญ โอ ภิกษุสงฆ ไมมี
เสนียดไมมีโทษ พระสุทินนกลันทบุตรกอเสนียดขึ้นแลว กอโทษขึ้นแลว
เทพชั้นจาตุมหาราช ไดสดับเสียงเหลาภุมเทพแลวกระจายเสียงตอไป เทพชั้น
ดาวดึงส เทพชั้นยามา เทพชั้นดุสิต เทพชั้นนิมมานรดี เทพชั้นปรนิมมิตวสวดี เทพที่นับเนื่องในหมูพรหมไดสดับเสียงแลวกระจายเสียงกันตอ ๆ ไปวา
ทานผูเจริญ โอ ภิกษุสงฆ ไมมีเสนียด ไมมีโทษ พระสุทินนกลันทบุตร
กอเสนียดขึ้นแลว กอโทษขึ้นแลว โดยทันใดนั้น ครูหนึ่งนั้น เสียงไดกระจาย
ขึ้นไปถึงพรหมโลกดวยอาการอยางนี้แล.
สมัยตอมา ปุราณาทุติยิกาของทานพระสุทินน อาศัยความแกแหง
ครรภนั้น คลอดบุตรแลว จึงพวกสหายของทานพระสุทินนไดตั้งชื่อทารกนั้น
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วา พีชกะ ตั้งชื่อปุราณทุติยิกาของทานพระสุทินนวา พีชกมาตา ตั้งชื่อ
ทานพระสุทินนวา พีชกปตา ภายหลังเขาทั้งสองไดออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ทําใหแจงซึ่งอระอรหัตแลว.
พระสุทินนเกิดวิปฏิสาร
[๑๙] ครั้งนั้น ความรําคาญ ความเดือดรอน ไดเกิดแกทานพระ
สุทินนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่วแลวหนอ
เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวดีอยางนี้แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ใหบริบูรณบริสุทธิ์ได
ตลอดชีวิต เพราะความรําคาญนั้นแหละ เพราะความเดือดรอนนั้นแหละ
ทานไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัว
สะพรั่งดวยเอ็น มีเรื่องในใจ มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสารซบเซาแลว.
จึงบรรดาภิกษุที่เปนสหายของทานพระสุทินน ไดกลาวคํานี้กะทาน
พระสุทินนวา อาวุโส สุทินน เมื่อกอนคุณเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียสมบูรณ
มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง มีน้ํามีนวล บัดนี้ ดูคุณซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น มีเรื่องในใจ
มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสารซบเซาอยู คุณจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรยกระมังหนอ.
อาวุโสทั้งหลาย ความจริง มิใชวาผมจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
พระสุทินนคานแลวแถลงความจริงวา เพราะบาปกรรมที่ผมทําไวมีอยู ผมได
เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา ผมจึงไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา
มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่วแลวหนอ เราไมไดดี
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แลวหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนี้
แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิต ดังนี้.
อาวุโส สุทินน จริง การที่คุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนี้แลว ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ
บริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตนั้น พอที่คุณจะรําคาญ พอที่คุณจะเดือดรอน.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย
เพื่อคลายความกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อ
ความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อ
ธรรมชื่อนั้นอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด
คุณยังจะคิดเพื่อมีความกําหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิด
เพื่อความประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไมถือมั่น คุณยังจักคิดเพื่อมีความ
ถือมั่น.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย
เพื่อเปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญ
แหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ
เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อหลายความกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อ
นิพพานมิใชหรือ.
อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความ
ระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ.
อาวุโส การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเสื่อมใส หรือเพื่อความเสื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เสื่อมใสแลว โดยที่แท
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การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบทบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ภิกษุสหายเหลานั้น ติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนี้แลว
ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ทรงประชุมสงฆบัญญัติสิกขาบท
[๒๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระสุทินนวา ดูกอนสุทินน ขาววาเธอเสพเมถุนธรรม ในปุราณทุติยิกา
จริงหรือ.
ทานพระสุทินนทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษ การกระทําของ
เธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
เธอบวชในธรรมวินัยที่เรากลาวไวดีอยางนี้แลว ไฉนจึงไมสามารถประพฤติ
พรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลาย
ความกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความ
ประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรม
ชื่อนั้นอันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด
เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความ
ไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนที่
สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความ
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ระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อ
เปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนที่สํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนที่ดับแหงตัณหา
เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อ วานะ มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัด
ความระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความ
กลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ องคกําเนิด อันเธอสอดเขาในปากอสรพิษที่มีพิษราย
ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคามไมดีเลย องค
กําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองค
กําเนิดของมาตุตาม ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในหลุมถานที่ไฟติด
ลุกโซนยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม ไมดี
เลย
ขอที่เราวานั้น เพราะเหตุไร
เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึง
ความตาย หรือความทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะ
การกระทํานั้นเปนปจจัย เบื้องหนาแตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขาในองคกําเนิดของ
มาตุคามนั้น เบื้องหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ซึ่งมีการกระทํานี้เปนเหตุ
ดูกอนโมฆบุรุษ เมื่อการกระทํานั้น มีโทษอยู เธอยังชื่อวาไดตอง
อสัทธรรม อันเปนเรื่องของชาวบาน เปนมรรยาทของคนชั้นต่ํา อันชั่วหยาบ
มีน้ําเปนที่สุด มีในที่ลับ เปนของคนคู อันคนคูพึงรวมกันเปนไป เธอเปน
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คนแรกที่กระทําอกุศลธรรม เปนหัวหนาของคนเปนอันมาก การกระทําของ
เธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั้น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปน
คนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัส
คุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหง
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วา
ดังนี้:-
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พระปฐมบัญญัติ
๑. ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมเปนปาราชิกหา สังวาสมิได
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลายดวยประการฉะนี้.
สุทินนภาณวาร จบ
เรื่องลิงตัวเมีย
[๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเอาเหยื่อลอตัวเมียในปา
มหาวัน เขตพระนครเวสาลี แลวเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอ ครั้น
เวลาเชา ภิกษุนั้นครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตใน
พระนครเวสาลี
ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกตามเสนาสนะ เดินผานเขาไป
ทางที่อยูของภิกษุนั้น ลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษุเหลานั่นกําลังเดินมาแตไกลเที่ยว
ครั้นแลวไดเขาไปหาภิกษุเหลานั้น ยกสะเอวบาง โกงหางบาง แอนตะโพกบาง
ทํานิมิตบาง เบื้องหนาภิกษุเหลานั้น จึงภิกษุเหลานั้นสันนิษฐานวา ภิกษุ
เจาของถิ่นเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้แนไมตองสงสัย แลวแฝงอยู ณ ที่
กําบังแหงหนึ่ง
เมื่อภิกษุเจาของถิ่นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครเวสาลี ถือบิณฑบาต
กลับมาแลว ลิงตัวเมียนั้นไดเขาไปหา ครั้นภิกษุเจาของถิ่นฉันบิณฑบาตนั้น
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สวนหนึ่งแลว ไดใหแกมันสวนหนึ่ง เมื่อมันกินอาหารสวนนั้นแลวไดแอน
ตะโพกให จึงภิกษุนั้นเสพเมถุนธรรมในมัน.
ทันใด ภิกษุเหลานั้นไดกลาวกะภิกษุนั้นวา อาวุโส พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสกขาบทไวแลวมิใชหรือ เหตุไร คุณจึงไดเสพเมถุนธรรมในลิง
ตัวเมียนี้เลา.
จริงขอรับ พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว ภิกษุนั้น
สารภาพแลวคานวา แตพระบัญญัตินั้นเฉพาะหญิงมนุษยไมเกี่ยวถึงสัตวดิรัจฉาน
ตัวเมีย.
อาวุโส พระบัญญัตินั้น ยอมเปนเหมือนกั้นทั้งนั้นมิใชหรือ การ
กระทําของคุณนั่นไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา คุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนี้แลว
ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา.
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย
เพื่อคลายความกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อ
ความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่นมิใชหรือ เมื่อ
ธรรมชื่อนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด
คุณยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยักจักคิด
เพื่อความประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไมถือมั่น คุณยังจักคิดเพื่อมีความ
ถือมั่น
อาวุโส ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย
เพื่อเปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญ
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แหงความระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ
เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนที่สํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนที่ดับแหงตัณหา
เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อ วาระ มิใชหรือ.
อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความ
ระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุม
เพราะกาม พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ.
อาวุโส การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท
การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมในแลว.
ภิกษุเหลานั้น ติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ไดกราบทูล
เนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ทรงประชุมสงฆบัญญัติอนุบัญญัติ ๑
[๒๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน
เพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
นั้นวา ดูกอนภิกษุ ขาววาเธอเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย จริงหรือ.
จริง พระพุทธเจาขา ภิกษุนั้นทูลสารภาพ.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไม
ควรทํา เธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวไวดีอยางนี้แลว ไฉนจึงไมสามารถ
ประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตเลา.
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ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อคลาย
ความกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใชเพื่อความ
ประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่นมิใชหรือ เมื่อธรรม
ชื่อนั้น อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนัดเธอยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด
เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความ
ไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น.
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนที่
สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความ
ระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อ
เปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อเปนที่สํารอกแหงตัณหา เพื่อเปนที่ดับแหงตัณหา
เพื่อออกไปจากตัณหา ชื่อ วานะ มิใชหรือ.
ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การ
กําจัดความระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม การระงับ
ความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ.
ดูกอนโมฆบุรุษ องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากอสรพิษที่มีพิษราย
ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย
องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงเหา ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขา
ในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย ไมดีเลย องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในหลุมถานที่
ไฟติดลุกโชน ยังดีกวา อันองคกําเนิดที่เธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย
ไมดีเลย.
ขอที่เราวาดีนั้น เพราะเหตุไร.
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เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาไปในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึง
ความตาย หรือความทุกขเพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะ
การกระทํานั้นเปนปจจัย เบื้องหนาแตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขาในองคกําเนิดของลิง
ตัวเมียนั้น เบื้องหนาแตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ซึ่งมีการกระทํานี้เปนเหตุ.
ดูกอนโมฆบุรุษ เมื่อการกระทํานั้นมีโทษอยู เธอยังชื่อวาไดตอง
อสัทธรรม อันเปนเรื่องของชาวบาน เปนมรรยาทของคนชั้นต่ํา อันชั่วหยาบ
มีน้ําเปนที่สุด มีในที่ลับ เปนของคนคู อันคนคูพึงรวมกันเปนไป การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมในยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว.....๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พวก
เธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๑. อนึ่ง ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉาน
ตัวเมีย เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องลิงตัวเมีย๒ จบ
๑. ตองการพิสดารพึงดูหนา ๓๙๓ บรรทัดที่ ๒๐. ๒. โดยมากปรากฏวา มักกฏิสิกขาบท
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เรื่องภิกษุวัชชีบุตร
[๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูป
ฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอแกความตองการ สรงน้ําพอแกความ
ตองการ ครั้นแลวทําในใจโดยไมแยบคายไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผู
ทุรพลใหแจง ไดเสพเมถุนธรรม สมัยอื่น วัชชีบุตรพวกนั้น ถูกความพินาศ
แหงญาติกระทบแลวบาง ถูกความวอดวายแหงโภคะกระทบแลวบาง ถูกความ
เสื่อมคือโรคเบียดเบียนแลวบาง จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวกลาว
อยางนี้วา ทานพระอานนทเจาขา พวกกระผมไมใชเปนคนติเตียนพระพุทธเจา
ไมใชเปนคนติเตียนพระธรรม ไมใชเปนคนติเตียนพระสงฆ พวกกระผมเปน
คนติเตียนตน ไมใชเปนคนติเตียนคนอื่น พวกกระผมซึ่งบวชในพระธรรมวินัย
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนี้แลว ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยให
บริบูรณ บริสุทธิ์ไดตลอดชีวิตนั้นแหละ เปนคนไมมีวาสนา เปนคนมี
บุญนอย ทานอานนทเจาขา แมบัดนี้ ถาพวกกระผมพึงไดบรรพชา
พึงไดอุปสมบท ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา แมบัดนี้ พวกกระผมจะพึงเปน
ผูเห็นแจงซึ่งกุศลธรรม หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรม
อยูตลอดเบื้องตนแหงราตรีและเบื้องปลายแหงราตรี ทานพระอานนทเจาขา
พวกกระผมขอโอกาส ขอทานไดโปรดกรุณากราบทูลความขอนี้ แดพระผูมี
พระภาคเจา.
ได จะ ทานพระอานนท?รับคําของพวกวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลี
แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท การที่ตถาคตจะพึงถอน
ปาราชิกสิกาขาบทที่บัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแหงพวกวัชชีหรือ
พวกวัชชีบุตรนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส.
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ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒
[๒๔] ครั้งนั้นพระองคทรงกระทําธรรมกถา ในเพราะเหตุเปนมูล
เคานั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ผูใดแลเปนภิกษุ ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง
เสพเมถุนธรรม ผูนั้นมาแลว สงฆไมพึงอุปสมบทให สวนผูใดแล เปนภิกษุ
บอกคืนสิกขา ทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม ผูนั้นมาแลว
สงฆพึงอุปสมบทให ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้น
แสดงอยางนี้ วาดังนี้ :พระอนุบัญญัติ ๒
๑. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพรอมซึ่งสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้ง
หลายแลว ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง เสพ
เมถุนธรรม โดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปนปาราชิก หา
สังวาสมิได.
สิกขาบทวิภังค
[๒๕] บทวา อนึ่ง....ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรม
เครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
มัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
[๒๖] บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
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โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาเปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้
ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
[๒๗] บทวา สิกขา ไดแกสิกขา ๓ ประการคือ อธิสีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา บรรดาสิกขา ๓ ประการเหลานั้น อธิสีลสิกขานี้
ชื่อวา สิกขา ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
[๒๘] ชื่อวา สาชีพ อธิบายวา สิกขาบทใดที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติไว สิกขาบทนั้น ชื่อวา สาชีพ ภิกษุศึกษาในสาชีพนั้น เพราะ
เหตุนั้นจึงตรัสวา ถึงพรอมซึ่งสาชีพ.
[๒๙] คําวา ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง
ทรงอธิบายไววา ภิกษุทั้งหลาย การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขา
ไมเปนอันบอกคืนก็มี ภิกษุทั้งหลาย การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ
สิกขาเปนอันบอกคืนก็มี.
ลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคือ [๑๖๐ บท]
[๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ
สิกขาไมเปนอันบอกคืน เปนอยางไร
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กลาวบอกคืนดวยคํารําพึงวาไฉนหนอ [๑๔]
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี
ใครจะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจา
เปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปนอารามิก ปรารถนาความเปน
สามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย
ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะปรารถนาความเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร
ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขา
ไมเปนอันบอกคืน.
๓. ...ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
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๘. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระลัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขา
ไมเปนอันบอกคืน
กลาวกําหนดภาวะดวยคํารําพึงวา ไฉนหนอ [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ไฉนหนอ ขาพเจา
พึงเปนคฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพล
ใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
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๕. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขา
ไมเปนอันขอคืน
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา ก็ถาวา [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาขาพึง
บอกคืนพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปน
ผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
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๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระลัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน
อันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา ก็ถาวา [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดีใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ก็ถาวา ขาพเจาพึง
เปนคฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพล
ใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
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๕. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ก็ถาวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาบท
ไมเปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา หากวา [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ
เปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา หากวา ขาพเจา
พึงบอกคืนพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปน
ผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
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๘. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
๙. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระลัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายแมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน
อันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา หากวา [๘ บท]
๑. ก็อีประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึกอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา หากวา ขาพเจาพึง
เปนคฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลายแมอยางอื่น ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพล
ใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
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๕. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
๖. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... หากวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไม
เปนอันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา ผิวา [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ ปรารถนาความ
เปนผูมิใชเชื้อสายพระศากบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ผิวา ขาพเจาพึง
บอกคืนพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผู
ทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน
๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
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๙. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน
อันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา ผิวา [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึกอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ผิวา ขาพเจาพึงเปน
คฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง
และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ...
๕. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
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๖. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ผิวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน
อันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา มีความดําริ [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจามีความดําริวา
ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทํา
ความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน
๒. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา ...
๕. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย ...
๖. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...
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๙. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... มีความดําริวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ
สิกขาไมเปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา มีความดําริ [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามาเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจามีความดําริวา
ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความ
เปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ...
๓. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนอารามิก ...
๔. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนสามเณร ....
๕. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...
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๖. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลให
แจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
อางวัตถุที่รําลึก [๑๗ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาระลึกถึงมารดา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ
สิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาระลึกถึงบิดา ...
๓. ... ขาพเจาระลึกถึงพี่ชายนองชาย ...
๔. ... ขาพเจาระลึกถึงพี่หญิงนองหญิง ...
๕. ... ขาพเจาระลึกถึงบุตร ...
๖. ... ขาพเจาระลึกถึงธิดา ...
๗. ... ขาพเจาระลึกถึงภริยา ...
๘. ... ขาพเจาระลึกถึงหมูญาติ ...
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๙. ... ขาพเจาระลึกถึงหมูมิตร ...
๑๐. ... ขาพเจาระลึกถึงบาน ...
๑๑. ... ขาพเจาระลึกถึงนิคม ...
๑๒. ... ขาเจาระลึกถึงนา ...
๑๓. ... ขาพเจาระลึกถึงสวน ...
๑๔. ... ขาพเจาระลึกถึงเงิน ...
๑๕. ... ขาพเจาระลึกถึงทอง ...
๑๖. ... ขาพเจาระลึกถึงศิลปะ ...
๑๗. ... ขาพเจาหวนรําลึกถึงการหัวเราะ การเจรจา การเลนใน
ครั้งกอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง
และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
แสดงความหวงใย [๙ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามาเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา มารดาของขาพเจามี
ขาพเจาตองเลี้ยงดูทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความ
เปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
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๒. ... บิดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูทาน ...
๓. ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๔. ... พี่หญิงนองหญิงของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๕. ... บุตรของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๖. ... ธิดาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๗. ... ภริยาของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๘. ... หมูญาติของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ...
๙. ... หมูมิตรของขาพเจามี ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปน
อันบอกคืน
อางที่อยูที่อาศัย [๑๖ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา มารดาของขาพเจามี
ทานจักเลี้ยงดูขาพเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปน
ผูทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... บิดาของขาพเจามี ทานจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๓. ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
๔. ... พี่หญิงนองหญิงของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา ...
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๕. ...บุตรของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา...
๖. ...ธิดาของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา...
๗. ...ภริยาของขาพเจามี เขาจักเลี้ยงดูขาพเจา...
๘. ...หมูญาติของขาพเจามี พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา...
๙. ...หมูมิตรของขาพเจามี พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา...
๑๐. ...บานของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยบานนั้น...
๑๑. ...นิคมของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยนิคมนั้น...
๑๒. ...นาของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยนานั้น...
๑๓. ...สวนของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยสวนนั้น...
๑๔. ...เงินของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยเงินนั้น...
๑๕. ...ทองของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดแมดวยทองนั้น...
๑๖. ...ศิลปของขาพเจามี ขาพเจาจักเลี้ยงชีพไดดวยศิลปนั้น...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขา
ไมเปนอันบอกคืน.
อางวาพรหมจรรยทําไดยาก [๘ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวาพรหมจรรยทําไดยาก
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ
สิกขาไมเปนอันบอกคืน.
๒. ... พรหมจรรยทําไมไดงาย ...
๓. ... พรหมจรรยประพฤติไดยาก ...
๔. ... พรหมจรรยประพฤติไมไดงาย ...
๕. ... ขาพเจาไมอาจ ...
๖. ... ขาพเจาไมสามารถ ...
๗. ... ขาพเจาไมยินดี ...
๘. ... ขาพเจาไมยินดียิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวา
การทําความเปนทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.
รวมลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคืน ๑๖๐ บท
ลักษณะสิกขาที่เปนอันบอกคืน [๗๘ บท]
กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบัน [๑๔ บท]
[๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การทําความเปนทุรพลใหแจง และ
สิกขาที่เปนอันบอกคืนเปนอยางไร.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามาเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปนผู
มิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาบอกคืนพระ-
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พุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง
และสิกขาเปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาบอกคืนสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาบอกคืนวินัย ...
๖. ... ขาพเจาบอกคืนปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาบอกคืนอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ ....
๙. ... ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
กลาวกําหนดภาวะดวยคําเปนปจจุบัน [๘ บท]
๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
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ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขอทานจงจําขาพเจา
ไววาเปนคฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผู
ทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก ...
๓. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอารามิก ...
๔. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสามเณร ...
๕. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนเดียรถีย ...
๖. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสาวกเดียรถีย ...
๗. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชสมณะ ...
๘. ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ
สิกขาก็เปนอันบอกคืน
กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบันวาไมเกี่ยวของ [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาไมเกี่ยวของ
ดวยพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ ก็ชื่อวาการทําความเปนผู
ทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
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๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยวินัย ...
๖. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ...ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปน
อันบอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําวาจะตองการอะไร [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใคร
จะเคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
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ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาจะตองการ
อะไรดวยพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปน
ผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยวินัย ...
๖. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอัน
บอกคืน.
กลาวบอกคืนดวยคําวาไมตองการ [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
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อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาไมตองการ
ดวยพระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผู
ทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาไมตองการดวยวินัย ...
๖. ... ขาพเจาไมตองการดวยปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอาจารย ...
๑๔. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาก็เปนอัน
บอกคืน.
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กลาวบอกคืนดวยคําวาพนดีแลว [๑๔ บท]
๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไมยินดี ใครจะ
เคลื่อนจากความเปนสมณะ อึดอัด เบื่อหนาย เกลียดชังความเปนภิกษุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ ปรารถนาความเปนอุบาสก ปรารถนาความเปน
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย ปรารถนา
ความเปนสาวกเดียรถีย ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ ปรารถนาความเปน
ผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมกลาวใหผูอื่นทราบวา ขาพเจาพนดีแลวจาก
พระพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพล
ใหแจง และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระธรรม ...
๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสงฆ ...
๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากสิกขา ...
๕. ... ขาพเจาพนดีแลวจากวินัย ...
๖. ... ขาพเจาพนดีแลวจากปาติโมกข ...
๗. ... ขาพเจาพนดีแลวจากอุเทศ ...
๘. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอุปชฌายะ ...
๙. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอาจารย ...
๑๐. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสัทธิวิหาริก ...
๑๑. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอันเตวาสิก ...
๑๒. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอุปชฌายะ ...
๑๓. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอาจารย ...
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๑๔. ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระเพื่อนพรหมจารี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง และสิกขาที่เปนอันบอกคืน.
รวมลักษณะสิกขาที่เปนอันบอกคืน ๗๘ บท
ไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตน
ก็อีกอยางหนึ่ง ไวพจนแหงพระพุทธเจาก็ดี ไวพจนแหงพระธรรม
ก็ดี ไวพจนแหงพระสงฆก็ดี ไวพจนแหงสิกขาก็ดี ไวพจนแหงวินัยก็ดี
ไวพจนแหงปาติโมกขก็ดี ไวพจนแหงอุเทศก็ดี ไวพจนแหงพระอุปชฌายะก็ดี
ไวพจนแหงพระอาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระสัทธิวิหาริกก็ดี ไวพจนแหงพระ
อันเตวาสิกก็ดี ไวพจนแหงพระผูรวมอุปชฌายะก็ดี ไวพจนแหงพระผูรวม
อาจารยก็ดี ไวพจนแหงพระเพื่อนพรหมจารีก็ดี ไวพจนแหงคฤหัสถก็ดี ไวพจน
แหงอุบาสกก็ดี ไวพจนแหงอารามิกก็ดี ไวพจนแหงสามเณรก็ดี ไวพจนแหง
เดียรถียก็ดี ไวพจนแหงสาวกเดียรถียก็ดี ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชสมณะก็ดี
ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตรก็ดี แมอยางอื่นใด มีอยู ภิกษุ
ยอมกลาวใหผูอื่นทราบดวยไวพจนเหลานั้น อันเปนอาการ เปนลักษณะ
เปนนิมิต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็ชื่อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง
และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.
ลักษณะสิกขาที่ไมเปนอันบอกคืน
[๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิกขาไมเปนอันบอกคืนเปนอยางไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิกขา ยอมเปนอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ บอกคืน
ดวยไวพจนเหลาใด อันเปนอาการ เปนเพศ เปนนิมิต ภิกษุวิกลจริต บอกคืน
สิกขา ดวยไวพจนเหลานั้น อันเปนอาการ เปนเพศ เปนนิมิต สิกขา
ยอมไมเปนอันบอกคืน
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ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักภิกษุวิกลจริต สิกขา ยอมไมเปนอัน
บอกคืน
ภิกษุมีจิตฟุงซาน บอกคืนสิกขา สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภิกษุผูมีจิตฟุงซาน สิกขา ยอมไมเปน
อันบอกคืน
ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา บอกคืนสิกขา สิกขา ยอมไมเปน
อันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสํานักภิกษุ ผูกระสับกระสายเพราะเวทนา
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักเทวดา สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักสัตวดิรัจฉาน สิกขา ยอมไมเปนอัน
บอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ ดวยภาษาชนชาติ
อริยกะ ถาเขาไมเขาใจ สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ ดวยภาษาชนชาติ
มิลักขะ ถาเขาไมเขาใจ สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ ดวยภาษาชนชาติ
อริยกะ ถาเขาไมเขาใจ สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ ดวยภาษาชนชาติ
มิลักขะ ถาเขาไมเขาใจ สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวเลน สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
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ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกลาวพลาด สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุไมประสงคจะประกาศ แตเปลงเสียงใหไดยิน สิกขา ยอมไมเปน
อันบอกคืน
ภิกษุประสงคประกาศ แตไมเปลงเสียงใหไดยิน สิกขา ยอมไมเปน
อันบอกคืน
ภิกษุประกาศแกผูไมเขาใจความ สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ภิกษุไมประกาศแกผูเขาใจความ สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน
ก็หรือภิกษุไมประกาศโดยประการทั้งปวง สิกขา ยอมไมเปนอัน
บอกคืน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืนดวยเหตุอยางนี้แล.
สิกขาบทวิภังค
[๓๓] ที่ชื่อวา เมถุนธรรม มีอธิบายวา ธรรมของอสัตบุรุษ
ประเพณีของชาวบาน มรรยาทของคนชั้นต่ํา ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมี
น้ําเปนที่สุด กิจที่ควรซอนเรน ธรรมอันคนเปนคู ๆ พึงประพฤติรวมกัน
นี้ชื่อวา เมถุนธรรม.
[๓๔] ที่ชื่อวา เสพ ความวา ภิกษุใดสอดนิมิตเขาไปทางนิมิต
สอดองคกําเนิดเขาไปทางองคกําเนิด โดยที่สุดแมชั่วเมล็ดงา ภิกษุนั้นชื่อวา
เสพ
[๓๕] คําวา โดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ความวา
ภิกษุเสพเมถุนธรรม แมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ยอมไมเปนสมณะ ไมเปน
เชื้อสายศากยบุตร จะกลาวไยในหญิงมนุษย เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา โดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย.
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[๓๖] คําวา เปนปาราชิก ความวา บุรุษถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจ
มีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู ชื่อแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เสพเมถุนธรรม
แลวยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา
เปนปาราชิก.
[๓๗] บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแก
กรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน
นี้ชื่อวา สังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุนั้น เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา
หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย มรรคภาณวาร
[๓๘] หญิง ๓ จําพวก คือ มนุษยผูหญิง ๑ อมนุษยผูหญิง ๑
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ๑
อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก คือ มนุษยอุภโตพยัญชนก ๑ อมนุษย
อุภโตพยัญชนก ๑ สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ๑
บัณเฑาะก ๓ จําพวก คือ มนุษยบัณเฑาะก ๑ อมนุษยบัณเฑาะก ๑
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ๑
ชาย ๓ จําพวก คือ มนุษยผูชาย ๑ อมนุษยผูชาย ๑ สัตวดิรัจฉาน
ตัวผู ๑
หญิง ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เปน ๙
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจวรรค ปสสาวมรรค
มุขมรรค ของมนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
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๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค
มุขมรรค ของอมนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค
มุขมรรค ของสัตวเดรัจฉานตัวเมีย ตองอาบัติปาราชิก.
อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๓ เปน ๙
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค
มุขมรรค ของมนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค
มุขมรรค ของอมนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปสสาวมรรค
มุขมรรค ของสัตวเดรัจฉานอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก
บัณเฑาะก ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๒ เปน ๖
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของ
มนุษยบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของ
อมนุษยบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของ
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
ชาย ๓ จําพวก มีมรรคพวกละ ๒ เปน ๖
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของ
มนุษยผูชาย ตองอาบัติปาราชิก
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๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของ
อมนุษยผูชาย ตองอาบัติปาราชิก.
๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของ
สัตวดิรัจฉานตัวผู ตองอาบัติปาราชิก.
[๓๙]
อาบัติปาราชิก ๓๐
๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
มนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ
มนุษยหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
มนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
อมนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ
อมนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
อมนุษยผูหญิง ตองอาบัติปาราชิก.
๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ตองอาบัติปาราชิก.
๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ตองอาบัติปาราชิก.
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๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย ตองอาบัติปาราชิก.
๑๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
มนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ
มนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
มนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
อมนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาไปปสสาวมรรคของ
อมนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
อมนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรค
ของสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.
๑๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
มนุษยบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
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๒๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
มนุษยบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
๒๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
อมนุษยบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
๒๒. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุกมรรคของ
อมนุษยบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก
๒๓. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
๒๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ตองอาบัติปาราชิก.
๒๕. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
มนุษยผูชาย ตองอาบัติปาราชิก.
๒๖. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
มนุษยผูชาย ตองอาบัติปาราชิก.
๒๗. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
อมนุษยผูชาย ตองอาบัติปาราชิก.
๒๘. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
อมนุษยผูชาย ตองอาบัติปาราชิก.
๒๙. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ
สัตวดิรัจฉานตัวผู ตองอาบัติปาราชิก.
๓๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ
สัตวดิรัจฉานตัวผู ตองอาบัติปาราชิก.
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บทภาชนีย อสันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
[๔๐] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงแลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓ มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราขิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงแลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงแลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 444
๑๔. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 446
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขา
ไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมายในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไม
ตองอาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไม
ตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 452
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากกวา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๒ หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง...อมนุษยผูหญิงผูตื่น...
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...อมนุษยผูหญิงผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะจบ
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๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย...สัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา..ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตว
กัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ตองอาบัติปาราชิก...สัตวดิรัจฉาน
ตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไม
ตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก...มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น..ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอม
องคกําเนิดดวยปาก...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...มนุษย
อุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...
ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
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๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยอุภโตพยัญชนก...*อมนุษยอุภโต
พยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผุเผลอสติ..ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ให
อมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...อมนุษย
อุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี
ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก...สัตวดิรัจฉาน
อุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...
*
ที่ ...ฯลฯ ไวนั้น ผูตองการพิสดาร พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนสสิตถีนั้นเถิด
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ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย
ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ*
๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนการออก ตองอาบัติปาราชิก.
*
สุทธีกะ ๓ จตุกกะ
ชาครันตี ๓ จตุกกะ
สุตตะ ๓ จตุกกะ
มัตตะ ๓ จตุกกะ
อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ
ปมัตตะ ๓ จตุกกะ
มตอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
มตเยภุยยะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
มตเยภุยยะขายิตะ ๓ จตุกกะ
๓ + ๙ = ๒๙ จตุกกะ
มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๒๒=๖=๑๖๒ จตุกกะ.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุแลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขา ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป
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แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขา
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ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
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ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก ... อมนุษยบัณเฑาะก
ผูตื่น... ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ ผูตายแลวยังไมถูกสัตว
กัด... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค....ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...
ตองอาบัติปาราชิก... ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ*
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับอมองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย... ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
*
...ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนสละปณฑกะนั้นเถิด
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๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก...สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการ
เขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ...
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. ดิรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองค
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดี
การเขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๐. หมวดมนุสสะปริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. มนุสสะปริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชาย... มนุษยผูชายผูตื่น... ผูหลับ
...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
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...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...
ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก
ถาเธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติถุลลัจจัย... ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไม
ตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. อมนุสสะปริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย...อมนุษยผูชายผูตื่น...
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติ
ปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเกนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป..ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดอมนุสสะปริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
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๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุรสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น
...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตอง
อาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ*
*
สุทธิกะ ๒ จตุกกะ
ชาครันตะ ๒ จตุกกะ
สุตตะ ๒ จตุกกะ
มัตตะ ๒ จตุกกะ
อุมมัตตะ ๒ จตุกกะ
ปมัตตะ ๒ จตุกกะ
มตะอักขายิตะ ๒ จตุกกะ
มตะเยภุยยะอักขายิตะ ๒ จตุกกะ
มตะเยภุยยะขายิตะ ๒ จตุกกะ
๒ x ๙ = ๑๘ จตุกกะ
มนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
มนุสสะปริสะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑๘ x ๖=๑๐๘ จตุกกะ
๑๖๒ + ๑๐๘=๒๗๐ จตุกกะแล.
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บทภาชนีย สันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
[๔๑] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุแลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องสาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุแลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
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ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับ
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด.
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ของภิกษุก็มีเครื่องลาก ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาก
ของภิกษุก็มีเครื่องลาก ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาก ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอม
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
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ก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถา
เธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของผูหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
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เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องสาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
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ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๗. มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีกาเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
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ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
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ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
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ภิกษุก็มีเครื่องสาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงหลับมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
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เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนเขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาก ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
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ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบิตปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาก ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
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ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบิตปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
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ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิด.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู
ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
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ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุด
อยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
.
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ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
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ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดึการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 503
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๓ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหครอมอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
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มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิง
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด
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ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีกาถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาก ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
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ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขา
ไปถีงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
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ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
หญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมมียินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูหญิง...อมนุษยผูหญิงผูตื่น...
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวย
ปาก คือของอมนุษยผูหญิงมีเครื่องลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป..ตองอาบัติ
ปาราชิก...อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย
ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ๑
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
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๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย...สัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูก
สัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีเครื่องลาด...ถาเธอยินดีการ
เขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก ...มนุษยอุภโตพยัญชนก ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค
...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด...
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ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตาย
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๕. หมวดอมนุสสนะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓ อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยอุภโตพยัญชนก...อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัด... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด...ถา
เธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตาย
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๑.๒.๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวเดรัจฉานอุภโตพยัญชนก...สัตว
ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ..ผูเมา...ผูวิกลจริต...
ผูเผลออสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย
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มาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองค
กําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉาน
อุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก
...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ๑
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ๒
๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
๑. ที่...ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ไวนั้น พึงทราบตามนัยดังกลาวแลวในมนุสสติถีนั้นเถิด.
๒. สุทธิกะ ๓ จตุกกะ
ชาครันตี ๓ จตุกกะ
สุตตะ ๓ จตุกกะ
มัตตะ ๓ จตุกกะ
อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ
ปมัตตะ ๓ จตุกกะ
มตะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
มตะเยภุยยะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ
มตะเยภุยยะขายิตะ ๓ จตุกกะ
๓ x ๙ = ๒๗ จตุกกะ
มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสติถี ๒๗ จตุกกะ
ดิรัจฉานคติถี ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอภุโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๒๗ X ๖=~๑๖๒ จตุกกะ.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงแลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
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บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 520
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานักภิกษุ แลวให
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
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เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงแลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
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เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
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ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีกรหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีในการเขาไป ไมยินดีในการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบิตปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
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ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
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ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะ จตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 529
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาก
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีกาถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐ มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
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เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะก มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริตมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
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ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
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ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภิกษุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
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เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมี
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
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ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
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ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แต
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แต
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไม
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
มาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของบัณเฑาะก
ก็มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไม
ยินดีการเขาไป...แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่อง
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว...ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
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เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
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ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมี
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เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก
มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
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ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [อม]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
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เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
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๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑.๒. อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะก...อมนุษยบัณเฑาะก
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูก
สัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองค
กําเนิดดวยวัจจมรรค คือของอมนุษยบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ๑...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...
ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรคคือ...ใหอมองค
กําเนิดดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก...สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลว
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ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ...ถาเธอยินดี
การเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัด
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ...ใหอม
องคกําเนิดดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย.....
ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชาย...มนุษยผูชายผูตื่น...ผูหลับ
...ผูเมา ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค
คือของมนุษยผูชายมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑...ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดี
การเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
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๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ...ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดี
การเขาไป... ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชาย ...อมนุษยผูชายผูตื่น...
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย
วัจจมรรค คือของมนุษยผูชายมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑...
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ ...ถาเธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก
...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาอมนุษยผูชายตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ...ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไม
ยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ
หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
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๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผู...สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น
...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิด
ดวยวัจจมรรค คือของสัตวดิรัจฉานตัวผูมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑
...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติ
ปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัด โดยมาก
มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ...ใหอมองคกําเนิด
ดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย ...ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ.
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ*
*
แมในประเภทแหงสันถตจตุกกะ ก็มีนัยดังกลาวแลวในอสันถตจตุกกะนั้นแล.
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บทภาชนีย อสันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ]
[๔๒] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงแลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔ มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลว ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงแลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสิตถี สุตตุจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีกาเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ (ยอนปส)
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 560
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
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แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แต
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 566
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มาตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีกาหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 567
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอน
ออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยัง
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผุหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยินปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง...อมนุษย
ผูหญิงผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ...ตองอาบัติปาราชิก
...อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไม
ยินดี... ไมตองอาบัติ ฯลฯ.
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ...สัตว
ดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น ...ผูหลับ ...ผูเมา ...ผูวิกลจริต ...ผูเผลอสติ
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวให

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 572
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ... ตองอาบัติปาราชิก...
สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถา
ไมยินดี... ไมตองอาบัติ ฯลฯ.
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก...
มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น ...ผูหลับ ...ผูเมา ...ผูวิกลจริต ...ผูเผลอสติ
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด...ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก...
มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย
ถาไมยินดี... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอุภโตพยัญชนก
...อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น ...ผูหลับ ...ผูเมา ...ผูวิกลจริต ...ผู
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เผลอสติ ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด... ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอ
ยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี... ไมตองอาบัติ ฯลฯ.
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก
...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตื่น ...ผูหลับ ...ผูเมา ...ผูวิกลจริต
...ผูเผลอสติ ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด
โดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด... ใหยอนปสสาวมรรคดวย
องคกําเนิด...ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป... ตอง
อาบัติปาราชิก ...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย
มาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๑. ที่...ฯลฯ ไวนั้น ผูตองการพิสดารพึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด.
๒. มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
ดิรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
๒๗ x ๖ = ๑๖๒ จตุกกะ
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๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓ . มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนอก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีกรหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนอก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐.มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๒ . มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขามาถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไม
ตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
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การเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดี
การเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการ
ถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขา
ไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
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เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก...อมนุษย
บัณเฑาะกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ... ฯลฯ
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก...
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
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๑๐. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย...มนุษยผูชาย
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูก
สัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ๓
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย...อมนุษย
ผูชายผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ๔
หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ...สัตว
ดิรัจฉานตัวผูผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ๕
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑.๒.๓.๔.๕. แตละประเภท มี ๑๘ จตุกกะ กับ ๑๘ จตุกกะตน รวมเปน ๑๐๘ จตุกกะ
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บทภาชนีย สันถตภาณวาร
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ]
[๔๓] พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุผูมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง ไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
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ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
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ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอ
ไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสิตถี ชาครันจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
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ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของหญิงมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของหญิงมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของหญิงมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
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ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการ
หยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
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ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุด
อยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออกก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
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ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงแลว แตยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
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หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พาภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมมียินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงวิกลจริต แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด
๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน
ออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสําหนักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
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หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการ
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปาดดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
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หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แต
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑
ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไม
ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องสาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
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ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักภิกษุผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของหญิงมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิง
ก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการ
หยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
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มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดี
การหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แต
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิง
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมาเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงก็
ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไม
ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๒๒. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
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เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๓. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมี
เครื่องลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๔. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
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ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาก
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๕. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกุ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย แลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงไมมีเครื่อง ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย แลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
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ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย แลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๖. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปส]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่อง
ลาด ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
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ลาด ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒๗. มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของหญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของหญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของ
หญิงไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
หญิงก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง... อมนุษย
ผูหญิงผูตื่น ...ผูหลับ ...ผูเมา ...ผูวิกลจริต ...ผูเผลอสติ ...ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัด ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...ใหยอนปาก
ดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก ...ผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี ... ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะจบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 629
๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวเดรัจฉานตัวเมีย ...สัตว
ดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น ...ผูหลับ ...ผูเมา ...ผูวิกลจริต ...ผูเผลอสติ
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ...ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขไป... ตองอาบัติปาราชิก...ผูตาย
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี... ไมตองอาบัติ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก..
มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด..ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด...ใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
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๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอุภโตพยัญชนก...
อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด...ให
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ผูตาย
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ
๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก
...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...
ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด..ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก..ผูตาย
แลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ*
*
๒๗ x ๖ = ๑๖๒ พึงทราบความพิสดารดังกลาวแลวในเบื้องตน.
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๗. หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
๑. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
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ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๒. มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู
ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
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บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน
ปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมี
เครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดี
การหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๓.มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
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เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๔. มนุสสะปณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๕. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขา
ไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
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ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๖. มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 639
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๗. มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีกรเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
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เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
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๘. มนุสสะ ปณฑกะ มัตตะ จตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว
ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของหญิงมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่อง
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๙. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่อง
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการ
เขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๐. มนุสสะปณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
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ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แล ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๑. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
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ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก
ไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ
๑๒. มนุสสะปณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของ
ภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไป
ถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของหญิงมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
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บัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึง
ที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.
๑๓. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
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ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนอก ไมตอง
อาบัติ.
๑๔. มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของหญิงมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
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ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ.
๑๕. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
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๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติปาราชิก.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
ไมตองอาบัติ.
๑๗. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการ
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแล
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมี
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เครื่องลาด ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของ
บัณเฑาะกมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑
ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการ
เขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก
๑๘. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก]
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดี
การเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
แตยินดีการเขาไปถึงที่แลว ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 657
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว แตยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด
ของบัณเฑาะกไมมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกมี
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ
ไมมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเครื่องลาด ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป
ไมยินดีการเขาไปถึงที่แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมตอง
อาบัติ
หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
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๘. หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยบัณเฑาะก...
อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น... ผูหลับ... ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอสติ...
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติปาราชิก...
ถูกสัตวกัดโดยมาก... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๙. หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก...
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตื่น... ผูหลับ... ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอสติ
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติปาราชิก... ถูกสัตวกัดโดยมาก... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย...มนุษยผูชาย
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอสติ... ผูตายแลวยังไมถูก
สัตวกัด...ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติปาราชิก...ถูกสัตวกัดโดย
มาก...ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
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๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย...อมนุษย
ผูชายผูตื่น... ผูหลับ... ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอจริต... ผูตายแลวยังไม
ถูกสัตวกัด... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติปาราชิก...ถูกสัตวกัด
โดยมาก... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ
๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ
ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ
พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู...สัตว
ดิรัจฉานตัวผูผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติปาราชิก...
ถูกสัตวกัดโดยมาก...ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ ฯลฯ
หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ๑
[๔๔] พวกภิกษุผูเปนขาศึก เราใหพิสดารแลวฉันใด พวกพระราชา
ผูเปนขาศึก พวกโจรผูเปนขาศึก พวกนักเลงผูเปนขาศึก พวกมนุษยผูตัดหัวใจ
ผูเปนขาศึก บัณฑิตพึงใหพิสดารฉันนั้น.
[๔๕] ภิกษุสอดองคกําเนิดเขามรรคทางมรรค ตองอาบัติปาราชิก
๒
สอดองคกําเนิดเขามรรคทางมรรค ตองอาบัติปาราชิก
๓
สอดองคกําเนิดเขามรรคทางอมรรค ตองอาบัติปาราชิก
๑.ความพิสดาร พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเบื้องตน
๒. ยังองคกําเนิดใหเขาไปทางปสสาวมรรคเปนตน แลวถอนออกทางแผลใกลตอมรรคนั้น
๓. ยังองคกําเนิดใหเขาทางแผลใกลตอมรรคแลวถอนออกทางมรรค.
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สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางอมรรค ตองอาบัติถุลลัจจัย.
[๔๖] ภิกษุปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธร
พึงนาสนะเสียทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผู
ประทุษราย
ภิกษุปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธรพึง
นาสนะเสียทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผู
ประทุษราย
สามเณรปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธร
พึงนาสนะเสียทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณร
ผูประทุษราย
สามเณรปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ เธอตื่นขึ้นแลวยินดี พระวินัยธร
พึงนาสนะเสียทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแลวไมยินดี พระวินัยพึงนาสนะสามเณร
ผูประทุษราย.
อนาปตติวาร
[๔๗] ภิกษุไมรูสึกตัว ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑
ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตอง
อาบัติ
สันถตภาณวาร จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 661
วินีตวัตถุ ในปฐมปาราชิกกัณฑ
อุทานคาถา
[๔๘] เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง เรื่อง
ภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง เรื่องปลอมเปน
คฤหัสถ ๑ เรื่อง เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง
เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗ เรื่อง เรื่องเด็ก
หญิง ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา ๑
เรื่อง เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง เรื่องมารดา ๑
เรื่อง เรื่องธิดา ๑ เรื่อง เรื่องพี่นองหญิง ๑
เรื่อง เรื่องภรรยา ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุมีหลัง
ออน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุมีองคกําเนิดยาว ๑
เรื่อง เรื่องแผล ๒ เรื่อง เรื่องรูปปน ๑ เรื่อง
เรื่องตุกตาไม ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ
๑ เรื่อง เรื่องสตรี ๔ เรื่อง เรื่องปาชา ๕ เรื่อง
เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง เรื่องนาคตัวเมีย ๑ เรื่อง
เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงเปรต ๑
เรื่อง เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุมี
อินทรียพิการ ๑ เรื่อง เรื่องจับตอง ๑ เรื่อง
เรื่องพระอรหันตเมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง เรื่องภิกษุชาว
มัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง เรื่องเปดประตู
นอน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ
ฝน ๑ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปพพา ๙ เรื่อง
เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง เรื่องภิกษุณี
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๑ เรื่อง เรื่องสิกขมานา ๑ เรื่อง เรื่องสาม
เณรี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่อง เรื่อง
บัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องสตรีคฤหัสถ ๑ เรื่อง
เรื่องใหผลัดกัน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุผูเฒา ๑
เรื่อง เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรื่อง.
เรื่องลิงตัวเมีย
[๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย
แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุวัชชีบุตร
[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีหลายรูปดวย
กัน ไมบอกคืนสิกขา ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม
พวกเธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ
[๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวย
วิธีอยางนี้ แลวปลอมเปนคฤหัสถเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องเปลือยกาย
[๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวย
วิธีอยางนี้ แลวเปลือยกายเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗ เรื่อง
[๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติ
ดวยวิธีอยางนี้ แลวนุงคากรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี
อยางนี้ แลวนุงเปลือกไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี
อยางนี้ แลวนุงผลไมกรองเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
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๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวาเราจักไมตองอาบัติดวยวิธี
อยางนี้ แลวนุงผากัมพลทําดวยเสนผมเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจ
วา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี
อยางนี้ แลวนุงผากัมพลทําดวยขนหางสัตวเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพรภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี
อยางนี้ แลวนุงผาทําดวยขนปกนกเคาเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี
อยางนี้ แลวนุงหนังสือเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
เรื่องเด็กหญิง
[๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
เห็นเด็กหญิงนอนอยูบนตั่ง เกิดความกําหนัด จึงสอดนิ้วแมมือเขาไปในองค
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กําเนิดเด็กหญิง ๆ นั้นตาย เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา
[๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในภิกษุณี ชื่อ
อุปปลวัณณา เมื่อภิกษุณีอุปปลวัณณา เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต จึงเขาไป
ซอนอยูในกุฎี เวลาปจฉาภัตรภิกษุณีอุปปลวัณณากลับจากบิณฑบาต ลางเทา
แลวเขากุฎีนั่งบนเตียง มาณพนั้นจึงเขาปลุกปล้ําประทุษรายภิกษุณีอุปปลวัณณา
นางจึงแจงเหตุนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
ผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง
[๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศหญิงปรากฏแกภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตอุปชฌายเดิมนั้นแหละ อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น
และใหอยูรวมกับภิกษุณีทั้งหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษุทั้งหลายที่ทั่วไปกับ
ภิกษุณีทั้งหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้นในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย
อาบัติเหลาใดของภิกษุทั้งหลายที่ไมทั่วไปกับภิกษุณีทั้งหลาย ไมตองอาบัติ
เพราะอาบัติเหลานั้น.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศชายปรากฏแกภิกษุณีรูปหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
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อนุญาตอุปชฌายเดิมนั้นแหละ อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหลานั้น
และใหอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย อาบัติเหลาใดของภิกษุณีทั้งหลายที่ทั่วไปกับ
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้น ในสํานักภิกษุทั้งหลาย อาบัติ
เหลาใดของภิกษุณีทั้งหลายที่ไมทั่วไปกับภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติเพราะ
อาบัติเหลานั้น.
เรื่องมารดา
[๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวย
วิธีอยางนี้ แลวเสพเมถุนธรรมในมารดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องธิดา
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้
แลวเสพเมถุนธรรมในธิดา เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
เรื่องพี่นองหญิง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้
แลวเสพเมถุนธรรมในพี่นองหญิง เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
เรื่องภรรยา
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในภรรยาเกา เธอไดมี
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุมีหลังออน
[๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีหลังออน เธอถูกความกระสัน
บีบคั้นแลว ไดอมองคกําเนิดของตนดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ
ตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุมีองคกําเนิดยาว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีองคกําเนิดยาว เธอถูกความกระสัน
บีบคั้นแลว ไดสอดองคกําเนิดของตนเขาสูวัจจมรรคของตน เธอไดมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องแผล ๒ เรื่อง
[๕๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ และที่ศพนั้นมี
แผลอยูใกลองคกําเนิด ภิกษุนั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จึง
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สอดองคกําเนิดของตนเขาในองคกําเนิดของศพ แลวถอนออกทางแผล เธอ
ไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ และที่ศพนั้นมีแผลอยู
ใกลองคกําเนิด ภิกษุนั้นคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ จึงสอดองค
กําเนิดของตนเขาในแผล แลวถอนออกทางองคกําเนิดของศพ เธอไดมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องรูปปน
[๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิต
แหงรูปปนดวยองคกําเนิด เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องตุกตาไม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดถูกตองนิมิตแหง
ตุกตาไมดวยองคกําเนิด เธอไดความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ
[๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชื่อสุนทระ บวชจากกรุงราชคฤห แลว
เดินไปตามถนน สตรีผูหนึ่งเห็นทานแลวกลาววา ทานเจาขา นิมนตหยุด
ประเดี๋ยวกอน ดิฉันจักไหว นางไหวพลางเลิกผาอันตรวาสกขึ้นแลว ไดอม
องคกําเนิดดวยปาก เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา เธอยินดีหรือ.
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องสตรี ๔ เรื่อง
[๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา
ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด.
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ดิฉันจักพยายามเอง ทาน
ไมตองพยายาม โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน.
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทาน
เจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด.
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ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามเอง ดิฉัน
จักไมพยายาม โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน.
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทาน
เจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด.
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร.
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามภายใน แลว
ปลอยสุกกะภายนอก โดยวิธีอาบัติจักไมมีแกทาน.
ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทาน
เจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด.
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเขาคะ ทานจงพยายามภายนอก แลว
ปลอยสุกกะภายใน โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน.
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ภิกษุนั้นไดทําอยางนั้นแลว มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
เรื่องปาชา ๕ เรื่อง
[๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในปาชา เห็นศพซึ่งยังไม
ถูกสัตวกัด ไดเสพเมถุนธรรมในศพนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิก.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งยังไมถูกสัตว
กัดโดยมาก ไดเสพเมถุนธรรมในศพนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งถูกสัตวกัด
โดยมาก ไดเสพเมถุนธรรมในศพนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด
ไดสอดองคกําเนิดเขาไปกระทบในปากที่อา แลวมีความรังเกียจวา พระผูมี
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พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว
๕. ก็โดยสมัยนั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด
ไดสอดองคกําเนิดเขาไปในปากที่อา ไมใหกระทบ แลวมีความรังเกียจวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องกระดูก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในสตรีผูหนึ่ง สตรีนั้น
ถึงแกกรรมแลว เขาทิ้งไวในปาชา กระดูกเกลื่อนกลาด ภายหลังภิกษุนั้นไป
ปาชาเก็บกระดูกคุมกันเขาแลว จดองคกําเนิดลงที่นิมิต เธอไดมีความรังเกียจ
วา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องนาคตัวเมีย
[๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนาคตัวเมีย
แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องนางยักษิณี
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนางยักษิณี แลวมี
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องหญิงเปรต
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรต แลวมี
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในบัณเฑาะก แลวมี
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องภิกษุมีอินทรียพิการ
[๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีอินทรียพิการ เธอคิดวา
เราไมรูสึกสุขหรือทุกข อาบัติจักไมมีแกเรา จึงเสพเมถุนธรรม แลวมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้น
รูสึกก็ตาม ไมรูสึกก็ตาม ตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องจับตอง
[๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักเสพเมถุนธรรม
ในสตรี ครั้นจับตองตัวเขาเทานั้น ก็เกิดความกินแหนง เธอไดมีความ
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องพระอรหันตเมืองภัททิยะจําวัดหลับ
[๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยูในที่พักกลางวันในปา
ชาติยาวัน แขวงเมืองภัททิยะ จําวัดหลับอยู อวัยวะใหญนอยของภิกษุนั้นถูก
ลมรําเพยใหตึงตัว สตรีผูหนึ่งพบเขาแลวไดนั่งครอมองคกําเนิด กระทําการ
พอแกความประสงคแลวหลีกไป ภิกษุเห็นองคกําเนิดเปรอะเปอน จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิด
เปนอวัยวะใชการได ดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนัด ๑ ปวดอุจจาระ ๑
ปวดปสสาวะ ๑ ถูกลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิด
เปนอวัยวะใชการได ดวยอาการ ๕ อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิด
ของภิกษุนั้น พึงเปนอวัยวะใชการได ดวยความกําหนัดใด ขอนั้นไมใชฐานะ
ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหันต ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ.
เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง
[๖๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยูในที่พักกลางวันใน
ปาอันธวัน แขวงเมืองสาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีเลี้ยงโคคนหนึ่งพบเขา จึง
นั่งครอมองคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว
ยินดีกิริยาที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความรังเกียจวา พระผูมี
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พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวันในปาอันธวัน
แขวงเมืองสาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีเลี้ยงแพะคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอม
องคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว ยินดี
กิริยาที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปาอันธวัน
แขวงเมืองสาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีหาฟนคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอมองค
กําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว ยินดีกิริยาที่
หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปาอันธวัน
แขวงเมืองสาวัตถี จําวัดหลับอยู สตรีขนโคมัยคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอม
องคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่เขาไป ยินดีกิริยาที่เขาไปถึงที่แลว ยินดีกิริยา
ที่หยุดอยู ยินดีกิริยาที่ถอนออก แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง
[๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปา
มหาวัน แขวงเมืองเวสาลี จําวัดหลับอยู สตรีคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอม
องคกําเนิด กระทําการพอแกความประสงค แลวยืนหัวเราะอยูใกล ๆ ภิกษุนั้น
ตื่นขึ้นแลวไดถามสตรีนั้นวา นี่เปนการกระทําของเธอหรือ
สตรีนั้นตอบวา เจาคะ เปนการกระทําของดิฉัน
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอรูสึกตัวหรือ
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมรูสึกตัว ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปามหาวัน
แขวงเมืองเวสาลี จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอม
องคกําเนิด ภิกษุนั้นรีบลุกขึ้นทันที แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอยินดีหรือ
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
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๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ในปามหาวัน
แขวงเมืองเวสาลี จําวัดหลับพิงตนไมอยู สตรีคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอม
องคกําเนิด ภิกษุนั้นยันใหกลิ้งไป แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอยินดีหรือ
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจา
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องภิกษุเปดประตูนอน
[๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่พักกลางวัน ณ กูฏาคาร
ศาลาปามหาวัน แขวงเมืองเวสาลี เปดประตูจําวัดหลับอยู อวัยวะใหญนอย
ของเธอถูกลมรําเพยใหตึงตัว ครั้งนั้น สตรีหลายคนถือของหอมและดอกไม
ไปสูอาราม มุงตรงไปยังวิหาร พบภิกษุนั้น แลวไดนั่งครอมองคกําเนิด
กระทําการพอแกความประสงค แลวกลาววาภิกษุนี้เปนบุรุษองอาจนัก แลวถือ
ของหอมและดอกไมกลับไป
ภิกษุเห็นองคกําเนิดเปรอะเปอน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิดยอมเปนอวัยวะใชการได
ดวยอาการ ๕ อยาง คือ กําหนัด ๑ ปวดอุจจาระ ๑ ปวดปสสาวะ ๑ ถูก
ลมรําเพย ๑ ถูกบุงขน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการ
ไดดวยอาการ ๕ อยางนี้แล องคกําเนิดของภิกษุนั้น พึงใชการไดดวยความ
กําหนัดใด ขอนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะภิกษุนั้นเปนอรหันต
ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพักผอนใน
กลางวัน ปดประตูกอนจึงจะพักผอนได.
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เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน
[๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะรูปหนึ่ง ฝนวาไดเสพ
เมถุนธรรมในภรรยาเกา แลวคิดวา เราไมเปนสมณะ จักสึกละ แลวเดินทาง
ไปสูเมืองภารุกัจฉะ พบทานพระอุบาลีในระหวางทาง จึงกราบเรียนเรื่องนั้น
ใหทราบ ทานพระอุบาลีกลาวอยางนี้วา อาวุโส อาบัติไมมีเพราะความฝน.
เรื่องอุบาลีชื่อสุปพพา ๙ เรื่อง
[๗๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกา ชื่อ สุปพพา ในเมืองราชคฤห
เปนผูมีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่ระหวางขาออน
โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อ สุปพพา ในเมืองราชคฤห
เปนผูมีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้ ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
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นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่สะดือ โดยวิธี
นี้ อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๓ . ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปน
ผูมีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่เกลียวทอง
โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปน
ผูมีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
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นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ซอกรักแร
โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผู
มีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่คอ โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤห เปนผู
มีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
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นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่ชองหู โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤหเปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่มวยผม โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤหเปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
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นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่งามมือ โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปพพา ในเมืองราชคฤหเปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ดิฉันจักพยายามดวยมือใหสุกกะ
เคลื่อน โดยวิธีอาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองบัญญัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง
[๗๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธาในเมืองสาวัตถีเปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนตมา
เสพเมถุนธรรมเถิด
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ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่ระหวางขาออน
โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
[๗๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถีเปน
ผูมีความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลยนองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่สะดือ โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
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ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานจงพยายามที่เกลียวทอง
โดยวิธีนี้อาบัติไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นก็ไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ ทานพยายามที่ใกลรักแร โดย
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยุ นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
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ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่คอ โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิก แลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลยนองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่ชองหู โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิก แลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมือวสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี
นั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นิมนต
มาเสพเมถุนธรรมเถิด
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ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่มวยผม โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
ภิกษุนั้นหามวา อยาเลยนองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามที่งามมือ โดยวิธีนี้
อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมือวสาวัตถี เปนผูมี
ความเลื่อมใสยังออนอยู นางมีความเห็นอยางนี้วา สตรีใดใหเมถุนธรรม
สตรีนั้นชื่อวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด
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ภิกษุนั้นหามวา อยาเลย นองหญิง การเรื่องนี้ไมควร
นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ดิฉันจักพยายามดวยมือใหสุกกะ
เคลื่อน โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน
ภิกษุนั้นไดกระทําตามนั้น แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุณี
[๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืน
ใหปฏิบัติผิดในนางภิกษุณี เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสีย
ทั้งสอง เธอทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตองอาบัติ.
เรื่องสิกขามานา
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนให
ปฏิบัติผิดในนางสิกขมานา เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง
เธอทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตองอาบัติ.
เรื่องสามเณรี
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนใหปฏิบัติ
ผิดในสามเณรี เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง เธอ
ทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตองอาบัติ.
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เรื่องหญิงแพศยา
[๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุให
ปฏิบัติผิดในหญิงแพศยา ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุ
ไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติ
ผิดในบัณเฑาะก ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี
ไมตองอาบัติ.
เรื่องสตรีคฤหัสถ
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติ
ผิดในสตรีคฤหัสถ ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไมยินดี
ไมตองอาบัติ.
เรื่องใหผลักกัน
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุใหปฏิบัติ
ผิดในกันและกัน เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียทั้งสอง เธอ
ทั้งสองไมยินดี ทั้งสองไมตองอาบัติ.
เรื่องภิกษุผูเฒา
[๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูเฒารูปหนึ่ง ไดไปเยี่ยมภรรยาเกา
นางไดจับบังคับวาทานจงมาสึกเสียเถิด ภิกษุนั้นถอยหลังลมหงาย นางจึงขึ้น
ครอมองคกําเนิด เธอไดมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอยินดีหรือเปลา.
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ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.
เรื่องลูกเนื้อ
[๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ลูกเนื้อมาสูที่ถาย
ปสสาวะของเธอแลว ไดอมองคกําเนิดพลางดื่มปสสาวะ ภิกษุนั้นยินดีแลว
ไดมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ จบ
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ปฐมปาราชิกวรรณนา
[เรื่องพระสุทินน]
*
เบื้องหนาแตเวรัญชกัณฑนี้ไป คําวา เตน โข ปน สมเยน
เวสาลิยา อวิทูเร เปนตน มีเนื้อความกระจางโดยมาก. เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจะงดการพรรณนาตามลําดับบทเสีย จักพรรณนาแตเฉพาะบทที่มีคํา
สมควรจะกลาวเทานั้น.
[อรรถาธิบายชื่อบานและชื่อบุตรเศรษฐี]
บานที่ไดชื่อวา กลันทคาม ก็ดวยอํานาจแหงกระแตทั้งหลาย ที่
เรียกวา กลันทกะ.
บทวา กลนฺทปุตฺโต ความวา (สุทินน) เปนบุตรของกลันเศรษฐี
ผูมีทรัพย ๔๐ โกฏิ ซึ่งไดชื่อดวยอํานาจแหงบาน ที่พระราชทานสมมติให.
ก็เพราะมนุษยแมเหลาอื่น ที่มีชื่อวากลันทะ มีอยูในบานตําบลนั้น,ฉะนั้น
ทานจึงกลาววา กลันทบุตร แลวกลาวย้ําไวอีกวา เศรษฐีบุตร.
บทวา สมฺพหุเลหิ แปลวา มากหลาย.
บทวา สหายเกหิ ความวา ชนผูชื่อวาสหาย เพราะอรรถวาไป
รวมกัน คือเขาถึงสุขและทุกขดวยกัน. สหายนั่นเอง ชื่อวา สหายกา.
(สุทินนกลันทบุตร ไดไปเมืองไพศาลี) กับดวยสหายเหลานั้น.
บทวา สทฺธึ แปลวา เปนพวกเดียวกัน
*
ตอจากนี้ไป ถาเปนประโยคสนามหลวง เปนสํานวนแปลของเจาประคุณสมเด็จพระมหาวีร
วงศ
(จวน อุฎายี ป.ธ. ๙ ) วัดมกุฏกษัตริยาราม เปนสวนมาก.
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สองบทวา เกนจิเทว กรณีเยน ความวา ดวยกิจบางอยางมี
ประกอบการซื้อขายสินคา การใหกูยืม และการทวงหนี้เปนตน. อาจารย
บางพวก กลาววา ดวยกิจคือการเลนกีฬาอันเปนนักขัตฤกษในเดือนกัตติกมาส
(คือเดือน ๑๒) ดังนี้บาง.จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปถึงนครไพศาลี
ในชุณหปกข (ขางขึ้น) แหงเดือนกัตติมาส. อนึ่ง ในนครไพศาลีนี้ มีการเลน
กีฬาอันเปนนักขัตฤกษประจําเดือนกัตติกมาสอยางโอฬาร, สุทินนกลันทบุตร
นั้น พึงทราบวา ไป (ยังนครไพศาลี) เพื่อเลนกีฬานักขัตฤกษนั้น.
[สุทินนกลันทบุตรไปเพื่อฟงธรรม]
บทวา อทฺทสา โข ความวา สุทินนกลันทบุตรนั้น ไดเห็นอยางไร ?
ไดเห็นอยางนี้คือ :- ไดยินวา สุทินนนั้น ไดเห็นมหาชนผูบริโภคอาหารเชา
เสร็จแลวหมผาขาว มีมือถือดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ออกจาก
พระนครไป เพื่อเฝาพระพุทธเจาและเพื่อฟงธรรม จึงถามวา พวกทานจะไป
ที่ไหนกัน.
มหาชน ตอบวา จะไปเพื่อเฝาพระพุทธเจา และเพื่อฟงธรรม.
สุทินน กลาววา ถาเชนนั้น แมขาพเจาก็จะไป แลวไปไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาผูอันบริษัททั้ง ๔ แวดลอมแลว ทรงแสดงธรรมอยู ดวย
พระสุรเสียงอันไพเราะดังเสียงพรหม. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ
จึงไดกลาวไววา สุทินนกลันทบุตร ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจา ผูอัน
บริษัทหมูใหญแวดลอมแลว ประทับนั่งแสดงธรรมอยู.
บทวา ทิสฺวานสฺส ตัดบทเปน ทิสฺวาน อสฺส แปลวา เพราะ
ไดเห็น (ความรําพึงนี้ไดมี) แกเขา.
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บทวา เอตทโหสิ ความวา ความรําพึงนี้ ไดมีแกสุทินน ผูเปน
ภัพกุลบุตร (กุลบุตรผูควรตรัสรู) ผูอันปุพเพกตปุญญตาตักเตือนอยู.
ถามวา ความรําพึงนี้ ไดมีแลวอยางไร ?
แกวา ไดมีวา ไฉนหนอ เราจะพึงไดฟงธรรมบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยนฺนูน นั้นเปนบทแสดงถึงความรําพึง.
ไดยินวา สุทินนนั้น ไดเกิดความรําพึงขึ้นอยางนี้วา บริษัทนี้มีจิต
ดิ่งลงเปนหนึ่ง ฟงธรรมใดอยู, โอหนอ ! แมเราก็พึงฟงธรรมนั้น.
หากจะมีอาจารยผูโจทกทวงวา ในคําวา ครั้งนั้นแล สุทินนกลันทบุตร
เขาไปโดยทางบริษัทนั้น นี้ เพราะเหตุไร ทานพระอุบาลีเถระ จึงไมกลาว
ไววา เขาไปเฝาโดยทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู แตกลับกลาววา
เขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นอยู ?
เฉลยวา จริงอยู บริษัทหมูใหญ มีเหลาชนผูหรูหรา นั่งหอมลอม
พระผูมีพระภาคเจาอยูแลว, สุทินนกลันทบุตรนี้ มาภายหลังเขา ไมสามารถ
จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในบริษัทนั้นได, แตก็สามารถจะเขาไปนั่ง
ในที่แหงหนึ่งใกลบริษัทได, เพราะฉะนั้น สุทินนกลันทบุตรนั้น ก็เขาไปหา
บริษัทนั้นนั่นแล. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาววา ครั้งนั้นแล
สุทินนกลันทบุตรเขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นอยู*.
[สุทินนกลันทบุตรไดฟงธรรมแลวคิดจะบวช]
หลายบทวา เอกมนฺต นิสินฺนสฺส โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ความวา ความรําพึงนี้ หาไดมีแกสุทินนกลันทบุตร
ผูสักวานั่งแลวเทานั้นไม, โดยที่แท ก็ความรําพึงนั้น ไดมีแกสุทินนกลันทบุตร
*
วิ. มหา. ๑/๑๙.
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นั้น ผูนั่งแลว ณ ที่สมควรขางหนึ่งนั่นแล เพราะไดฟงธรรมกถาหนอยหนึ่ง
ซึ่งประกอบดวยไตรสิกขา ของพระผูมีพระภาคเจา, เพราะเหตุนั้น ทาน
พระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา ความรําพึงนี้ ไดมีแกสุทินนกลันทบุตรผูนั่ง
อยูแลว ณ ที่สมควรขางหนึ่งแล.
ถามวา ความรําพึงนี้ ไดมีแลวอยางไร ?
แกวา ไดมีวา ดวยอาการใด ๆ แล ( เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงแลว) ดังนี้เปนตน.
ในคําวา ยถา เปนตนนั้น มีการกลาวโดยสังเขปดังตอไปนี้:- เรา
แลจะรูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยอาการใด ๆ, ความ
รําพึงอยางนี้ ยอมมีแกเรา ผูใครครวญอยูดวยอาการนั้น ๆ , พรหมจรรยคือ
ไตรสิกขา ชื่อวาอันบุคคล (ผูอยูครองเรือน) จะพึงประพฤติใหบริบูรณโดย
สวนเดียว เพราะจะตองทํามิใหขาดเปนทอน แมตลอดวันหนึ่ง แลวพึงใหลุถึง
จริมกจิต๑ ( คือจิตที่เคลื่อนจากภพ) และชื่อวาอันบุคคล ( ผูยังอยูครองเรือน)
จะพึงประพฤติใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว เพราะจะตองทํามิใหเศราหมอง ดวย
มลทินคือกิเลสแมตลอดวันหนึ่ง แลวพึงใหลุถึง จริมกจิต๒ (คือจิตที่เคลื่อน
จากภพ).
บทวา สงฺขลิขิต ความวา จะพึงปฏิบัติใหเปนดุจสังขที่ขัดเกลาแลว
คือใหมีสวนเปรียบดวยสังขที่ชําระลางแลว.
หลายบทวา อิท น สุกร อคาร อชฺณาวสตา ความวา อัน
บุคคลผูยังอยูในทามกลางแหงเรือน จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดย
สวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดเกลาแลว เปนของทําไมได
๑-๒. จริมกจิต หมายถึง จุติจิต คือจิตเคลื่อนจากภพ หมายถึงจนดับชีวิต. ในฎีกาสารัตถทีปนี
๒/๔.
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งาย ไฉนหนอ ! เราจะพึงปลงผมและหนวด ครองคือนุงหมผากาสาวะ เพราะ
เปนของยอมแลวดวยรสแหงน้ําฝาด อันเปนของสมควรแกบรรพชิต ผูประพฤติพรหมจรรย แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ก็เพราะกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน ที่เปนประโยชนเกื้อกูลแก
เรือน ทานเรียกวา อคาริยะ ในบทวา อนคาริย นี้. และกสิกรรมพาณิชยกรรมเปนตนนั้น ยอมไมมีในบรรพชา เพราะเหตุนั้น บรรพชาบัณฑิต
พึงรูวา อนคาริยา. ซึ่งการบรรพชาที่ไมมีเรือนนั้น.
บทวา ปพฺพเชยฺย แปลวา พึงเขาถึง.
[สุทินนกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา]
หลายบทวา อจิรวุฏิตาย ปริสาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ความวา สุทินน เมื่อบริษัทยังไมลุกไป ก็ยังไมไดทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา. เพราะเหตุไร ? เพราะในบริษัทนั้น ญาติสาโลหิต มิตรและ
อํามาตยของสุทินนนั้น มีอยูมาก, พวกญาติเปนตนเหลานั้น จะพึงพูดวา
ทานเปนบุตรนอยคนเดียวของมารดาบิดา, ทานไมไดเพื่อจะบวช ดังนี้แลว
พึงจับแมที่แขนฉุดออกไป, ในเวลานั้น สุทินน คิดวา อันตราย จักมีแก
บรรพชา จึงลุกขึ้นเดินไปไดหนอยหนึ่ง พรอมกับบริษัทนั่นเอง แลวหวน
กลับมาอีก ดวยการอางเลศแหงสรีรกิจบางอยาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวทูลของบรรพชา. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา ครั้ง
นั้นแล สุทินนกลันทบุตร เมื่อบริษัทลุกไปแลวไมนานนักก็เขาเฝา โดยทางที่
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู, ครั้นเขาไปเฝาแลว ก็ถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจา นั่งอยู ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. สุทินนกลันทบุตร นั่งอยู ณ ที่สมควร
ขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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ดวยอาการใด ๆ ขาพระพุทธเจา จึงจะรูถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว
อันบุคคลผูยังอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดเกลาแลว เปนของทําไมไดงาย, ขาพระ
พุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสวะ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต, ของพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด
พระเจาขา !๑
ก็เพราะจําเดิมแตราหุลกุมารบรรพชามา พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรง
บวชใหบุตรผูที่มารดาบิดาไมอนุญาต. เพราะฉะนั้น จึงตรัสถามสุทินนนั้นวา
ดูกอนสุทินน ! ก็เธออันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
แลวหรือ ?.๒
เบื้องหนาแตพระพุทธดํารัสนี้ไป บัณฑิตพึงทราบเนื้อความไปตาม
แนวพระบาลีนั่นแล อยางนี้ในบทวา ต กรณีย ตีเรตฺวา๓ นี้. (สุทินน
กลันทบุตรนั้น) ใหกรณียกิจนั้นเสร็จลง ดวยการทอดทิ้งธุระนั่นเอง. จริงอยู
น้ําใจของสุทินนกลันทบุตร ผูมีฉันทะแรงกลาในการบรรพชา หาไดนอมไป
ในธุระกิจทั้งหลายมีประกอบการซื้อขายสินคา การใหกูยืมและทวงหนี้เปนตน
หรือในการเลนกีฬานักขัตฤกษไม.
[มารดาบิดาไมอนุญาตใหสุทินนบวช]
ก็ในบทวา อมฺม ตาต นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- สุทินนกลันทบุตร
เรียกมารดาวา อมฺม แม (และ) เรียกบิดาวา ตาต พอ.
สองบทวา ตฺว โขสิ ตัดบทเปน ตฺว โข อสิ แปลวา (ลูก
สุทินน) เจาเทานั้นแล เปน....
๑-๒-๓. วิ. มหา. ๑/๒๐.
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บทวา เอกปุตฺตโก ความวา เปนบุตรคนเดียวแท ๆ คือพี่ชาย
หรือนองชายคนอื่นของเจาไมมี.
อนึ่ง ในบทวา เอกปุตฺตโก นี้ เมื่อมารดาบิดาควรจะกลาววา
เอกปุตฺโต แตกลาววา เอกปุตฺตโก ก็ดวยอํานาจความเอ็นดู.
บทวา ปโย แปลวา ผูใหเกิดปติ.
บทวา มนาโป แปลวา ผูเจริญใจ.
บทวา สุเขธิโต แปลวา ผูรุงเรืองมาดวยความสุข. อธิบายวา
ผูเจริญมาดวยความสุข.
บทวา สุขปริหโฏ ความวา ผูอันเหลาชนประคบประหงมมาดวย
ความสุข คือตั้งแตเวลาเกิดมาแลว ก็มีพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายผลัดเปลี่ยนตัก
กันอุมทรงไว เลนอยูดวยสิ่งของเครื่องเลนในเวลายังเปนเด็กเล็ก ๆ มีมาและ
รถเปนตน อันพี่เลี้ยงเปนตนใหบริโภคโภชนาหารที่มีรสอรอยดี ชื่อวาผูอัน
เหลาชนประคบประหงมมาดวยความสุข.
หลายบทวา น ตฺว ตาต สุทินฺน กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ
ความวา แนะลูกสุทินน เจายอมไมรูสวนเลี้ยวแหงทุกขอะไร ๆ แมเพียงเล็ก
นอยเลย. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เจายอมไมไดเสวยอะไร ๆ ดวยความทุกข
คําวา ทุกฺขสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ. ก็ความรูเปนไปใน
อรรถคือความเสวย.
อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เจายอมระลึกถึงทุกขอะไร ๆ ไมได . คําวา
ทุกฺขสฺส นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ. ก็ความรูเปนไปในอรรถ
คือความระลึก.
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แมในวิกัปปทั้งสอง พึงเห็นการลบวิภัตติที่เสมอกันแหงบทเบื้องตน
ดวยบทเบื้องปลายเสีย. คําถามที่กลาวมาแลวทั้งหมดนั้น ผูศึกษาควรทราบ
ตามแนวคัมภีรศัพทศาสตร.
หลายบทวา มรเณนป มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม
ความวา แมถาเมื่อเราทั้งสอง ยังมีชีวิตอยู เจาจะพึงตายไซร, แมดวยความ
ตายของเจานั้น เราทั้งสอง ก็ไมตองการ คือไมปรารถนา ชื่อวาจักไมยอม
เวน (ใหเจาตาย) ตามความพอใจของตน, อธิบายวา เราทั้งสองจักประสบ
ความพลัดพรากเจาไมได.
หลายบทวา กึ ปน มย ต ความวา เมื่อเปนเชนนั้น ก็เหตุ
อะไรเลา จักเปนเหตุใหเราทั้งสองอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยู (ออกบวชเปน
บรรพชิต).
อีกอยางหนึ่ง ในบทวา กึ ปน มย ต นี้ พึงเห็นใจความอยาง
นี้วา ก็เพราะเหตุไรเลา เราทั้งสอง จึงจักยอมอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยู.
บทวา ตตฺเถว ความวา (สุทินนกลันทบุตรนั้น นอนลง) ในสถาน
ที่ที่เขายืนอยู ซึ่งมารดาบิดาไมอนุญาตใหเขาบวชนั้นนั่นเอง
บทวา อนนฺตรหิตาย ความวา บนฟนที่อันมิไดลาดดวยเครื่อง
ปูลาดอะไร ๆ .
บทวา ปริจาเรหิ ความวา เจาจงใหพวกนักขับรองนักเตนรําและ
นักฟอนเปนตน บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว จงใหอินทรีย (คือรางกายทุกสวน)
เที่ยวไป คือใหสัญจรไปตามสบายรวมกับสหายทั้งหลาย ในหมูนักขับรองเปน
ตนเหลานั้น,อธิบายวา เจาจงนํานักขับรองเปนตน เขามาทางนี้และทางนี้เถิด.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา ปริจาเรหิ ความวา เจาจงใหพวกนักขับรอง
นักเตนรําและนักฟอนเปนตน บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว จงเลน คือจงเขา
ไปสมาคม ไดแกจงรื่นรมยรวมกับสหายทั้งหลายเถิด, มีคําอธิบายไววา จง
เลนกีฬาเถิด ดังนี้บาง.
สองบทวา กาเม ปริภฺุชนฺโต ความวา เจาจงบริโภคโภคทรัพย
ทั้งหลายรวมกับบุตรและภรรยาของตนเถิด.
สองบทวา ปฺุานิ กโรนฺโต ความวา เจาจงปรารภพระพุทธ
พระธรรม และ พระสงฆแลว บําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย อันเปนเครื่อง
ชําระทางสุคติใหบริสุทธิ์ดวยดี มีการเพิ่มใหทานเปนตนเถิด.
สองบทวา ตุณฺหี อโหสิ ความวา สุทินนกลันทบุตร เพื่อตัด
ความเกี่ยวของดวยการพูดวาจา จึงไดงดการสนทนาปราศรัยเสีย.
[สหายไปหามไมใหสุทินนบวชไมสําเร็จ]
คราวนั้น มารดาบิดาของสุทินน พูด (เลาโลม) ถึง ๓ ครั้ง เมื่อ
ไมไดแมเพียงคําตอบ จึงสั่งใหเรียกพวกสหาย (ของเขา) มาแลวสั่งวา สุทินนผูเปนสหายของพวกเธอนั้น มีความประสงคจะบวช พวกเธอจงชวยหามเขา
ดวย. แมสหายเหลานั้นเขาไปหาเขาแลวก็ไดพูด (ออนวอน) ถึง ๓ ครั้ง
แตสุทินนก็ไดนิ่งเงียบแมตอ (หนา) สหายเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น ทาน
พระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา อถโข สุทินฺนนฺส กลฺนทปุตฺตสฺส สหายกา ฯเปฯ ตุณฺหี อโหสิ*.
[สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาใหสุทินนบวช]
ครั้งนั้น พวกสหายของสุทินนนั้น ไดมีความรําพึงดังนี้วา หากวา
สุทินน เมื่อไมไดบวช จักตาย, จักไมมีคุณอะไร, แตมารดาบิดา จักได
เห็นเขาผูบวชแลวเปนครั้งคราว, ถึงพวกเราจักไดเห็น, อนึ่ง ขึ้นชื่อวาการ
*
วิ.มหา. ๑/๒๓-๔.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 699
บวชนั่น เปนภาระที่หนัก, ผูบวชจะตองถือบาตรเดินเที่ยวบิณฑบาตทุกวัน ๆ,
พรหมจรรย มีการนอนหนเดียว ฉันหนเดียว เปนกิจที่ทําไดยากอยางยิ่ง, และ
สุทินนนี้ เปนผูละเอียดออน เปนชาติชนชาวเมือง, เขา เมื่อไมสามารถจะ
ประพฤติพรหมจรรยนั้นได ก็จักกลับมาที่เรือนนี้อีกที่เดียว, เอาเถิด พวก
เรา จักขอใหมารดาบิดาของเขาอนุญาตใหบวช. สหายเหลานั้น ก็ไดทําเหมือน
อยางนั้นแลว.
[มารดาบิดาอนุญาตใหสุทินนบุตรชายบวช]
ฝายมารดาบิดา ก็ไดอนุญาตใหเขาบวช. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา
เยน สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตาปตโร ฯเปฯ อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย.๑
บทวา หฏโ แปลวา ผูยินดีแลว
บทวา อุทคฺโค แปลวา ผูมีกายและจิตฟูขึ้นดวยอํานาจปติ.
บทวา กติปาห แปลวา สิ้นวันเล็กนอย.
สองบทวา พล คาเหตฺวา ความวา สุทินนกลันทบุตรนั้นเมื่อบริโภคโภชนาหารที่สบาย และบริหารรางกายดวยกิจมีการอบและอาบน้ําเปนตน
ใหเกิดกําลังกายแลว ไหวมารดาบิดา ลาเครือญาติผูมีหนาเต็มดวยน้ําตา แลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงประทับ ฯลฯ ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมี
พระภาคเจา พระพุทธเจาขา ! ขอองคไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวช
เถิด พระพุทธเจาขา !๒
๑. วิ. มหา. ๑/๒๔. ๒. วิ. มหา ๑/๒๕
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[พระพุทธเจารับสั่งภิกษุบวชใหสุทินนกลันทบุตร]
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผูเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ซึ่งยืนเฝาอยูในที่ใกลมาวา ดูกอนภิกษุ ! ถาเชนนั้น เธอจงให
สุทินนบรรพชาและอุปสมบทเถิด.
ภิกษุรูปนั้น ทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา ดีละ พระพุทธเจาขา!
แลว ไดสุทินนกลันทบุตร ที่พระชินเจาทรงประทานเปนสัทธิวิหาริก ให
บรรพชาและอุปสมบทแลว. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา
สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว*
อนึ่ง ยกเวนในอธิการวาดวยทานสุทินนไดรับบรรพชาอุปสมบทนี้เสีย
การบรรพชาและอุปสมบท พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย ก็ไดกลาวไวแลวใน
อรรถกถาทั้งปวง. สวนขาพเจาจักกลาว (บรรพชาและอุปสมบทนั้น)ในขันธกะ
ดวยอํานาจแหงพระบาลีตามที่ตั้งไวแลวนั้นแล และหาใชจักกลาวแตบรรพชา
และอุปสมบทในขันธกะอยางเดียวเทานั้นไม คําแมอื่นใด ที่ควรกลาวใน
ขันธกะก็ดี ในคัมภีรบริวารก็ดี อันพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไวแลวใน
วิภังค ขาพเจาจักกลาวคํานั้นไวในที่นั้น ๆ แล ทั้งหมด. แทจริง เมื่อขาพเจา
กลาวตามที่อธิบายมาอยางนี้ การพรรณนา ยอมเปนอันขาพเจาทําแลวโดย
ลําดับแหงพระบาลีทีเดียว. เพราะเหตุนี้ นักศึกษาทั้งหลาย ผูมีความตองการ
ดวยการวินิจฉัยนั้น ๆ ตรวจดูวินัยสังวรรณนานี้ โดยลําดับพระบาลีนั้นแล
ก็จักรูการวินิจฉัยที่ยังเหลือไดดี ฉะนี้แล.
บทวา อจิรูปสมฺปนฺโน คือทานสุทินนนั้น เปนผูอุปสมบทแลว
ไมนาน มีคําอธิบายวา โดยกาลไมนานนัก แตอุปสมบทมานั่นเอง.
*
วิ. มหา. ๑/๒๕.
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บทวา เอวรูเป คือมีสวนอยางนี้ ไดแก มีชาติอยางนี้.
บทวา ธุตคุเณ ไดแก คุณอันเปนเครื่องกําจัดกิเลส.
สองบทวา สมาทาย วตฺตติ ความวา (ทานสุทินนนั้น) สมาทาน
คือรับเอา ประพฤติ เที่ยวไป อยู.
สองบทวา อารฺิโก โหติ ความวา หามเสนาสนะแดนบาน
เสียแลว เปนผูชอบอยูปาเปนวัตร ดวยอํานาจสมาทานอารัญญิกธุดงค.
บทวา ปณฺฑปาติโก ความวา หามภัต ๑๔ อยาง ดวยการหาม
อติเรกลาภเสียแลว เปนผูชอบเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ดวยอํานาจสมาทาน
บิณฑปาติยธุดงค.
บทวา ป สุกูลิโก ความวา หามคฤหบดีจีวรเสียแลว เปนผูชอบ
ทรงผาบังสกุลเปนวัตร ดวยอํานาจสมาทานปงสุกูลิกธุดงค.
บทวา สปทานจาริโก ความวา หามการเที่ยวโลเลเสียแลว เปน
ผูชอบเที่ยวตามลําดับตรอกเปนวัตร คือเขาไปเพื่อภิกษาตามลําดับเรือน ดวย
อํานาจสมาทานสปทานจาริยธุดงค.
บทวา วชฺชิคาม ความวา (ทานสุทินนนั้นเขาอาศัย) หมูบานชาว
วัชชีหรือหมูบานในแควนวัชชี.
[ญาติของทานสุทินนที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก]
ในคําเปนตนวา อฑฺฒา มหทฺธนา มีวินิจฉัยดังนี้:- (ญาติทั้งหลาย
ของเราในเมืองไพศาลี) ชื่อวาเปนผูมั่งคั่ง เพราะมีเครื่องอุปโภคและอุปกรณ
แหงเครื่องบริโภคมาก. มีคําอธิบายวา จริงอยู เครื่องอุปโภค และอุปกรณ
แหงเครื่องอุปโภค ของญาติเหลานั้น ๆ มีมาก คือมีหนาแนน ทั้งเปนวัตถุ
มีสาระ.
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ชื่อวา ผูมีทรัพยมาก เพราะมีทรัพยที่ฝงไวมาก.
บทวา มหาโภโค ชื่อวาผูมีโภคะมาก เพราะมีโภคะคือวัตถุที่เปน
เสบียง (สําหรับจาย) ประจํามาก.
ชื่อวา ผูมีทองและเงินมาก เพราะนอกจากเครื่องอุปโภคอยางอื่น
ก็ยังมีทองและเงินนั่นแหละมากมาย.
ชื่อวา ผูมีอุปกรณแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก เพราะอุปกรณแหง
ทรัพยเครื่องปลื้มใจ อันเปนเครื่องประดับ ซึ่งทําความปติปราโมทยให มี
มากมาย. พึงทราบวา เปนผูมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย เพราะทรัพยและ
ขาวเปลือกอันแลกเปลี่ยนกันดวยอํานาจการซื้อขาย มีจํานวนมาก.
สองบทวา เสนาสน ส สาเมตฺวา ความวา เก็บงําเสนาสนะแลว
อธิบายวา จัดตั้งเสนาสนะนั้นไวอยางเรียบรอย โดยประการที่เสนาสนะจักไม
เสียหาย.
[ญาตินําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน ๖๐ ถาด]
สองบทวา สฏิมตฺเต ถาลิปาเก ความวา (ญาติทั้งหลายของ
ทานสุทินนนําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน) มีประมาณ ๖๐ หมอ โดยกําหนด
แหงการคํานวณ.
ก็บรรดาภัต ๖๐ หมอนี้ เฉพาะหมอหนึ่ง ๆ จุภัตพอแกภิกษุ ๑๐ รูป
ภัตแมทั้งหมดนั้น ภิกษุ ๖๐๐ รูปพอฉัน.
ในสองบทวา ภตฺตาภิหาร อภิสรึสุ นี้ มีวิเคราะหดังนี้:- อาหาร
ที่ชื่อวา อภิหาร เพราะอรรถวา อันบุคคลนําไปเฉพาะ. นําอะไรไป?
นําภัตไป. อภิหาร คือภัตนั่นเอง ชื่อภัตตาภิหาร. ซึ่งภัตตาภิหารนั้น.
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บทวา อภิหรึสุ ความวา ญาติทั้งหลายนําภัตตาหารไปไวเฉพาะหนา.
อธิบายวา ถือเอาแลว ไดไปยังสํานักของทานพระสุทินนนั้น.
ถามวา ภัตนั้น มีประมาณเทาไร ?
แกวา มี ๖๐ หมอ. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา
ญาติทั้งหลาย นําภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หมอ ไปถวายทานพระสุทินน.*
สองบทวา ภิกฺขูน วิสฺสชฺเชตฺวา ความวา ทานพระสุทินนนั้น
มีความประสงคจะเที่ยวจาริกไปลําดับตรอกดวยตนเอง เพราะเปนผูถือ
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรอยางอุกฤษฏ จึงไดสละ คือถวาย (ภัตตาหารมี
ประมาณ ๖๐ หมอนั้น) เพื่อเปนของฉันแกภิกษุทั้งหลาย. จริงอยู ทานผูมี
อายุนี้ ใฝใจวา ภิกษุทั้งหลายจักไดลาภ และเราก็จักไมลําบากดวยบิณฑบาต
แลวจึงมา เพื่อประโยชนนั้นนั่นเอง. เพราะฉะนั้น ทานพระสุทินนนั้น
เมื่อทํากิจที่สมควรแกการมาของตน จึงไดสละแกภิกษุทั้งหลาย สวนตนเองก็
เขาไปบิณฑบาต. นางทาสีของพวกญาติ ชื่อญาติทาสี.
[อธิบายเรื่องขนมบูดเนา]
บทวา อาภิโทสิก ไดแกขนมกุมมาสที่เก็บไวนาน คือลวงไปได
คืนหนึ่งแลว เปนของบูด.
ในบทวา อาภิโทสิก นั้น มีใจความเฉพาะบทดังตอไปนี้ :- ขนม
กุมมาส ที่ชื่อวาอภิโทสะ เพราะอรรถวา ถูกโทษคือความบูดครอบงํา. อภิโทสะ
นั่นเอง ชื่ออาภิโทสิกะ. อีกอยางหนึ่ง สัญญา คืออาภิโทสิกะนี้ เปนสัญญา
คือชื่อแหงขนมกุมมาส ที่ลวงไปไดคืนหนึ่งแลว. ซึ่งขนมกุมมาส ชื่ออาภิโทสิกะนั้น.
*
วิ. มหา. ๑/๒๖.
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บทวา กุมฺมาส ไดแก ขนมกุมมาส ที่เขาทําดวยขาวเหนียว.
สองบทวา ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ความวา ขนมกุมมาสนั้นเปนของ
ไมควรบริโภค โดยที่สุดแมพวกทาสและกรรมกร กระทั่งถึงฝูงโค เพราะฉะนั้น
นางทาสีจึงมีความมุงหมายจะเทขนมกุมมาสนั้นทิ้งเสียภายนอก ดุจเทหยากเยื่อ
ทิ้ง ฉะนั้น
บทวา สเจ ต ตัดบทเปน สเจ เอต แปลวา ถาของนั่น.
พระสุทินน เรียกทาสีของญาติวา แนะนองหญิง ดวยอํานาจอริยโวหาร.
บทวา ฉฑฺฑนียธมฺม แปลวา มีอันจะตองทิ้งเปนสภาพ. มีคําอธิบาย
ไววา แนะนองหญิง ถาของนั่น มีอันจะตองทิ้งในภายนอกเปนธรรมดา คือ
เปนของที่เขาสละความหวงแหนแลวไซร เธอจงเกลี่ยลงในบาตรของเรานี้เถิด.
ถามวา ก็บรรพชิตยอมได เพื่อจะพูดอยางนี้หรือ ? ไมเปนวิญญัติ
(การออกปากขอ) หรือปยุตตวาจา (วาจาพูดขอเกี่ยวดวยปจจัย) หรือ ?
แกวา ไมเปน (ทั้งสองอยาง)
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมเปน?
แกวา เพราะเปนของที่เขาสละความหวงแหนแลว.
จริงอยู จะพูดวา ทานจงให คือจงนําสิ่งของซึ่งมีอันจะตองทิ้งเปน
ธรรมดา คือเปนของที่เขาสละความหวงแหนแลว ที่พวกเจาของไมมีความ
เสียดายทั้งหมด มาเกลี่ยลงในบาตรนี้เถิด ดังนี้ก็ควร. จริงอยางนั้น แมทาน
พระรัฐบาล ผูประพฤติอริยวงศอยางดีเลิศ ก็ไดพูดวา เธอจงเกลี่ยขนมกุมมาส
ซึ่งมีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดาลงในบาตรของเรานี้เถิด. เพราะฉะนั้น ของสิ่งใด
มีอันจะตองเปนธรรมดาเห็นปานนี้ก็ดี ของสิ่งอื่นมีรากไมผลไมและเภสัชใน
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ปาเปนตน อันไมมีใครหวงแหนก็ดี ภิกษุควรใหนําสิ่งของนั้นทั้งหมด มาแลว
ฉันไดตามสบาย ไมควรจะรังเกียจ.
[พระสุทินนออกบวชได ๘ ป นางทาสีจําอวัยวะบางสวนได]
บทวา หตฺถาน ความวา นางทาสีของญาติ ไดถือเอาเคามือทั้งสอง
ของพระสุทินนผูนอมบาตรเขาไปเพื่อรับภิกษา ตั้งแตขอมือไป.
บทวา ปาทาน ความวา นางทาสีของญาติ ไดถือเอาเคาเทาทั้งสอง
จําเดิมแตชายผานุงไป.
บทวา สรสฺส ความวา เมื่อพระสุทินน เปลงวาจาวา แนะนองหญิง
ถาของนั้น ดังนี้เปนตน นางทาสีของญาติก็จําสุมเสียง (ของทาน) ได.
สองบทวา นิมิตฺต อคฺคเหสิ ความวา นางทาสีของญาติไดถือเอา
คือจําได หมายความวา กําหนดอาการที่ตนเคยสังเกตไดในคราวที่ทานยังเปน
คฤหัสถ.
จริงอยู พระสุทินนบวชในพรรษาที่ ๑๒ ของพระผูมีพระภาคเจา ใน
พรรษาที่ ๒๐ ของพระผูมีพระภาคเจา ไดเขาไปบิณฑบาตยังตระกูลญาติตนเอง
มีพรรษาได ๘ ตั้งแตบวชมา. เพราะเหตุนั้น นางทาสีของญาติคนนั้น เห็น
ทานแลวจึงจําไมได แตถือเอาเคา (นิมิต) ไดดวยประการฉะนี้.
หลายบทวา สุทินฺนสฺส มาตร เอตทโวจ ความวา นางทาสี
ของญาติ ไมอาจจะพูดคําเปนตนวา ทานเจาขา ! ทานหรือหนอคือพระสุทินน
ผูเปนนายของดิฉัน ดังนี้ กับบุตรชายผูเปนนาย (ของตน) ซึ่งเขาบวช
แลวดวยความเคารพยิ่ง จึงรีบกลับเขาไปในเรือน แลวไดแจงขาวนี้กะมารดา
ของพระสุทินน.
ศัพทวา ยคฺเฆ เปนนิบาต ลงในอรรถแหงคําบอกเลา.
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ศัพทวา เช ที่มีอยูในบทวา สเจ เช สจฺจ นี้ เปนนิบาต
ลงในอรรถแหงคํารองเรียก. ความจริง ชนทั้งหลายในประเทศนั้นยอมรองเรียก
หญิงสาวใช ดวยภาษาอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น ในคําวา สเจ เช สจฺจ
นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา แมทาสีผูเจริญ ! ถาเจาพูดจริงไซร.
[พวกบรรพชิตไมนั่งฉันในที่ไมสมควรเหมือนคนขอทาน]
สองบทวา อฺตร กุฑฺฑมูล ความวา ไดยินวา ในประเทศนั้น
ในเรือนของเหลาชนผูเปนทานบดี มีหอฉันไว, และในหอฉันนี้เขาก็จัด
ปูอาสนะไว ทั้งไดจัดตั้งน้ําฉันและน้ําสมไวพรอม. บรรพชิตทั้งหลาย ครั้น
เที่ยวไปบิณฑบาตแลว (กลับมา) นั่งฉันที่หอฉันนั้น ถาปรารถนาจะรับเอา
ภัตตาหารที่มีอยู ก็รับเอาของที่ยังมีอยู แมของเหลาชนผูเปนทานบดีไป.
เพราะฉะนั้น แมสถานที่นั้น ควรทราบวา ไดแกพะไลฝาเรือนแหงใดแหงหนึ่ง
ใกลหอฉันนี้ แหงตระกูลใดตระกูลหนึ่ง. จริงอยู บรรพชิตทั้งหลาย ยอมไม
นั่งฉันในสถานที่ไมสมควร เหมือนพวกมนุษยกําพราฉะนั้นแล.
ศัพทวา อตฺถิ ที่มีอยูในบทวา อตฺถิ นาม ตาต นี้ เปนนิบาต
ลงในอรรถวา มีอยู, และศัพทวา นาม (ที่มีอยูในบทนั้น) ก็เปนนิบาต
ลงในอรรถแหงคําถาม และในอรรถแหงความดูหมิ่น.
[บิดาติเตียนพระสุทินนวาฉันขนมบูดเหมือนดื่นน้ําอมฤต]
จริงอยู ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา (บิดาพูดกับพระสุทินนผูเปน
บุตรชายวา) พอสุทินน ! ทรัพยของเรา ก็มีอยูมิใชหรือ ? พวกเราซึ่งมีเจา
เปนบุตรชาย ผูมานั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืนอยูในที่เชนนี้ จะพึงถูก
ประชาชนเขาตําหนิวา เปนผูไมมีทรัพยมิใชหรือ ?
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อนึ่ง พอสุทินน ! พอแมก็ยังมีชีวิตอยู มิใชหรือ ? พอแมซึ่งมีเจา
เปนบุตรชาย ผูมานั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืนอยูในที่เชนนี้ จะถูก
ประชาชนเขาตําหนิวา ตายแลวมิใชหรือ ?
อนึ่ง พอสุทินน ! พอสําคัญวา สมณคุณที่เจาไดเพราะอาศัยศาสนา
มีอยูในภายในจิตใจของเจา ผูซึ่งแมเจริญเติบโตมาดวยรสแหงอาหารที่ดี ยัง
ไมมีความรังเกียจฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืน ซึ่งเปนของนาสะอิดสะเอียนนี้
เหมือนดื่มน้ําอมฤตฉะนั้น.
ก็หฤหบดีนั้น เพราะถูกความทุกขบีบคั้น เมื่อไมสามารถจะพูดแตง
ใจความนั่นใหบริบูรณได จึงไดกลาวคําเพียงเทานี้วา มีอยูหรือพอสุทินน !
ที่พอจักฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืน ?
สวนในคําวา อตฺถิ นาม ตาต เปนตนนี้ อาจารยผูคิดอักษร
ทั้งหลาย ยอมกลาวลักษณะนี้ไวดังนี้คือ :- เมื่อมีอัตถิศัพทอยูในที่ใกล (คือ
อยูบทขางหนา) บัณฑิตทั้งหลายจึงไดแตคําอนาคตกาลนั่นไวดังนี้วา ปริภฺุชิสฺสสิ ดวยอํานาจเนื้อความที่ไมนาเชื่อและไมอาจเปนได.
ใจความแหงคําอนาคตกาลนั้น มีดังนี้คือ:- ขอวา อตฺถิ นาม
ฯ เป ฯ ปริภฺุชิสฺสสิ มีความหมายวา พอไมเชื่อ ทั้งไมพอใจซึ่งการฉันนี้
แมที่เห็นประจักษอยู
สองบทวา ตตาย อาภิโทสิโก ความวา ขนมกุมมาสที่เก็บไว
คางคืนนี้ รูปไดมาแตเรือนของคุณโยมนั้น. ปาฐะวา ตโตย บาง. อาจารย
บางพวกสวดกันวา ตทาย บาง. คํานั้นไมงาม.
หลายบทวา เยน สกปตุ นิเวสน ความวา นิเวศนแหงบิดาของตน
คือ แหงบิดาของอาตมา มีอยูโดยสถานที่ใด พระเถระเปนผูวางาย จึงไดไป
(ยังนิเวศนนั้น) เพราะความรักในบิดานั่นเอง.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 708
บทวา อธิวาเสสิ ความวา พระเถระถึงจะเปนผูถือบิณฑบาต
เปนวัตรอยางเครงครัดก็ตาม แตก็ยังใฝใจวา ถาเราจักไมรับแมภัตตาหาร
ครั้งเดียวไซร, พวกญาติเหลานั้น ก็จักเสียใจอยางยิ่ง จึงไดรับคําอาราธนา
เพื่ออนุเคราะหพวกญาติ.
บทวา โอปฺุฉาเปตฺวา แปลวา สั่งใหไลทา.
บทวา ติโรกรณีย เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ, ความวา
แวดวง (กองทรัพยนั้น) ไวดวยกําแพงมาน อีกอยางหนึ่ง ชนทั้งหลายยอม
ทํารั้วกันไวภายนอก ดวยกําแพงมานนั่น เหตุนั้น กําแพงมานนั้น จึงชื่อวา
ติโรกรณียะ. ความก็วา จัดวงลอมกําแพงมานนั้นไวโดยรอบ.
ในสองบทวา เอก หิรฺสฺส นี้ กหาปณะ ควรทราบวา เงิน.
ชายไมสูงนัก ไมเตี้ยนัก ขนาดปานกลาง พึงทราบวา บุรุษ
บทวา เตน หิ ความวา เพราะเหตุที่ลูกสุทินนจักมาในวันนี้.
ศัพทวา หิ เปนนิบาต ลงในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม.
อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา เตน แมนี้ เปนนิบาตลงในอรรถแหงคํา
เชื้อเชิญนั่งเอง.
ในบทวา ปุพฺพณฺหสมย นี้ ทานมิไดกลาวคําเผดียงกาลไวใน
พระบาลี แมก็จริง, ถึงกระนั้น ก็ควรทราบอธิบายวา เมื่อเขาเผดียงกาลแลว
นั่นแล พระเถระก็ไดไป.
[บิดามอบทรัพยเพื่อใหพระสุทินนสึก]
โยมบิดาของทานสุทินน ชี้บอกกองทรัพยทั้ง ๒ กองวา พอสุทินน !
นี้ทรัพยมารดาของพอ เปนตน.
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บทวา มาตุ ไดแก แหงหญิงผูใหเกิด.
บทวา มตฺติก ไดแก ทรัพยที่มีมาแตฝายมารดา. อธิบายวา ทรัพย
สวนนี้คุณยาไดมอบใหมารดาของเจาผูมาสูเรือนนี้.
โยมบิดากลาวตําหนิ (ทรัพยเปนสินเดิมฝายหญิง) ดวยคําวา
อิตฺถิกาย อิตฺถีธน ทรัพยชื่อวาอันฝายหญิงไดมา เพื่อประโยชนแกเครื่อง
จุณณสําหรับอาบน้ําเปนตน อันเปนเครื่องใชสอยของหญิงนั่นเอง มีประมาณ
เทาไร, เจาจงตรวจดูปริมาณทรัพยฝายหญิงแมนั้นกอน.
อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบายวา พอสุทินน ! นี้ทรัพยมารดาของพอ,
ก็แลทรัพยนั้นเปนสินเดิมฝายมารดา พอมิไดใหไว คือ เปนของมารดาของเจา
เทานั้น.
ในบทวา อตฺถิกาย อิตฺถีธน นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา ก็
ทรัพยนี้นั้นรวบรวมมาไดดวยกสิกรรม (และ) พาณิชยกรรมก็หามิได อีก
อยางหนึ่งแล ทรัพยอันฝายหญิงพึงไดมา ชื่อวา อิตถีธน (ทรัพยฝายหญิง),
คือวา ทรัพยฝายหญิงสวนใด อันฝายหญิงผูไปสูตระกูลสามีจากตระกูลญาติ
พึงไดมาเพื่อประโยชนแกเครื่องจุณณสําหรับอาบน้ําเปนตน, ทรัพยสวนนั้น
ก็มีประมาณเทานั้นกอน.
หลายบทวา อฺ เปตฺติก อฺ ปตามห ความวา ก็ทรัพย
สวนใดอันเปนสินเดิมของบิดาและปูทั้งหลายของพอ, ทรัพยสวนนั้นก็เปน
สวนอื่นตางหาก, ที่เขาฝงไว และที่ประกอบการคาขาย ก็มีอยูมากมายนัก.
อนึ่ง บทวา ปตามห ที่มีอยูในสองบทวา เปตฺติก ปตามห นี้
ควรทราบวาทํากรลบปจจัยแหงตัทธิตเสีย. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา เปตามห
ดังนี้ก็มี.
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หลายบทวา ลพฺภา ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺตฺวา ความวา
พอสุทินน! พอควรละเพศบรรพชิตอันสูงสง ซึ่งเปนธงชัยแหงพระอริยเจาเสีย
แลวกลับมาเพื่อความเปนคฤหัสถอันเปนเพศที่ต่ําทรามจะพึงไดใชสอย คือจะ
ไดเพื่อบริโภค โภคสมบัติ. พอกลัวตอราชอาญา จึงบวชก็หามิได ทั้งถูก
เจาหนี้ทวงก็หามิไดแล.
ก็คําวา ตาต ที่มีอยูในบทวา ตาต น อุสฺสหามิ นี้ พระสุทินน
พูด (กับบิดา) เพราะความรักอาศัยเรือน หาใชพูดเพราะเดชแหงสมณะไม.
บทวา น อุสฺสหามิ แปลวา รูปไมอาจ.
บทวา น วิสหามิ แปลวา รูปไมพรอม คือ ไมสามารถ.
ก็คําวา วเทยฺยาม โข ต คหปติ นี้ พระสุทินนพูด (กับบิดา)
เพราะเดชแหงสมณะ.
บทวา นาติกฑฺเฒยฺยาสิ ความวา ความรักอันใดของคุณโยม
ที่ตั้งอยูแลวในรูป , คุณโยม ไมควรตัดรอนความรักอันนั้นออก ดวยอํานาจ
ความโกรธ. มีคําอธิบายวา ถาวาคุณโยมไมพึงโกรธไซร.
ลําดับนั้น ทานเศรษฐี มีจิตเบิกบานดวยนึกในใจวา บุตรชายเหมือน
มีความประสงคจะทําการสงเคราะหเรากระมัง จึงไดพูดวา พูดเถิด พอสุทินน!
ศัพทวา เตนหิ เปนนิบาต มีรูปคลายวิภัตติ ลงในอรรถแหงคํา
เชื้อเชิญ.
บทวา ตโตนิทาน พึงทราบการอาเทศ ต ปฐมาวิภัตติ อยางนี้คือ
ต นิทาน ต เหตุก (มีทรัพยนั้นเปนตนเรื่อง, มีทรัพยนั้นเปนเหตุ) เปนโต.
และในสมาสบทนั้นไมมีการลบโตปจจัย.
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ภัยมีราชภัยเปนตน ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา พระราชาทั้งหลาย
จะไมพึงทรงริบโภคสมบัติของเราหรืออยางไร ชื่อวาภัยก็ดี. อธิบายวา
จิตสะดุง.
กายสั่นเทา (ก็ดี) กายสะทกสะทาน (ก็ดี) เนื้อหัวใจปวนปน (ก็ดี)
ของบุคคลผูถูกพระราชาหรือโจรลงกรรมกรณ ดวยสั่งบังคับวา เองจงใหทรัพย
ดังนี้ ชื่อวา ฉัมภิตัตตะ (ความหวาดเสียว).
ขนชูชัน คือมีปลายงอนขึ้นขางบน ในเมื่อมีภัยเกิดขึ้น ชื่อวา
โลมหังสะ (ขนพองสยองเกลา.
การรักษาอยางกวดขัน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งกลางคืนและกลางวัน
ชื่อวา อารักขา (การเฝารักษา).
[บิดาสั่งภรรยาเกาใหประเลาประโลมพระสทินนสึก]
สองบทวา เตนหิ วธุ ความวา เศรษฐีคฤหบดี ครั้นแสดงทรัพย
แลว ก็ไมสามารถจะประเลาประโลมบุตรชาย เพื่อใหสึกดวยตนเองได จึง
สําคัญวา บัดนี้ เครื่องผูกพวกผูชาย เชนกับมาตุคามเปนไมมี จึงไดเรียก
ปุราณทุติยิการภรรยา ของพระสุทินนนั้นมาสั่งวา เตนหิ วธุ เปนตน.
บทวา ปุราณทุติยิก ไดแก หญิงคนที่สองซึ่งเปนคนดั้งเดิม คือ
หญิงคนที่สองในกาลกอน คือในคราวที่ยังเปนคฤหัสถ. อธิบายวา ไดแก
ภรรยาผูเคยเปนหญิงผูรวมในการเสพสุขที่อาศัยเรือนมาแลว.
บทวา เตนหิ ความวา เพราะเหตุที่ไมมีเครื่องผูก (อยางอื่น) เชน
กับมาตุคาม.
สองบทวา ปาเทสุ คเหตฺวา ความวา ภรรยาเกาไดจับเทาทั้งสอง
(ของทานสุทินน). บทวา ปาเทสุ เปนสัตวมีวิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ .
อีกอยางหนึ่ง ความวา ภรรยาเกาไดจับพระสุทินนนั้นที่เทาทั้งสอง.
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ถามวา เพราะเหตุไร ภรรยาเกา จึงไดกลาวกะพระสุทินน อยางนี้วา
ขาแตลูกนาย ! นางเทพอัปสร (ผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรย)
เหลานั้น ชื่อเชนไร๑ ?
แกวา เพราะไดยินวา ในกาลครั้งนั้น หมูชนผูไมรูจักคุณแหงบรรพชา
ครั้นเห็นขัตติยกุมารบาง พราหมณกุมารบาง เศรษฐีบุตรบาง มากมาย ซึ่ง
พากันละมหาสมบัติแลวออกบวช จึงสนทนากันขึ้นวา เพราะเหตุไร ขัตติยะกุมารเปนตนเหลานั้นจึงออกบวช คราวนั้น ชนเหลาอื่นก็พูดกันวา
ขัตติยกุมารเปนตนเหลานั้นออกบวช เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรทั้งหลาย
ผูเปนเทพนาฏกา. ถอยคํานั้นเปนอันชนเหลานั้นไดใหแผกระจายไปแลว.
ภรรยาเกาของทานสุทินนนี้ ไดถือเอาถอยคํานั้น จึงไดกลาวอยางนั้น.
พระเถระ เมื่อจะคัดคานถอยคําของภรรยาเกานั้น จึงไดกลาววา
น โข อห ภคินิ เปนตน แปลวา นองหญิง ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย
เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรเลย๒.
บทวา สมุทาจรติ ความวา ยอมเรียก คือยอมกลาว
หลายบทวา ตตฺเถว มุจฺฉิตา ปปตา ความวา ภรรยาเกาเห็น
ทานสุทินนนั้นเรียกตนดวยวาทะนองหญิง จึงคิดอยูในใจวา บัดนี้ ทานสุทินนนี้
ไมตองการเรา, ไดสําคัญเราผูเปนภรรยาจริง ๆ เหมือนเด็กหญิงผูนอนอยูใน
ทองมารดาเดียวกันกับตน ก็เกิดความโศกเปนกําลัง แลวสลบลมลงฟุบอยูใน
ที่ตรงนั้นนั่นเอง.
หลายบทวา มา โน วิเหยิตฺถ ความวา ทานสุทินนกลาวกะ
โยมบิดาวา คุณโยม อยาชี้บอกทรัพยและสงมาคุคามมาเบียดเบียนรูปเลย,
จริงอยู วาจานั่นทําความลําบากใหแกพวกบรรพชิต.
๑-๒. วิ. มหา. ๑/๓๐.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 713
[มารดาขอรองใหพระสุทินนเพาะพืชพันธุไว]
มารดาของทานสุทินน ไดเชื้อเชิญทานสุทินนไวในความอภิรมยดวย
ความวา ถาเชนนั้น ดังนี้ ที่มีอยูในบทนี้วา พอสุทินน ! ถาเชนนั้น พอ
จงใหพืชพันธุไวบาง คือมารดาไดพูดวา ถาพอยังยินดีจะประพฤติพรหมจรรย
ไซร. ขอพอจงประพฤติ นั่ง ปรินิพพานอยูบนอากาศเถิด, แตวา พอจงให
บุตรชายคนหนึ่งผูจะเปนพืชพันธุสําหรับดํารงสกุลของเราไว.
หลายบทวา มา โน อปุตฺตก สาปเตยฺย สิจฺฉวโย อติหราเปสุ
ความวา มารดาของทานสุทินนพูดวา เพราะเหตุที่พวกเราอยูในรัชสมัยแหง
เจาลิจฉวีผูเปนคณราชย, โดยกาลลวงลับไปแหงบิดาของพอ เจาลิจฉวีเหลานั้น
จะสั่งใหริบทรัพยมฤดกนี้ คือทรัพยสมบัติของพวกเรา ซึ่งมีมากมายอยางนี้
อันหาบุตรมิได คือที่เวนจากบุตร ผูจะรักษาทรัพยของตระกูลไว นําไปสู
ภายในพระราชวังของพระองคเสีย, ฉะนั้น, เจาลิจฉวีเหลานั้น อยาไดสั่งใหริบ
คือจงอยาสั่งใหริบทรัพยสมบัตินั้นไปเลย.
ถามวา เพราะเหตุไร ทานสุทินน จึงไดกลาวอยางนี้วา คุณโยมแม !
เฉพาะเรื่องนี้แล รูปอาจทําได ?
แกวา ไดยินวา ทานสุทินนนั้น คิดวา เราเทานั้นจักเปนเจาของ
ทรัพยมฤดกของมารดาเปนตนเหลานั้น, คนอื่นยอมไมมี, มารดาเปนตนแม
เหลานั้น ก็จักตามผูกพันเราเปนนิตย เพื่อตองการใหรักษาทรัพยมฤดก,
เพราะเหตุนี้ ครั้นไดบุตรชายแลวก็จักงดเวน (การตามผูกพันเรา), ตอ
แตนั้น เราก็จักไดบําเพ็ญสมณธรรมตามสบาย, เมื่อ (ทาน) เล็งเห็นนัยนี้อยู
จึงไดกลาวอยางนั้น.
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[สตรีมีระดูหยุดก็ตั้งครรภ]
คําวา ปุปฺผ นี้เปนชื่อแหงโลหิตที่เกิดขึ้นในเวลาที่มาตุคามมีระดู.
จริงอยู ในเวลาที่มาตุคามมีระดู ตอมมีสีแดงตั้งขึ้นในสถานที่ ๆ ตั้งครรภ
(ในมดลูก) แลวเจริญขึ้นถึง ๗ วันก็สลายไป. โลหิตก็ไหลออกจากตอมเลือด
ที่สลายไปแลวนั้น. คําวา ปุปฺผ นั้นเปนชื่อแหงโลหิตนั้น.
อนึ่ง ดลหิตนั้นเปนของมีกําลัง ยังไหลออกอยูมากเพียงใด, คือยอม
ไหลออกพรอมกับโทษ (มลทินแหงโลหิต) นั้นเอง, ก็เมื่อโทษ (มลทินแหง
โลหิต) ไหลออกแลว ปฏิสนธิ (ของสัตวผูเกิดในครรภ) ที่บิดาใหไวแลว
ในวัตถุ (รังไข) ที่บริสุทธิ์ ก็ตั้งขึ้นไดโดยเร็วพลัน.
สองบทวา ปุปฺผ สา อุปฺปชฺชติ ความวา ตอมเลือดเกิดขึ้นแก
ภรรยาเกาของทานสุทินนนั้นแลว. พึงทราบการลบบทสังโยค พรอมกับการ
ลบ อ อักษร* เสีย.
หลายบทวา ปุราณทุติยกาย พาหาย คเหตฺวา ความวา ทาน
พระสุทินนจับภรรยาเกานั้นที่แขนทั้งสองนั้น.
สองบทวา อปฺปฺตฺเต สิกฺขาปเท ความวา เพราะปฐมปาราชิก
สิกขาบทยังมิไดทรงตั้งไว.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเมื่อ ๒๐ พระพรรษา]
ไดยินวา ในปฐมโพธิกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุทั้งหลายได
ประคองพระหฤทัยใหทรงยินดีแลวตลอด ๒๐ ป มีไดทําอัชฌาจาร (ความ
ประพฤติลวงละเมิด) เห็นปานนี้ (ใหเกิดขึ้นเลย). พระผูมีพระภาคเจา ทรง
*
บทวา ปุปฺผ สา นี้ ตัดบทเปน ปุปฺผ อสฺสา ลบ อ อักษรตัวตน และลบ สฺ ที่เปนตัว
สกดเสีย จึงสนธิกันเขาเปน ปปฺผ สา.
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หมายเอาอัชฌาจารนั้นนั่นเอง จึงตรัสพระสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
สมัยหนึ่ง พวกภิกษุไดประคองจิตของเราใหยินดีแลวหนอ.
คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อไมทรงเล็งเห็นอัชฌาจาร(ความ
ประพฤติลวงละเมิดเชนนั้นของภิกษุทั้งหลาย) จึงมิไดทรงบัญญัติปาราชิกหรือ
สังฆาทิเสส แตไดทรงบัญญัติกองอาบัติเล็กนอย ที่เหลือไวเพียง ๕ กองเทานั้น
ในเพราะเรื่องนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา
เพราะสิกขาบท ยังมิไดทรงบัญญัติไว.
บทวา อนาทีนวทสฺโส ความวา ทานสุทินน เมื่อไมเล็งเห็นขอ
ที่พระผูมีพระภาคเจาจักทรงบัญญัติสิกขาบทชี้โทษไวในบัดนี้ จึงเปนผูมีความ
สําคัญ (ในการเสพเมถุนธรรมนั้น) วาไมมีโทษ. จริงอยู ถาทานพระสุทินนนี้
พึงรูวา สิ่งนี้ไมควรทํา หรือวา สิ่งที่ทํานี้ ยอมเปนไปเพื่อมูลเฉท ดังนี้ไซร,
กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา แมจะถึงความสิ้นชีวิตไป อันมีกรรมนั้นเปนเหตุก็
จะไมพึงทํา, แตทานเมื่อไมเล็งเห็นโทษในการเสพเมถุนธรรมนี้ จึงไดเปนผู
มีความสําคัญวา ไมมีโทษ. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาว
ไววา เปนผูมีความเห็นวาไมมีโทษ.
บทวา ปุราณทุติยิกาย นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ.
บทวา อภิวิฺาเปสิ คือ ใหเปนไปแลว.
จริงอยู แมการใหเปนไป ทานเรียกวา วิฺาปนา เพราะยังกาย
วิญญัติใหเคลื่อนไหว. ก็ทานพระสุทินนนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ไดทําการยัง
กายวัญญัติใหเคลื่อนไหวถึง ๓ ครั้ง เพื่อความตกลงใจจะใหตั้งครรภ.
หลายบทวา สา เตน คพฺภ คณฺหิ ความวา แมภรรยาเกาของ
ทานพระสุทินนนั้น ก็ตั้งครรภเพราะอัชฌาจารนั้นนั่นเอง หาไดตั้งครรภโดย
ประการอื่นไม.
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[เหตุที่ใหสตรีตั้งครรภมี ๗ อยาง]
ถามวา ก็การตั้งครรภ ยอมมีได แมโดยประการอยางอื่นหรือ ?
แกวา ยอมมีได.
ถามวา ยอมมีไดอยางไร ?
แกวา ยอมมีได (เพราะเหตุ ๗ อยางคือ) เพราะการเคลาคลึงกาย ๑
เพราะการจับผา (นุงหม) ๑ เพราะการดื่มน้ําอสุจิ ๑ เพราะการลูบคลําสะดือ
(ของสตรี) ๑ เพราะการจองดู (รูป) ๑ เพราะเสียง ๑ เพราะกลิ่น ๑.
จริงอยู สตรีทั้งหลาย บางพวกเปนผูมีความกําหนัดยินดีดวยฉันทราคะ
ในเวลาที่ตนมีระดู แมเมื่อยินดีการที่บุรุษจับมือ จับชองผม และการลูบคลํา
อวัยวะนอยใหญ (ของตน) ยอมตั้งครรภได. การตั้งครรภยอมมีไดเพราะ
การเคลาคลึงกาย ดวยอาการอยางนี้.
อนึ่ง นางภิกษุณี ผูเปนภรรยาเกาของพระอุทายีเถระ เอาปากอม
น้ําอสุจินั้นไวสวนหนึ่ง ใสอีกสวนหนึ่งเขาในองคชาตรวมกับผานั่นเอง. นาง
ก็ตั้งครรภไดเพราะเหตุน๑ี้ . การตั้งครรภยอมมีได เพราะการจับผา (นุงหม)
ดวยอาการอยางนี้.
แมเนื้อ ผูเปนมารดาของมิคสิงคดาบส ไดมายังสถานที่ถายปสสาวะ
ของดาบส ในเวลาที่ตนมีระดู แลวไดดื่มน้ําปสสาวะ ซึ่งมีน้ําสมภพเจือปนอยู.
แมเนื้อนั้น ก็ตั้งครรภ แลวออกลูกเปนมิคลิงคดาบส เพราะเหตุที่ตนดื่มน้ํา
ปสสาวะนั้น๒. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการดื่มน้ําอสุจิ ดวยอาการอยางนี้.
อนึ่ง ทาวสักกะทรงทราบขอที่มารดาของพระสามดาบสโพธิสัตว
เสียจักษุ มีพระประสงคจะประทานบุตร (แกทานทั้งสองนั้น) จึงทรงรับสั่ง
๑. วิ. มหา. ๒/๒๓. ๒. ชาตกัฏฐกถา. ๘/๑. ๗/๓๙๖.
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กะทุกุลกบัณทิต (ผูเปนบิดาของพระสามดาบสโพธิสัตวนั้น) วา เมถุนธรรม
ควรแกทานทั้งสองหรือ ?
ทุกุลกบัณฑิต ทูลวา อาตมภาพทั้งสอง บวชเปนฤษีแลว ไมมีความ
ตองการ ดวยเมถุนธรรมนั่น.
ทาวสักกะ ทรงรับสั่งวา ถาเชนนั้น ในเวลาที่นางปาริกาตาปสินีนี้มี
ระดู ทานพึงเอานิ้วมือลูบคลําสะดือ (ของนาง) เถิด.
ทุกุลกบัณฑิตนั้น ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว. นางปาริกาตาปสินีนั้น
ก็ตั้งครรภ แลวคลอดทารกชื่อสามดาบส เพราะเหตุที่ลูบคลําสะดือนั้น๑.
การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการลูบคลําสะดือ ดวยอาการอยางนี้. โดยนัยนี้
นั่นแล ควรทราบเรื่องมัณฑัพยมาณพ๒ และเรื่องพระเจาจัณฑปชโชต.
ถามวา การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการจองดู (รูป) อยางไร?
แกวา สตรีบางพวกในโลกนี้ ในเวลาที่ตนมีระดู เมื่อไมไดการ
เคลาคลึงกับชาย จึงเขาไปในเรือน จองดูชาย ดวยอํานาจความกําหนัดพอใจ
(แลวก็ตั้งครรภ) เหมือนนางสนมชาววัง ฉะนั้น. นางยอมตั้งครรภ เพราะการ
จองดูชายนั้น. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการจองดูรูป ดวยอาการอยางนี้.
อนึ่ง บรรดานกตระกรุมทั้งหลาย (นกยาง) ชื่อวานกตระกรุมตัวผู
ยอมไมมี. นางนกตระกรุมเหลานั้น ในเวลาที่ตนมีระดู ครั้นไดฟงเสียงเมฆ
(คําราม) แลว ยอมตั้งครรภ ถึงแมไกทั้งหลายจะมากตัวก็ตาม ในกาลบางครั้ง
ครั้นไดฟงเสียงไกผูตัวเดียว (ขัน) ก็ยอมตั้งครรภได. ถึงแมโคทั้งหลาย ครั้น
ไดฟงเสียงโคอุสภะ (โคตัวผู) แลว ก็ยอมตั้งครรภเหมือนอยางนั้น .การ
ตั้งครรภยอมมีไดเพราะเสียง ดวยอาการอยางนี้
๑. นัยชาตกัฏฐกถา. ๙/๑๒๓-๔. ๒. ชาตกัฏฐกถา. ๗/๕-๖.
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อนึ่ง แมโคทั้งหลายนั่นเอง ในกาลบางครั้ง ยอมตั้งครรภไดเพราะ
กลิ่นของโคตัวผู. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะกลิ่น ดวยอาการอยางนี้.
สวนในเรื่องนี้ ภรรยาเกาของทานพระสุทินนนี้ ยอมตั้งครรภเพราะ
อัชฌาจาร ดังที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาตรัสไววา
มารดาบิดาอยูรวมกัน ๑ มารดาที่ระดู ๑ สัตวผูเกิดในครรภปรากฏ ๑.
เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้ ความกาวลงแหงสัตว
ผูเกิดในครรภ จึงมีได.
[เทพเจาประกาศความชั่วของพระสุทินน]
หลายบทวา ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ ความวา ชื่อวา
ความลับของชนผูกระทํากรรมชั่ว ยอมไมมีในโลก๒ , จริงอยู ตนของชนผู
กระทําความชั่วนั้น ยอมรูความชั่ว (ที่ตนทํา) นั้น กอนกวาคนอื่นทั้งหมด,
ตอจากนั้น อารักขเทพเขาทั้งหลายยอมรู, ภายหลังตอมาเทพเจาแมเหลาอื่น
ผูรูจิตของบุคคลอื่น ก็ยอมรู, เพราะเหตุนั้น ภุมมเทพเจาทั้งหลาย ผูอาศัย
อยูในไพรสณฑทั้งสิ้น ซึ่งเปนผูรูจิตของบุคคลอื่น พบเห็นอัชฌาจารนั้นของ
ทานพระสุทินนนั้น ก็ไดกระจายเสียงใหบันลือลั่นไป คือไดเปลงเสียงออก
โดยอาการที่เทพเจาแมเหลาอื่นจะไดยิน.
ถามวา ไดยินวา อยางไร?
แกวา ไดยินดังนี้ ทานผูเจริญ ! โอ ภิกษุสงฆไมมีเสนียด หาโทษ
มิได, (แต) พระสุทินนกลันทบุตร กอเสนียดขึ้นแลว กอโทษขึ้นแลว.
ใจความแหงคําวา ไมมีเสนียด เปนตนนั้น บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยดังที่
ขาพเจากลาวไวแลวในเวรัญชกัณฑนั่นแล
๑. ม. มู. ๑๒/๒๔๗.ปปญจสูทนี. ๒/๔๑๗-๘. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๑. ชาตกัฎฐ ๔/๒๔๘.
๓. วิ.มหา. ๑/๓๒.
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อนึ่ง ในคําวา ภุมฺมาน เทวาน สทฺท สุตฺวา จาตุมฺมหาราชิการ นี้ พึงทราบลําดับดังนี้วา อากาสัฏฐเทพเจาทั้งหลายไดสดับเสียง
เหลาภุมมเทพเจาแลว, เทพเจาชั้นจาตุมหาราชทั้งหลาย ไดสดับเสียงเหลา
อากาสัฏฐเทพเจาแลว ดังนี้เปนตน.
บทวา พฺรหฺมกายิกา ความวา พรหมแมทั้งหมด ยกเวนเหลา
อสัญญีสัตวและเหลารูปาวจรสัตวเสีย พึงทราบวา ไดสดับแลว และครั้น
ไดสดับแลว ก็ไดกระจายเสียงใหบันลือลั่นแลว.
หลายบทวา อิติห เตน ขเณน ความวา ชั่วขณะเดียวแหงอัชฌาจาร
ของทานพระสุทินนนั้น ดวยอาการอยางนี้.
สองบทวา เตน มุหุตฺเตน ความวา ชั่วครูเดียวแหงอัชฌาจาร
นั่นเอง.
สองบทวา ยาว พฺรหมฺโลกา ความวา ( เสียงไดกระฉอนขึ้นไป
แลว ) จนถึงพรหมโลกขั้นอกนิฏฐะ.
บทวา อพฺภุคฺคฺฉิ แปลวา ไดกระฉอนขึ้นไปแลว คือไดตั้งขึ้น
แลว. ความก็วา ไดมีเสียงระเบ็งเซงแซเปนอันเดียวกันแลว.
[บุตรชายของทานพระสุทินนมีชื่อวาพีชกะ]
สองบทวา ปุตฺต วิชายิ ความวา ภรรยาเกาของทานพระสุทินน
ไดใหปจฉิมภวิกสัตว ผูเชนกับพิมพทองเกิดแลว.
หลายบทวา พีชโกติ นาม อก สุ ความวา พวกสหายของทาน
พระสุทินนไมยอมใหตั้งชื่อเปนอยางอื่น คือไดพากันตั้งชื่อวา ''พีชกะ'' (เจา
พืชก) โดยลงความเห็นกันวา "ทารกนั้นจงมีชื่อวา" เจาพืชก" เทานั้น,
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เพราะเหตุแหงคําที่ยาไดกลาวขอไววา "พอจงใหพืชพันธุไวบาง" ดังนี้ ปรากฏ
ชัดแลว. พวกสหาย ก็ไดตั้งชื่อใหแกมารดาบิดาแหงพีชกทารกนั้น ดวยอํานาจ
ชื่อบุตรชายเหมือนกัน.
คําวา เต อปเรน สมเยน นี้ทานกลาวหมายเอาเจาพืชกและ
มารดาของเจาพืชก.
[มารดาและพีชกทารกบวชแลวไดสําเร็จพระอรหัต]
ไดยินวา ในเวลาที่พีชกะมีอายุได ๗-๘ ขวบ มารดาของเธอไดบวช
ในสํานักนางภิกษุณี และพีชกทารกนั้น ก็ไดบวชอยูในสํานักของภิกษุ ได
อาศัยเพื่อนพรหมจารีผูเปนกัลยาณมิตร ก็ไดดํารงอยูในพระอรหัตแลว. เพราะ
เหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาววา เขาทั้งสอง ไดออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัตแลว.* บรรพชาของมารดาและ
บุตร ไดมีผลแลวดวยประการฉะนี้.
[ทานพระสุทินนเดือดรอนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ]
สวนบิดาของพีชกทารกนั้น ถูกความวิปฏิสารครอบงําอยู เพราะเหตุ
นั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวคําวา "อถ โข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
อหุเทว กุกฺกุจฺจ " ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุเทว แปลวา ไดมีแลวนั้นเทียว.
ทะ อักษรทําการเชื่อมบท. ความวา ไดมีแลวนั่นเทียว.
ความตามเดือดรอนในภายหลัง อันมีอัชฌาจารเปนเหตุ ชื่อวาความ
รําคาญ. แมคําวา วิปฏิสาโร ก็เปนชื่อแหงความตามเดือดรอนในภายหลัง
นั้นนั่นเอง.
*
วิ. มหา. ๑/๓๓.
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จริงอยู ความตามเดือดรอนในภายหลังนั้น ทานเรียกวา กุกกุจจะ
(ความรําคาญ) โดยความเปนกิริยาที่บัณฑิตพึงเกลียด เพราะความเปนกรรม
อันผูรูทั้งหลายไมพึงทํา, ทานเรียกวา วิปฏิสาร (ความเดือดรอน) โดย
เปนความระลึกผิดรูปไป เพราะอาศัยอัชฌาจารนั้น เพราะไมสามารถจะหาม
อัชฌาจารที่ตนทําแลวได.
หลายบทวา อลาภา วต เม ความวา ไมใชลาภของเราหนอ.
มีอธิบายวา ขึ้นชื่อวา ความไมไดคุณทั้งหลาย มีฌานเปนตนเหลานั้น ไมใช
ลาภของเรา ทั้งไมใชลาภของผูอื่น.
หลายบทวา น วต เม ลาภา ความวา คุณคือบรรพชา สรณคมน
และการสมาทานสิกขาแมเหลาใด ที่เราไดเฉพาะแลว, คุณคือบรรพชาเปนตน
แมเหลานั้น ชื่อวาไมใชลาภของเราเลย เพราะมีอัชฌาจารเศราหมอง.
หลายบทวา ทุลฺลทฺธ วต เม ความวา พระศาสนานี้ แมที่เรา
ไดแลว ก็ชื่อวาเราไดชั่ว.
หลายบทวา น วต เม สุลทฺธ ความวา พระศาสนานี้ เราได
ไมดีเหมือนอยางกุลบุตรอื่นเขาไดกันหนอ. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุ
เราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลวอยางนี้ ยังไม
สามารถจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดจนตลอดชีวิตแล.
บทวา พฺรหมฺจริย ไดแก มรรคพรหมจรรย ที่ทานสงเคราะหดวย
ไตรสิกขา.
สองบทวา กิโส อโหสิ ความวา ทานพระสุทินนนั้น เมื่อไมสามารถ
จะเคี้ยวกินหรือฉันอาหาร จึงไดเปนผูซูบผอม คือมีเนื้อและโลหิตนอย.
บทวา อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ไดแก ความเปนผูมีผิวเหลือง ๆ
เกิดขึ้น คือเปนผูมีสวนเปรียบดุจใบไมเหลือง.
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บทวา ธมนิสณฺตคตฺโต ไดแก ผูมีตัวสะพรั่งดวยแถวเสนเอ็น
นั่นเอง เพราะความเปนผูมีเนื้อและโลหิตสิ้นไป.
บทวา อนฺโตมโน ไดแก ผูมีความคิดตั้งอยูภายในนั่นเอง (ผูมีเรื่อง
ในใจ) ดวยอํานาจความระทมถึง. อนึ่ง สัตวโลกแมทั้งหมด ชื่อวาเปนผูมี
ใจอยูในภายในนั่นเอง (คิดอยูแตในใจ) ดวยอํานาจความเปนไป อาศัยหทัยวัตถุ.
บทวา ลีนมโน ไดแก ผูทอดทิ้งธุระ คือผูไมมีความขวนขวายใน
อุเทศ ปริปุจฉา กรรมฐาน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา และการบําเพ็ญวัตร
และระเบียบวัตร. ชื่อวา ผูมีใจหดหู เพราะอรรถวา ใจของผูนั้นหดหู คือ
งอกลับดวยอํานาจความเกียจครานโดยแททีเดียว.
บทวา ทุกฺขี ไดแก ผูมีทุกข เพราะทุกขทางใจ.
บทวา ทุมฺมโน ไดแก ผูมีใจอันโทษประทุษรายแลว หรือผูมีใจ
ผิดรูป เพราะความเปนผูถูกโทมนัสครอบงํา.
บทวา ปชฺฌายี ความวา ทานพระสุทินน คิดถึงความชั่วที่ตนทํา
แลวนั้น ๆ ดวยอํานาจความเดือดรอน (ซบเซา) ดุจลาตัวที่เขาคัดออกจากภาระ
แลว ( ซบเซาอยู) ฉะนั้น.
[พวกภิกษุสหายถามทานพระสุทินนถึงความซูบผอม]
สองบทวา สหายกา ภิกฺขู ความวา ภิกษุทั้งหลาย ผูถามถึงความ
ผาสุก ที่เปนผูคุนเคยของทานพระสุทินน เห็นพระสุทินนนั้น ผูเปนแลว
อยางนั้น ซึ่งปลอยใหวันคืนผานไปอยู ดวยธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา คือการ
คลุกคลีอยูดวยหมู จึงไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนนั้น.
บทวา ปนินฺทฺริโย ความวา ผูมีอินทรียมีจักษุเปนตนเต็มเปยม
เพราะโอกาสซึ่งเปนที่ตั้งแหงประสาทสมบูรณ.
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ศัพทวา ทานิ ที่มีอยูในคําวา โสทานิ ตฺว นี้ เปนนิบาต.
ทานกลาวอธิบายไววา โส ปน ตฺว ที่แปลวา ก็คุณนั้น (ดูซูบผอม).
หลายบทวา กจฺจิ โน ตฺว คือ กจฺจิ นุ ตฺว ที่แปลวา คุณ
(จะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย) หรือหนอ?
บทวา อนภิรโต แปลวา ผูมีความกระสัน, อธิบายวา ผูปรารถนา
ความเปนคฤหัสถ.
เพราะเหตุนั้น ทานพระสุทินน เมื่อจะคัดคาน ความไมยินดีนั้นนั่น
แล จึงกลาววา อาวุโสทั้งหลาย ! ความจริง ไมใชวาผมจะไมยินดี
(ประพฤติพรหมจรรย). อธิบายวา ก็ผมยินดีทีเดียวในการเจริญกุศลธรรม
อันยิ่ง.
หลายบทวา อตฺถิ เม ปาปกมฺม กต ความวา บาปกรรมอยางหนึ่ง
ที่ผมทําไว มีอยู คือผมไดรับอยู ไดแกมีปรากฏแกผมอยูเปนนิตยกาล ดุจมี
อยูเฉพาะหนาฉะนั้น.
ถัดจากนั้น ทานพระสุทินน เมื่อจะประกาศ (เปดเผย) บาปกรรม
ที่ตนทําแลวนั้น (แกเหลาภิกษุสหาย) จึงไดกลาวคําเปนตนวา ปุราณทุตยิกาย ดังนี้.
[พวกภิกษุสหายเห็นดวยวากรรมนั้นใหเกิดความรําคาญได]
หลายบทวา อล หิ เต อาวุโส สุทนฺน กุกฺกุจฺจาย ความวา
อาวุโส สุทินน! บาปกรรมนั่นของคุณ พอที่ คือสามารถจะใหคุณรําคาญได.
มีคําอธิบายวา เปนของสามารถจะใหเกิดความรําคาญได.
ในคําวา ย ตฺว เปนตน พึงทราบการเชื่อมความดังนี้วา คุณจัก
ไมสามารถประพฤติพรหมจรรย เพราะความชั่วใด, ความชั่วนั้นของคุณพอ
ที่จะใหคุณรําคาญได.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 724
ตอจากนั้น เหลาภิกษุสหาย เมื่อจะพร่ําสอนพระสุทินนนั้น จึงได
กลาวคําเปนตนวา นนุ อาวุโส ภควตา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา นนุ เปนนิบาต ลงในอรรถอนุมัติ
และตําหนิ.
บทวา อเนกปริยาเยน แปลวา โดยเหตุมิใชอยางเดียว.
บทวา วิราคาย แปลวา เพื่อคายความกําหนัด.
สองบทวา โน สราคาย ความวา ไมใชเพื่อความกําหนัดดวยราคะ.
อธิบายวา จริงอยู ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงแลว เพื่อประโยชน
แหงการคายความกําหนัดนั่นวา สัตวทั้งหลาย ไดสดับธรรมของเรานี้แลว
จักคายความกําหนัด คือจักไมยินดีในภพและโภคสมบัติทั้งปวง. ในบททั้งปวง
ก็มีนัยนั่น.
ก็คําวา วิส โยคาติ กิเลเสหิ วิส ยุชฺชนตฺถาย นี้ ที่มีอยูใน
บทวา วิส โยคาย เปนตนนี้ เปนเพียงการกลาวโดยนัยทางออม.
บทวา วิส โยคาย ความวา เพื่อปราศจากความประกอบดวยกิเลส
ทั้งหลาย.
สองบทวา โน ส โยคาย ความวา ไมใชเพื่อความประกอบ (ดวย
กิเลสทั้งหลาย).
บทวา อนุปาทานาย ความวา เพื่อความไมถือมั่น.
สองบทวา โน สอุปาทานาย ความวา ไมใชเพื่อความยึดมั่น.
หลายบทวา ตตฺถ นาม ตฺว ความวา เมื่อธรรมชื่อนั้น (อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว เพื่อคายความกําหนัด ) คุณ (ยังจักคิดเพื่อ
ความกําหนัดอีกหรือ?).
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สองบทวา สราคาย เจเตสฺสสิ ความวา คุณยังจักคิด คือยังจัก
ดําริ เพื่อเมถุนธรรม อันเปนไปอยู พรอมดวยความกําหนัดหรือ ? อธิบายวา
คุณจักยังพยายามเพื่อตองการเมถุนธรรมนั่นหรือ ? ในบททั้งปวง ก็มีนัยนั้น.
[อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน ๙ บท]
บททั้ง ๙ มีราควิราคะเปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา
พระนิพพานซึ่งเปนโลกุตรธรรมที่ปราศจากวัฏฏะนั่นแล ตรัสไวซ้ําอีก. เพราะ
เหตุนั้น แมเมื่อพระองคตรัสวา ราควิราคาย ก็ดี มหนิมฺมทนาย ก็ดี
บัณฑิตพึงเห็นใจความอยางนี้เทานั้นวา "เพื่อประโยชนแกพระนิพพาน".
จริงอยู พระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา "ธรรมเปนที่
สํารอกราคะ" เพราะเหตุวาราคะมาถึง คือปรารภ สืบตออาศัยพระนิพพาน
นั้นแลว ยอมปราศไป คือไมมี.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา ธรรมเปนที่สรางเมา เพราะเหตุวา
ความเมาทั้งหลาย มีความเมาดวยอํานาจมานะ และความเมาในบุรุษเปนตน
มาถึงพระนิพพานนั้นแลว ยอมเปนอันสรางไปไมเปนความเมา คือสาบสูญไป.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา ธรรมเปนที่คลายความกระหาย
เพราะเหตุวา ความกระหายในกามแมทั้งปวง มาถึงพระนิพพานนั้นแลว ยอม
ถึงความคลายไป คือความพลัดตกไป.
อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา ธรรมเปนที่เพิกถอนอาลัย เพราะ
เหตุวา อาลัยคือเบญจกามคุณ มาถึงพระนิพพานแลว ยอมถึงความเพิกถอนไป.
เพราะเหตุวา วัฏฏะมี ๓ ภูมิ มาถึงพระนิพพานนั้นแลว ยอมขาดเด็ดไป.
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อนึ่ง พระนิพพาน ทรงเรียกวา ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา, ธรรมเปน
ที่บําราศราคะ ธรรมเปนที่ดับ เพราะเหตุวา ตัณหา มาถึงพระนิพพานนั้น
แลว ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบําราศไป และยอมดับไปโดยประการทั้งปวง.
อนึ่ง พระนิพพานนั่น ทรงเรียกวา นิพพาน เพราะเหตุวาออกไป
คือเลนออกหลุดพน จากตัณหา ซึ่งไดโวหารวา วานะ เพราะผูกคือลาม
ไดแกเย็บเชื่อมกําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ไว เพื่อ
ความมีความเปนสืบ ๆ ไป ฉะนี้แล.
หลายบทวา กามาน ปหาน อกฺขาต มีความวา การละวัตถุกาม
และกิเลสกามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลวมิใชหรือ?
สองบทวา กามสฺาน ปริฺา มีความวา การกําหนดรูความ
หมายในกามแมทั้งหมด มี ๓ อยาง ดวยอํานาจญาตปริญญา (กําหนดรูดวย
การรู) ตีรณปริญญา (กําหนดรูดวยการพิจารณา) และปหานปริญญา (กําหนดรูดวยการเสียสละ) พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ?
บทวา กามวิตกฺกาน มีความวา ความเพิกถอนวิตกทั้งหลายที่แอบ
อิงกาม พระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลวมิใชหรือ?
บทวา กามปริฬาหาน มีความวา ความสงบราบแหงความรอนรุม
ซึ่งเกิดขึ้น ดวยอํานาจความกําหนัดที่ประกอบดวยเบญจกามคุณ ไดแก ความ
กลัดกลุมภายใน พระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลวมิใชหรือ?
โลกุตรมรรค เครื่องทําความสิ้นกิเลสแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
ไวแลวในสถาน ๕ เหลานี้. แตมรรคที่เจือกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ บัณฑิต
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พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลวใน ๓ สถานแรกแหงสถาน
ทั้งหมด.
คําวา เนต อาวุโส เปนตน มีความวา ดูกอนผูมีอายุ ! กรรม
ลามกนั้นของทาน ยอมไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสแหงชนทั้งหลายผูยังไม
เลื่อมใส คือเพื่อประโยชนแกความเลื่อมใสของชนทั้งหลายผูเห็นปานนั้นหรือ ?
บทวา อถเขฺวต ตัดบทเปน อถโข เอต .
บาลีวา อถ เขต ก็มี.
บทวา อฺถตฺตาย มีความวา (กรรมลามกนั่นของทาน) ยอม
เปนไป เพื่อความเปนโดยประการอื่น จากความเลื่อมใส คือเพื่อความเดือดรอน. อธิบายวา ยอมทําความเดือดรอนแกชนทั้งหลาย ผูมีศรัทธาอันยังมิได
มาดวยมรรควา เราทั้งหลายเลื่อมใสในพระธรรมวินัย ชื่อแมเชนนี้ ซึ่ง
มีพวกภิกษุผูปฏิบัติเลวทราม.
ฝายความเลื่อมใส ของชนทั้งหลายผูมีศรัทธามาแลวดวยมรรค เปน
ของไมหวั่นไหวดวยเรื่องเชนนี้ หรือดวยเรื่องที่รายแรงยิ่งกวานี้ เหมือนภูเขา
สิเนรุ ไมหวั่นไหวดวยลมฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุสหายเหลานั้น จึง
กลาววา เพื่อความเปนโดยประการอื่นแหงชนบางพวก.
[ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินนเสพเมถุนธรรม]
ขอวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ มีความวา ภิกษุสหายเหลา
นั้น ไดกราบทูล คือไดแจงเนื้อความนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา, ก็แล เมื่อ
กราบทูล หาไดกราบทูล เพื่อปรารถนาจะใหตนเปนที่โปรดปรานไม, หาได
ทูลเพื่อมุงจะทําความยุยงไม, หาไดทูล เพื่อตองการประจานโทษ ของทานผู
มีอายุนั้นไม, หาไดทูลเพื่อบอกโทษที่นาตําหนิไม, หมายใจอยูวา พระผูมี-
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พระภาคเจา ทรงสดับเนื้อความนี้แลว จักไมใหพระสุทินนนี้ คงอยูในพระศาสนา จักใหฉุดคราเธอออกไปเสีย จึงไดทูลก็หาไม, อันที่จริง ไดทูลดวย
ทําในใจวา พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงทราบความเสียหายนี้ ซึ่งเกิดขึ้นใน
พระศาสนาแลว จักทรงบัญญัติสิกขาบท จักทรงตั้งเขตแดน คืออาชญาไว.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิพระสุทินน]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ นี้
ตอไปนี้:- ความละเมิดอัชฌาจารของพระสุทินน พึงทราบวา ทานกลาววา
เปนนิทานและเปนปกรณ เพราะเปนเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท. จริงอยู
เหตุ ทานเรียกวา นิทานและปกรณ เพราะเปนที่มอบใหซึ่งผลของตน คือ
ยังผลใหบาไป เหมือนแสดงวา เชิญถือเอาผลนั้นเถิด และเพราะเหตุที่เริ่ม
กระทํา คือปรารภเพื่อจะทําผลนั้น หรือวาแตงผลนั้นทีเดียว.
หลายบทวา วิครหิ พุทฺโธ ภควา มีความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงติ คือทรงตําหนิ (พระสุทินน) นั้น เหมือนอยางบุคคลผูเลิศ เมื่อจะ
แสดงคุณและโทษ ของชนทั้งหลายผูสมควรแกคุณและโทษ ก็ติและชม ฉะนั้น.
จริงอยู เพราะทรงเห็นบุคคล ผูทําการลวงละเมิดศีล ความคิดยอม
ไมเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจาวา ผูนี้เปนคนมีชื่อเสียง มียศโดยชาติหรือ
โดยโคตร หรือโดยความเปนบุตรของคนมีสกุล หรือโดยคัณฐะ (การรอยกรอง)
หรือโดยธุดงควัตร, เราสมควรที่จะรักษาบุคคลเชนนี้ไว เพราะทรงเห็นบุคคล
ผูมีคุณมีศีลเปนที่รัก จิตที่คิดจะปดบังคุณของเขา จะไดเกิดขึ้นหามิไดเลย,
อันที่จริง พระองคยอมทรงติบุคคลซึ่งควรติเทานั้น ยอมทรงชมบุคคลซึ่ง
ควรชมเทานั้น, และพระสุทินนนี้ เปนผูสมควรติ, เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา ผูทรงดํารงอยูในลักษณะของทานผูคงที่ มีพระหฤทัยไมลําเอียง
ไดทรงติพระสุทินนนั้น ดวยพระพุทธดํารัสวา อนนุจฉวิย เปนอาทิ.
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[อรรถาธิบายกรรมที่ไมควรแกสมณะเปนตน]
ในคําวา อนนุจฺฉวิย เปนตนนั้น มีการพรรณนาเนื้อความดังตอ
ไปนี้:- ดูกอนโมฆบุรุษ! ผูเปนมนุษยเปลา กรรมที่เธอทําแลวไมสมควร
แกธรรมอันทําความเปนสมณะ หรือแกมรรคผลนิพพานและศาสนา คือไม
เปนไปตาม ไดแกไมคลอยไปตามผิดคือเงา ไดแกความเปนธรรมดีแหงธรรม
เหลานั้น, โดยที่แท เปนกรรมเหินหางจากธรรมเหลานั้นทีเดียว, ก็เพราะ
ความเปนของไมสมควรนั่นเอง กรรมนั้นจึงชื่อวาเปนของไมเหมาะเจาะ คือ
ไมอนุโลมแกธรรมเหลานั้น, โดยที่แท เปนของแยงกัน คือตั้งอยูในความ
เปนขาศึกกัน, เพราะความเปนของไมเหมาะเจาะนั่นแล กรรมนั้นจึงจัดเปน
กรรมไมสมรูป คือเปนกรรมเขารูปกัน คลายกัน ถูกสวนกันหามิได, โดยที่แท
เปนของไมคลายกัน ก็ไมถูกสวยกันทีเดียว, ก็เพราะความเปนของไมสมรูปกัน
นั่นแล กรรมนั่นจึงจัดวาไมใชกรรมของสมณะ, คือไมเปนกรรมของพวก
สมณะ, เพราะขอที่ไมเปนของสําหรับสมณะ กรรมนั้นจึงจัดเปนอกัปปยะ
จริงอยู กรรมใดไมใชกรรมของสมณะ, กรรมนั้น ยอมไมสมควรแกสมณะ
เหลานั้น, เพราะขอที่กรรมเปนอกัปปยะ กรรมนั้นจึงจัดวาไมควรทํา, แทจริง
กรรมใด ไมสมควรแกเหลาสมณะ, สมณะทั้งหลาย ยอมไมทํากรรมนั้น. แต
กรรมนี้นั้น อันเธอทําแลว, ดูกอนโมฆบุรุษ ! เพราะเหตุนั้น กรรมอันไม
สมควร ไมเหมาะเจาะ ไมสมรูป ไมใชกิจของสมณะ เปนอกัปปยะ ไมควรทํา
ชื่อวาอันเธอทําแลว.
ขอวา กถ หิ นาม มีความวา เพราะเหตุชื่ออะไรเลา ? มีคํา
อธิบายวา ทานเล็งเห็นเหตุชื่ออะไรเลา?
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความไมมีเหตุ จึง
ตรัสคําวา นนุ มยา โมฆปุริส เปนตนขางหนา. คําทั้งหมดนี้เนื้อความ
ดังกลาวแลวนั่นแล.
กรรมลามก ที่พระสุทินนนั้นทําแลว เมื่อใหผล ยอมเปนกรรมมี
วิบากเปนทุกขอยางยิ่ง, เพราะเหตุนั้น บัดนี้ เมื่อจะทรงวากลาวพระสุทินน
ดวยพระหฤทัยประกอบดวยความเอ็นดู ดุจมารดาบิดาผูมีความเอ็นดู วากลาว
บุตร ผูทําความผิดแลว ฉะนั้น จึงตรัสคําวา วรนฺเต โมฆปุริส เปนอาทิ
เพื่อแสดงวิบากนั้นแกพระสุทินนนั้น.
ในคําวา วรนฺเต โมฆปุริส เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- พิษ
ของงูนั้น ยอมแลนเร็ว คือไว เหตุนั้น งูนั้น จึงชื่อวา อาสีวิสะ (มีพิษ
แลนเร็ว) พิษของงูนั้น กลา คือรายแรง เหตุนั้น งูนั้น จึงชื่อวา โฆรวิสะ
(มีพิษกลา). แหงอสรพิษ ที่มีพิษแลนเร็ว มีพิษกลานั้น. พึงเชื่อมบทนี้วา
ปกฺขิตฺต ดวยบทวา วร นี้. องคชาต อันเธอสอดเขาไปในปากแหงงูมีพิษ
แลนเร็วเชนนี้ประเสริฐกวา. อธิบายวา หากองคชาตพึงเปนของอันเธอสอด
เขาไปไซร, พึงเปนของประเสริฐกวา คือความดี ความงาม ความชอบจะพึงมี.
บทวา กณฺหสปฺปสฺส แปลวา งูเหาหมอ.
บทวา องฺคารกาสุยา แปลวา ในหลุมที่เต็มดวยถานเพลิง หรือ
ในกองถานเพลิง.
บทวา อาทิตฺตาย แปลวา อันไฟติดทั่วแลว คือมีความสวาง
เปลวไฟจับทั่วแลว.
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บทวา สมฺปชฺชลิตาย แปลวา รุงโรจน คือปลอยเปลวไฟขึ้น
โดยรอบดาน.
บทวา สฺโชติภูตาย แปลวา มีแสงสวาง. มีคําอธิบายวา มีความ
เกิดขึ้นแหงแสงสวางเปนอันเดียวกันจากเปลวไฟ ที่ลุกโพลงขึ้นโดยรอบดาน.
ในคําวา ต กิสฺส เหตุ นี้ หากจะมีผูถาม ถามวา คําที่เรากลาววา
ยังประเสริฐกวา เปนเหตุแหงอะไร คือเพราะเหตุไหน?
แกวา เพราะพึงประสบความตาย อธิบายวา ผูใดพึงสอดองคกําเนิด
เขาไปในปากงูเปนตนนั้น, ผูนั้นพึงประสบความตาย.
หลายบทวา อิโตนิทานฺจ โข ฯเปฯ อุปปชฺเชยฺย มีความวา
บุคคลผูทําการสอดองคกําเนิด เขาในองคกําเนิดของมาตุคามนั้น พึงเขาถึงนรก
ซึ่งมีการทํานี้เหตุ.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงถึงขอที่กรรมเปนของมีโทษมาก
อยางนั้น แลวจึงทรงตําหนิพระสุทินนนั้น หาไดทรงตําหนิมุงใหพระสุทินน
นั้นประสบความทุกขไม.
หลายบทวา ตตฺถ นาม ตฺว ความวา เมื่อกรรมอันนั้น คือเห็น
ปานนั้น แมเปนของมีโทษมากอยางนี้ เธอ (ยังชื่อวาไดตองอสัทธรรมอันเปน
เรื่องของชาวบาน เปนมรรยาทของคนชั้นต่ํา).
ศัพทวา ย ซึ่งมีอยูในคําวา ย ตฺว นี้ เปนนิบาตลงในอรรถแหง
ความดูถูก. บทวา ตฺว เปนไวพจนแหง ต ศัพท. ทานกลาวอธิบายไว
แมดวยบททั้งสองวา ไดแก ความดูถูก คือความดูหมิ่นอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา อสทฺธมฺม ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ คือคนชั้นต่ํา อธิบายวา
อันคนชั้นต่ําเหลานั้น พึงเสพ.
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บทวา คามธมฺม ไดแก เรื่องของชาวบาน , มีคําอธิบายวา เปน
ธรรมของพวกชนชาวบาน.
บทวา วสลธมฺม ความวา เปนมรรยาทของเหลาชนผูเปนคนชั้นต่ํา
เพราะอรรถวา หลั่งออก คือปลอยออก ซึ่งบาปธรรม ไดแก ของพวกบุรุษ
เลวทราม. อีกอยางหนึ่ง ธรรมเปนเหตุไหลออกแหงกิเลส ชื่อวา วสลธรรม.
บทวา ทุฏุลฺล ไดแกเปนของชั่ว และเปนของหยาบ ซึ่งถูกกิเลส
ประทุษราย, มีคําอธิบายวา เปนของไมสุขุม คือไมละเอียด.
บทวา โอทกนฺติก ความวา เมถุนธรรม ชื่อวามีน้ําเปนที่สุด
เพราะอรรถวา กิจเนื่องดวยน้ําเปนที่สุด คือ เปนอวสานแหงเมถุนธรรมนั้น.
ซึ่งเมถุนธรรมอันมีน้ําเปนที่สุดนั้น.
บทวา รหสฺส ไดแกเปนกรรมลับ คือเกิดขึ้นในโอกาสอันปดบัง.
จริงอยู ธรรมนี้ ใครๆ ไมอาจจะทําใหเปดเผย คือไมอาจจะทําในวิสัยที่
บุคคลเหลาอื่นจะเห็นได เพราะเปนกรรมนาเกลียด. เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา จึงตรัสวา เปนกรรมลับ.
บทวา ทฺวยทฺวยสมปตฺตึ แปลวา อันชนสองคน ๆ พึงประพฤติ
รวมกัน บาลีวา ทฺวย ทฺวย สมาปตฺตึ ก็มี อาจารยบางพวกสวดกันวา
ทยทยสมาปตฺตึ ดังนี้บาง. คํานั้น ไมดี พึงประกอบบทวา สมาปสฺสิสฺสสิ
นั้น เขาดวยนามศัพทที่ทานกลาวไวในบทวา ตตฺถ นาม ตฺว นี้วา
สมาปสฺสิสฺสสิ นาม (เธอยังชื่อวาไดตองอสัทธรรม).
[พระสุทินนเปนคนแรกในการเสพเมถุนธรรม]
พระผูมีพระภาคเจา ทรงมุงหมายเอาพระศาสนา ตรัสวา ดูกอน
โมฆบุรุษ! ทานเปนตัวอยาง เปนหัวหนาแหงอกุศลธรรมทั้งหลายมากแล.
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มีคําอธิบายวา ทานนับวาเปนตัวอยาง แหงบุคคลทั้งหลาย หรืออกุศลธรรม
ทั้งหลายเปนอันมากในพระศาสนานี้ เพราะทํากอนบุคคลทั้งปวง นับวาเปน
หัวหนา คือเปนผูใหประตูไดแกซื้ออุบาย เพราะเปนผูดําเนินหนทางนั้นกอน
บุคคลทั้งปวด.
จริงอยู ในคําวา พหุนฺน โข เปนตนนี้ มีความประสงคดังนี้วา
บุคคลเปนอันมาก ไดเลิศนี้แลว สําเหนียกตามกิริยาของทาน จักกระทํา
อกุศลธรรมมีประการตาง ๆ มีเสพเถุนธรรมกับนางลิงเปนตน.
บทวา อเนกปริยาเยน คือโดยเหตุมากมาย ซึ่งตรัสแลวโดยนัย
เปนตนวา อนนุจฺฉวิก นี้.
[ผูไมตั้งอยูในสังวรเปนผูมักมากในปจจัย ๔]
หลายบทวา ทุพฺภรตาย ฯเปฯ โกสชฺชสฺส อวณฺณ ภาสิตฺวา
มีความวา ตรัสโทษ คือขอที่นาตําหนิ ไดแกขอที่นาติเตียนแหงอสังวรซึ่งเปน
ที่ตั้งแหงความเสียหาย มีความเปนผูเลี้ยงยากเปนตน.
จริงอยู ตนของบุคคล ผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมถึงความเปน
สภาพที่เลี้ยงยาก และบํารุงยาก, เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึงเรียกวา ความ
เปนผูเลี้ยงยาก และความเปนผูบํารุงยาก.
อนึ่ง ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมถึงความเปนผู
มักมากในปจจัย ๔ และไดปจจัยทั้งหลาย แมมีประมาณเทาเขาสิเนรุแลว ก็
ยังถึงความเปนผูไมสันโดษ, เพราะเหตุนั้น อสังวรทานจึงเรียกวา ความเปน
ผูมักมาก และความเปนผูไมสันโดษ.
อนึ่ง ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมเปนไปเพื่อความ
คลุกคลีดวยหมู และเพื่อความหมักหมมดวยกิเลส ทั้งยอมเปนสภาพเปนไป
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ตามความเกียจคราน คือเปนไปเพื่อยังวัตถุเปนที่ตั้งแหงความเกียจคราน
แปดอยางใหบริบูรณ.* เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึงเรียกวา ความคลุกคลี
และความเกียจคราน.
[ผูตั้งอยูในสังวรไมเปนผูมักมากในปจจัย ๔]
หลายบทวา สุภรตาย ฯเปฯ วิริยารมฺภสฺส วณฺณ ภาสิตฺวา
มีความวา ทรงสรรเสริญคุณแหงสังวร อันเปนที่ตั้งแหงคุณทั้งหลาย มีความ
เปนผูเลี้ยงงายเปนตน.
จริงอยู ตนของบุคคลผูละอสังวร แลวตั้งอยูในสังวร ยอมเปน
สภาพที่เลี้ยงงายบํารุงงาย ยอมถึงความเปนผูมักนอย คือหมดความทะยาน
อยากในปจจัย ๔ และยอมเปนไปเพื่อความสันโดษ ๓ อยาง ดวยอํานาจแหง
ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ และยถาสารุปสันโดษ ในปจจัยอยางหนึ่ง ๆ
เพราะเหตุนั้น สังวร ทานจึงเรียกวา ความเปนผูเลี้ยงงาย ความเปนผูบํารุง
งาย ความมักนอย และความสันโดษ.
อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร ยอมเปนไปเพื่อความ
เปนผูขัดเกลากิเลส และความเปนผูกําจัดกิเลสออก, เพราะเหตุนั้น สังวร
ทานจึงเรียกวา ความขัดเกลา และความกําจัด.
อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร แลวตั้งอยูในสังวร ไมเขาไปใกล
กายทุจริต และวจีทุจริต ซึ่งไมชวนใหเกิดความเลื่อมใส คือไมเปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใส ไมสงบ ไมเรียบรอยแหงกายและวาจา และไมเขาไปใกล
อกุศลวิตก ๓ ซึ่งไมชวนจิตใหเกิดความผองใส คือ ไมเปนที่ตั้งแหงความ
ผองใสแหงจิต ไมสงบ ไมเรียบรอย ยอมเปนไปเพื่อความบริบูรณแหง
*
องฺ อฏก. ๒๓/๓๔๓.
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กายสุจริต วจีสุจริต และกุศลวิตก ๓ ซึ่งผิดแผกจากนั้นนั่นแล ที่ชวนให
เกิดความเลื่อมใส คือเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส สงบ เรียบรอย, เพราะ
เหตุนั้น สังวร ทานจึงเรียกวา ความเปนอาการใหเกิดความเลื่อมใส.
[ผูตั้งอยูในสังวรเปนผูไมสั่งสมกิเลสทั้งปวง]
อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร ยอมเปนไปเพื่อ
ปราศจากวัฏฏะ อันเกิดแตความไมสั่งสมกิเลสทั้งปวง และเพื่อความบริบูรณ
แหงวัตถุเปนที่ตั้งแหงวิริยารัมภะ ๘ อยาง,* เพราะเหตุนั้น สังวร ทานจึงเรียก
วา "ความไมสั่งสมและการปรารถนาความเพียร" ฉะนี้แล.
ขอวา ภิกฺขูน ตทนุจฺฉวิก ตทนุโลมิก ความวา ทรงทําพระธรรมเทศนานอกทองเรื่อง ซึ่งพนจากบาลี ไมเนื่องดวยสุตตันตะที่ปฏิสังยุต
ดวยสังวรปหานะ อันสมควรและเหมาะแกสิกขาบท ที่จักทรงบัญญัติในบัดนี้
ทั้งที่สมควรและเหมาะแกสังวรที่ตรัสดวยธรรมทั้งหลายมีความเปนผูเลี้ยงงาย
เปนตน แกภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในสถานที่นั้น.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา เปรียบเทียบผูแตงระเบียบดอกไมหาสี
เปรียบผูจัดพวงแกว เมื่อจะทรงคุกคามบุคคลทั้งหลาย ผูพอใจนักในอสังวร
ประสงคจะคัดคาน ดวยวัฏภัยซึ่งมีในสัมปรายภพ จะทรงแสดงโทษมีประการ
มากมาย จะทรงยังบุคคลผูใครตอการศึกษาอยูในสังวร บางพวกใหประดิษฐานอยูในพระอรหันต, บางพวกใหตั้งอยูใน อนาคามิผล สกทาคามิผล
และโสดาปตติผล, จะทรงยังบุคคลทั้งหลายแมผูปราศจากอุปนิสัยใหประดิษฐาน
ในทางสวรรค จึงทรงทําธรรมเทศนา มีขนาดแหงทีฆนิกายบาง มีขนาด
แหงมัชฌิมนิกายบาง ในสถานทั้งหลายเชนนี้. พระอุบาลีเถระ หมายเอาธรรม*
องฺ. อฏ จก. ๒๓/๓๔๕.
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เทศนานั้น จึงกลาวคํานี้วา ทรงทําธรรมมีกถา ซึ่งสมควรแกสิกขาบทและ
สังวรนั้น ซึ่งเหมาะแกสิกขาบทและสังวรนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
บทวา เตน หิ มีความวา เพราะอัชฌาจารนั้น ของภิกษุสุทินน
อันเปนตัวเหตุ.
ในบทวา สิกฺขาปท นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ที่ชื่อวา สิกขา
เพราะอรรถวา เปนคุณชาตอันบุคคลพึงศึกษา. ที่ชื่อวา บท เพราะอรรถวา
เปนทางเปนเครื่องอันบุคคลพึงถึง. ทางเปนเครื่องอันบุคคลพึงถึงแหงสิกขา
ชื่อวา สิกขาบท. ความวา อุบายแหงความไดสิกขา.
อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบายวา เปนตนเคา คือเปนที่อาศัยเปนพํานัก
แหงสิกขา. คําวา สิกขาบท นั่น เปนชื่อแหงความสํารวมจากเมถุน
โดยเวนจากเมถุน. จริงอยู เมถุนสังวร ทานประสงคเอาวา สิกขาบท ใน
ที่นี้ เพราะความเปนทางแหงธรรม คือ ศีล วิปสสนา ฌานและมรรค
กลาวคือสิกขาอื่นจากเมถุนสังวรนั้น ดวยอํานาจแหงเนื้อความดังกลาวแลว.
ก็แลเนื้อความนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในวิภังคแหงสิกขาบท. อีกอยาง
หนึ่ง แมคําที่แสดงเนื้อความนั้น พึงทราบวา "เปนสิกขาบท" จริงอยู แม
พระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสคํานี้วา บรรดาหมวดเหลานั้น หมวดนาม
หมวดบท หมวดภาษา หมวดพยัญชนะ อันใด, อันนั้นชื่อวา สิกขาบท.
อีกประการหนึ่ง เมื่อทานกลาววา "อนภิชฌา เปนธรรมบท" เนื้อความ
ยอมมีวา "อนภิชฌา เปนสวนธรรมอันหนึ่ง" ขอนี้ฉันใด , แมในที่นี้ก็
ฉันนั้น เมื่อทานกลาววา "สิกขาบท" จะพึงทราบเนื้อความวา "สวนแหง
สิกขา คือประเทศอันหนึ่งแหงสิกขา" ดังนี้ ก็ได.
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[ประโยชนแหงการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อยาง]
หลายบทวา ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ มีความวา จักอาศัย คือมุงหมาย
ปรารภอํานาจแหงเหตุ คือประโยชนเกื้อกูลพิเศษ ๑๐ อยาง ที่จะพึงได เพราะ
เหตุบัญญัติสิกขาบท. มีคําอธิบายวา เล็งเห็นความสําเร็จประโยชนพิเศษ ๑๐
อยาง. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา จะแสดงอํานาจประโยชน ๑๐ อยางนั้น
จึงตรัสคําวา สงฺฆสุฏุตาย เปนตน.
[อธิบายประโยชนการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อยาง]
บรรดาอํานาจประโยชนสิบอยางนั้น ที่ชื่อวา ความเห็นชอบของสงฆ
ไดแกขอที่สงฆยอมรับวาดี. คือขอที่สงฆรับพระดํารัสวา "ดีละ พระเจาขา!"
เหมือนในอนาคตสถานที่วา "ดีละ สมมติเทพเจา !" จริงอยู ภิกษุใด ยอม
รับพระดํารัสของพระตถาคตเจา, การยอมรับพระดํารัสนั้น ของภิกษุนั้น
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงเปดเผยเนื้อความนี้วา เราจักแสดงโทษในความไม
ยอมรับ และอานิสงสในความยอมรับ คือไมกดขี่โดยพลการ จักบัญญัติ
(สิกขาบท) เพื่อใหสงฆยอมรับคําของเราวา ดีละ พระเจาขา ! ดังนี้ จึง
ตรัสคําวา "เพื่อความเห็นชอบแหงสงฆ"
บทวา สงฺฆผาสุตาย คือเพื่อความผาสุกแหงสงฆ, อธิบายวา เพื่อ
ประโยชนแกความอยูเปนสุข ดวยความเปนอยูรวมกัน.
หลายบทวา ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย ความวา บุคคล
ผูทุศีล ชื่อวาบุคคลผูเกอยาก, ภิกษุเหลาใด แมอันภิกษุทั้งหลายจะใหถึงความ
เปนผูเกอ ยอมถึงไดโดยยาก, กําลังกระทําการละเมิด หรือกระทําแลว ยอม
ไมละอาย, เพื่อประโยชนแกอันขมภิกษุเหลานั้น.
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จริงอยู ภิกษุเหลานั้น เมื่อสิกขาบทไมมี จักเบียดเบียนสงฆดวย
ถอยคําวา เรื่องอะไรที่พวกทานเห็นมาแลว เรื่องอะไรที่พวกทานไดฟงมา
แลว สิ่งอะไรที่พวกขาพเจาทําแลว พวกทานยกอาบัติไหนในเพราะวัตถุอะไร
ขึ้นขมพวกขาพเจา, ก็เมื่อสิกขาบทมีอยู สงฆจักอางสิกขาบทแลว ขมภิกษุ
พวกนั้น โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสนา . เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เพื่อขมเหลาบุคคลผูเกอยาก.
หลายบทวา เปสลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย คือเพื่อประโยชน
แกความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. จริงอยู ภิกษุทั้งหลาย ผูมีศีลเปน
ที่รัก ไมรูสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา สิ่งที่มีโทษและไมมีโทษ ขีดคั่น เขตแดน
พยายามอยู เพื่อความบริบูรณแหงไตรสิกขา เมื่อมีความสงสัย ยอมลําบาก
ยอมรําคาญ, แตครั้นรูสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา สิ่งที่มีโทษและไมมีโทษ
ขีดคั่นเขตแดนแลว พยายามอยูเพื่อความบริบูรณแหงไตรสิกขา ยอมไมลําบาก
ยอมไมรําคาญ. เพราะเหตุนั้น การบัญญัติสิกขาบท จึงเปนไปเพื่อความอยู
ผาสุกของพวกภิกษุนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ความขมบุคคลผูเกออยากทั้งหลายนั้นนั่นแล เปนความ
อยูผาสุกแหงภิกษุนั้น. ดวยวา อุโบสถ ยอมดํารงอยูไมได ปวารณายอม
ดํารงอยูไมได สังฆกรรมทั้งหลายยอมเปนไปไมได ความสามัคคี ยอมมีไมได
เพราะอาศัยเหลาบุคคลผูทุศีล. ภิกษุทั้งหลายมีอารมณเปนหนึ่งไมได ยอมไม
สามารถประกอบตามซึ่งอุเทศ ปริปุจฉา, และกรรมฐานเปนตน. ก็เมื่อเหลา
บุคคลผูทุศีลถูกขมเสียแลว อุปทวะแมทั้งหมดนี้หามีไม, เมื่อนั้นพวกภิกษุผูมี
ศีลเปนที่รักยอมอยูเปนผาสุก.
ในคําวา "เพื่อความเปนอยูเปนผาสุกของภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก" นี้
บัณฑิตพึงทราบอธิบายโดย ๒ นัย ดวยประการฉะนี้.
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คําวา "เพื่อปองกันอาสวะทั้งหลาย อันเปนไปในปจจุบัน" อธิบายวา
ทุกขพิเศษมีการประหารดวยฝามือ ประหารดวยทอนไม ตัดมือตัดเทา ความ
เสียชื่อเสียง ความเสื่อมยศและความเดือดรอน เปนตน อันบุคคลผูตั้งอยูใน
ความไมสังวร จะพึงถึงในอัตภาพนี้นั้นเทียว ชื่อวา อาสวะอันเปนไปในปจจุบัน.
เพื่อปองกัน คือปดกั้นทางมาแหงอาสวะอันไปในปจจุบันเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้.
คําวา "เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลาย อันเปนไปในสัมปรายภพ" มีความ
วา ทุกขพิเศษมีบาปกรรมที่ตนกระทําแลวเปนมูล อันบุคคลผูตั้งอยูในความ
ไมสังวร จะพึงถึงในนรกเปนตนในสัมปรายภพ ชื่อวาอาสวะอันเปนไปใน
สัมปรายภพ, เพื่อประโยชนแกการกําจัด มีคําอธิบายวา เพื่อประโยชนแก
การระงับ คือเพื่อประโยชนแกการเขาไปสงบอาสวะอันเปนไปในสัมปรายภพ
เหลานี้.
ขอวา อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย มีความวา เมื่อมีสิกขาบท
บัญญัติ มนุษยผูบัณฑิตทั้งหลาย แมไมเลื่อมใส ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ
หรือไดเห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติ ยอมถึงความเลื่อมใส
วา ธรรมเหลาใดหนอ เปนที่ตั้งความกําหนัด ความขัดเคือง และความ
ลุมหลงของมหาชนในโลก, สมณศากยบุตรเหลานี้ ยอมอยูเหินหางเวนจาก
ธรรมเหลานั้น , พวกเธอทํากรรมที่ทําไดยากหนอ ทํากิจที่หนักหนอ ดังนี้
เหมือนพราหมณผูเปนมิจฉาทิฏฐิรูไตรเทพ ไดเห็นคัมภีรพระวินัยปฎกแลว
เลื่อมใส ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อปฺปสนฺนาน
วา ปสาทาย.
ขอวา ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย มีความวา กุลบุตรทั้งหลาย
แมเลื่อมใสในพระศาสนา ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ หรือไดเห็นภิกษุทั้งหลาย
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ปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว ยอมเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปวา โอ ! พระผูเปนเจาเหลาใด คอยเฝารักษาวินัยสังวร ซึ่งมีอาหารครั้งเดียวตลอดชีวิต
เปนความประพฤติประเสริฐ, พระผูเปนเจาเหลานั้น เปนผูมีปกติทํากรรมที่
ทําไดยาก. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย.
[พระสัทธรรม ๓ อยาง]
ขอวา สทฺธมฺมฏิติยา มีความวา สัทธรรมมี ๓ อยาง คือปริยัติสัทธรรม ๑ ปฏิปตติสัทธรรม ๑ อธิคมสัทธรรม ๑. บรรดาสัทธรรม ๓
อยางนั้น ที่ชื่อวาปริยัติสัทธรรม ไดแกพุทธพจนแมทั้งสิ้นรวมดวยพระไตรปฎก. ที่ชื่อวาปฏิปตติสัทธรรม ไดแกธรรมนี้คือธุดงคคุณ ๑๓ ขันธกวัตร ๑๔
มหาวัตร ๘๒ ศีล สมาธิ และวิปสสนา. ที่ชื่อวาอธิคมสัทธรรม ไดแกธรรมนี้
คือ อริยมรรค ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน ๑. เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ ภิกษุ
ทั้งหลาย ยอมเรียนสิกขาบทและวิภังคแหงสิกขาบทนั้น และพุทธวจนะอื่น
เพื่อสองความแหงสิกขาบทและวิภังคนั้น และเมื่อปฏิบัติสิกขาตามที่ทรง
บัญญัติไว ยอมบรรลุโลกุตรธรรม ที่ตนจะพึงบําเพ็ญขอปฏิบัติแลวบรรลุได
ดวยความปฏิบัติ, เพราะเหตุนั้น สัทธรรมแมทั้งสิ้นนั้น จึงชื่อวา เปนสภาพ
มีความตั้งอยู ยั่งยืน ดวยสิกขาบทบัญญัติ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา สทฺธมฺมฏิติยา.
ขอวา วินยนุคฺคหาย มีความวา จริงอยู เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ
วินัยทั้ง ๔ อยาง คือ สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑ สมถวินัย ๑ บัญญัติ
วินัย ๑ ยอมเปนอันทรงอนุเคราะห คืออุปถัมภสนับสนุนไวเปนอันดี. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วินยานุคฺคหาย ก็บทเหลานั้นทั้ง
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หมดแล พึงประกอบกับคํานี้วา เราจักบัญญัติสิกขาบท. ประกอบบทตน
และบทสุดทาย ในบรรดาบทเหลานั้น ดังนี้วา เราจักบัญญัติสิกขาบท เพื่อ
ความเห็นชอบของสงฆ ฯลฯ เราจักบัญญัติสิกขาบท เพื่อความอนุเคราะหวินัย.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงทําสังขลิกนอยอยางนี้วา "ความเห็น
ชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นเปนความสําราญแหงสงฆ ความสําราญแหงสงฆ
อันใด อันนั้น เพื่อขมบุคคลทั้งหลายผูเกอยาก " และโยชนา ๑๐ ครั้ง มีบท
อันหนึ่ง ๆ เปนเคาอยางนี้วา ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นคือความ
สําราญแหงสงฆ ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้น เพื่อขมบุคคลทั้งหลาย
ผูเกอยาก ดังนี้ แลวตรัสคําใดไวในคัมภีรบริวารวา
ในปกรณวาดวยอํานาจประโยชน มี
ผลรอยหนึ่ง มีเหตุรอยหนึ่ง มีภาษาสําหรับ
กลาวสองรอย และมีญาณสี่รอย*
คํานั้นทั้งหมด พึงทราบในบทวา สงฺฆสุฏุตาย เปนตนนี้. แตคํานั้นแหละ
จักมีแจงในคัมภีรบริวารนั่นเอง เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมพรรณนาในที่นี้.
[ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอานิสงสแหงการบัญญัติสิกขาบท
ไวอยางนั้นแลว เมื่อจะทรงชี้แจงกิจที่ภิกษุทั้งหลายควรทําในสิกขาบทนั้น จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอยางนี้.
พระองคตรัสอธิบายไวอยางไร?
ตรัสอธิบายไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล พวกเธอพึงแสดง
พึงเลาเรียน พึงทรงจํา และพึงบอกแกบุคคลเหลาอื่น ซึ่งสิกขาบทนี้ คือที่
*
วิ. บรวาร. ๘/๓๕๗.
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มีอานิสงสอันเราแสดงแลวอยางนี้ ในปาฏิโมกขุทเทสอยางนี้. จริงอยู จ ศัพท
ในคําวา เอวฺจ ปน นี้ มีการนําเนื้อความเกินมาเปนอรรถ เพราะฉะนั้น
เนื้อความนี้ ยอมเปนอันทานนํามาแลว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงคําที่พระองคตรัสไววา
สิกขาบทนี้ จึงตรัสวา อนึ่ง ภิกษุใด พึงเสพเมถุนธรรม, ภิกษุนี้ ยอม
เปนปาราชิก หาสังวาสมิได. เมื่อพระองคทรงบัญญัติปฐมปาราชิก. ให
มั่นเขา ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนั้นแลว เรื่องลิงตัวเมียแมอื่นอีกก็เกิดขึ้นเพื่อ
ประโยชนแกอนุบัญญัติ. เพื่อแสดงเรื่องลิงตัวเมียที่เกิดขึ้นนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงไดกลาวคํานี้ไววา ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้. อธิบายความแหงคํานั้นวา สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติแลวอยางนี้ แกภิกษุทั้งหลาย และเรื่องอื่นนี้ ก็ไดเกิดขึ้นแลว
จบกถาวาดวยปฐมบัญญัติ
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อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง
[เรื่องลิงตัวเมีย]
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องอื่นที่เกิดขึ้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย
จึงไดกลาวคําเปนตนวา เตน โข ปน สมเยน. ในคําวา เตน โข ปน
สมเยน เปนตนนั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไมกระจางดังตอไปนี้
สองบทวา มกฺกฏึ อามิเสน ความวา จําพวกสัตวดิรัจฉานเปน
อันมาก มีเนื้อ นกยูง ไก และลิงเปนตน ไมมีความคิดระแวงรังเกียจ
เพราะอนุภาพแหงคุณมีขันติและเมตตาเปนตน ของภิกษุทั้งหลาย ในปา
มหาวัน ยอมเที่ยวไปใน ณ ที่เรือนบําเพ็ญเพียร มีคําอธิบายวา ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง เอาอามิส มีขาวตน ขาวสวย และของเคี้ยวเปนตนลอ คือสงเคราะห
นางลิงตัวหนึ่ง ในบรรดาสัตวดิรัจฉานเปนตนเหลานี้.
บทวา ตสฺสา เปนสัตตมีวิภัตติ
บทวา ปฏิเสวติ ความวา ยอมเปนผูเสพโดยมาก วัตตมานาวิภัตติ
ยอมลงในอรรถวา ปจุร คือมาก.
สองบทวา โส ภิกขุ ไดแก ภิกษุผูเสพเมถุนธรรมนั้น
สองบทวา เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺตา ความวา ภิกษุอาคันตุกะ
เหลานั้น มาเฝาพระพุทธเจาไดอาคันตุกภัตแตเชาตรู ทําภัตกิจเสร็จแลว
ชักชวนกันวา พวกเราจักดูสถานที่อยูของภิกษุทั้งหลาย แลวก็เที่ยวไป เพราะ
เหตุนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงกลาววา เสนาสนจาริก
อาหิณฺฑนฺตา.
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[ลิงตัวเมียแสดงของลับแกภิกษุอาคันตุกะ]
หลายบทวา เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ มีความวา ธรรมดา
สัตวดิรัจฉานทั้งหลาย ครั้นไดทําความคุนเคยกับภิกษุรูปหนึ่งแลว ก็ยังความ
คิดเชนนั้นนั่นเอง ใหเกิดขึ้น แกในภิกษุเหลาอื่นดวย เพราะฉะนั้น ลิง
ตัวเมียนั้น จึงไดเขาไปหาภิกษุเหลานั้น จนถึงที่อยู ครั้นแลว ก็ไดแสดง
วิการนั้นแมแกภิกษุเหลานั้น เหมือนกับแสดงแกภิกษุที่ตนคุนเคย ฉะนั้น
บทวา เฉปฺป แปลวา หาง
บทวา โอทฺทิส*ิ แปลวา วางไวตรงหนา
สองบทวา นิมิตฺตมฺป อกาสิ ความวา ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น
ยอมรูความตองการเมถุน ดวยความกําหนดอยางใด ดวยกิริยาอยางใด ลิง
ตัวเมียนั้น ก็ไดทํานิมิตนั้น ดวยความกําหนดและกิริยานั้น ๆ
สองบทวา โส ภิกฺขุ ความวา นี้เปนวิหาร (ที่อยู) ขอภิกษุใด
(ภิกษุนั้น ยอมเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้ ไมตองสงสัยแล)
สองบทวา เอกมนฺต นิลียึสุ ความวา ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น
ไดแอบซอนอยู ณ โอกาสแหงหนึ่ง
สองบทวา สจฺจ อาวุโส ความวา ภิกษุรูปนั้น เพราะถูกพวก
ภิกษุอาคันตุกะเห็นกรรมที่เธอทํานั้นอยางประจักษตาทักทวงขึ้น เหมือนจับโจร
ไดพรอมกับของกลางฉะนั้น เมื่อไมสามารถจะพูดคําเปนตนวา ผมทํากรรมชั่ว
อะไรหรือ จึงพูดรับวา จริง ขอรับ
หลายบทวา นนุ อาวุโส ตเถว ต โหติ ความวา คุณ แมใน
เพราะสัตวเดียรัจฉานตัวเมีย สิกขาบทนี้ ยอมเปนเหมือนในหญิงมนุษย
*
บาลี โอฑฺฑิ ไดแอนตะโพก.
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มิใชหรือ (คุณ เมื่อภิกษุสุทินนเสพเมถุนธรรมในหญิงมนุษย สิกขาบท
ยอมมีฉันใด เมื่อคุณเสพเมถุนธรรมแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย สิกขาบทนั้น
ก็ยอมเปนเหมือนกันฉันนั้น มิใชหรือ) จริงอยู การมองดูก็ดี จับตองก็ดี
ลูกคลําก็ดี แตะตองก็ดี กระทบก็ดี แมซึ่งสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปน
ความชั่วหยาบเหมือนกัน ในหญิงมนุษยและสัตวดิรัจฉานตัวเมียนี้ จะมี
ความแปลกกันอะไร ทานไดอางเลศในฐานที่มิใชเลศแล
หลายบทวา อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป ปาราชิโก โหติ
อส วาโส ความวา พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงทําสิกขาบทใหมั่นขึ้นอีกวา
ภิกษุเสพเมถุนธรรม แมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน
[สิกขาบททั้งหมด มีโทษ ๒ อยาง]
จริงอยู สิกขาบทมี ๒ อยาง คือ โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) ๑
ปณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ) ๑
บรรดาโทษ ๒ อยางนั้น สิกขาบทใด ในฝายสจิตตกะ มีจิตเปน
อกุศลลวน ๆ สิกขาบทนั้นชื่อวา เปนโลกวัชชะ ที่เหลือเปนปณณัตติวัชชะ
บรรดาโทษ ๒ อยางนั้น อนุบัญญัติในสิกขาบทที่เปนโลกวัชชะ เมื่อ
เกิดขึ้น กั้น ปดประตู ตัดกระแส ทําใหตึงขึ้นกวาเดิม ยอมเกิดขึ้น สวน
อนุบัญญัตินี้วา เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ๑ เวนไวแตฝน๒ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว เพราะไมมีการลวงละเมิด และเพราะเปนอัพโพหาริก ในสิกขาบท
ที่เปนปณณัตติวัชชะ เมื่อภิกษุยังไมไดทําการลวงละเมิด อนุบัญญัติ เมื่อ
เกิดขึ้นทําใหเพลาลง ปลดเปลื้องออก เปดประตูให ทําไมใหเปนอาบัติตอ ๆ
๑. วิ มหา. ๑/๑๗๒. ๒. วิ.มหา. ๑/๒๒๔
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ไป ยอมเกิดขึ้น เหมือนอนุบัญญัติในคณโภชนสิกขาบทและปรัมปรโภชนสิกขาบท ฉะนั้น สวนอนุบัญญัติเห็นปานนี้วา โดยที่สุด (บอก) แมแก
หญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมชั่วขณะ* ชื่อวามีคติเหมือนพระบัญญัติทีเดียว
เพราะเกิดขึ้นในเมื่อภิกษุทําการลวงละเมิดแลว ก็เพราะปฐมสิกขาบทนี้เปน
โลกวัชชะ ไมใชเปนปณณัตติวัชชะ ; เพราะฉะนั้น อนุบัญญัตินี้ ก็กั้น
ปดประตู ตัดกระแส ไดแกทําใหตึงขึ้นกวาเดิมอีก ยอมเกิดขึ้น
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงประมวลเรื่องแมทั้งสองมา แลว
บัญญัติปฐมปาราชิก ทําใหตึงขึ้นกวาเดิม ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนั้น เรื่อง
ภิกษุชาววัชชีบุตรแมอื่นอีกก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ เพื่อแสดง
ความเกิดขึ้นแหงเรื่องภิกษุวัชชีบุตรนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึง
ไดกลาวคํานี้วา ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว
แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้ อธิบายความแหงคํานั้นวา สิกขาบทนี้
ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวอยางนี้ แกภิกษุทั้งหลาย และ
เรื่องแมอื่นนี้ ก็ไดเกิดขึ้น
จบมักกฏีวัตถุกถา
*
วิ. มหา. ๑/๓๐๒.
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อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง
[เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร]
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องแมอื่นที่เกิดขึ้นแลว พระธรรมสังคาหกเถระ
ทั้งหลาย จึงไดกลาวคําเปนตนวา เตน โข ปน สมเยน ในคําวา
เตน โย ปน สมเยน เปนตนแมนั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไมกระจาง
ดังตอไปนี้
บทวา เวสาลิกา ไดแก ผูมีปกติอยูเมืองไพศาลี
บทวา วชฺชิปุตฺตกา ไดแก ผูเปนบุตรของตระกูลในเมื่องไพศาลี
ในแควนวัชชี
ไดยินวา อุปทวะ โทษ ความเสนียดจัญไร ที่ไดเกิดขึ้นในพระศาสนา
ทั้งหมดนั้น ไดเกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยภิกษุชาววัชชีบุตร จริงอยางนั้น
แมพระเทวทัต ใหพวกภิกษุชาววัชชีบุตรเปนฝกฝายแลว จึงทําลายสงฆ
ก็พวกภิกษุชาววัชชีบุตรนั่นแล ไดแสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย ใน
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานได ๑๐๐ ป บรรดาภิกษุชาววัชชีบุตรเหลา
นั้นนั่นแล แมภิกษุเหลานี้ บางพวกถึงเมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทแลวอยางนี้
ก็ไดสรงน้ําตามความตองการ ฯลฯ ไดเสพเมถุนธรรมตามความตองการ
ดวยประการฉะนี้
ในบทวา าติพฺยสเนนป นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ คําวา "ความ
พินาศ ความยอยยับ ความกระจาย ความทําลาย ความฉิบหาย ทั้งหมดนี้
มีความหมายอยางเดียวกัน ความยอยยับแหงเหลาญาติ ชื่อวา ญาติพยสนะ
อันความยอยยับแหงญาตินั้น (ถูกตองแลว) อธิบายวา "อันความพินาศแหง
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ญาติซึ่งมีการลงราชอาญา ถูกโรคเบียดเบียน ความตายและความพลัดพราก
เปนเครื่องหมาย (ถูกตองแลว)" แมในบทที่ ๒ ก็นัยนี้ สวนในบทที่ ๓
โรคที่ทําความไมมีโรคใหพินาศไปนั่นเอง ชื่อวา โรคพยสนะ จริงอยูโรคนั้น
ยอมทําความไมมีโรคใหยอยยับไป คือกระจายไป ไดแก ใหพินาศไป เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา พยสนะ ความยอยยับคือโรค ชื่อวา โรคพยสนะ อัน
ความยอยยับโรคนั้น (ถูกตองแลว)
บทวา ผุฏา คือทวมทับ ไดแกครอบงํา อธิบายวา ผูประกอบ
พรอมแลว
หลายบทวา น มย ภนฺเต อานนฺท พุทธครหิโน มีความวา
ทานพระอานนทเจาขา พวกกระผมมิไดติเตียนพระพุทธเจา คือมิไดกลาวโทษ
พระพุทธเจา มิไดติเตียนพระธรรม มิไดติเตียนพระสงฆ
สองบทวา อตฺตครหิโน มย ความวา พวกกระผม ติเตียนตนเอง
เทานั้น คือกลาวโทษของตน
บทวา อลกฺขิกา แปลวา ผูหมดสิริ
บทวา อปฺปปฺุา แปลว ผูบุญนอย
หลายบทวา วิปสฺสกา กุสลาน ธมฺมาน มีความวา พวกกระผม
จะพึงเปนผูเห็นแจงซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไว
แลวในอารมณ ๓๘ ประการ อธิกายวา ออกจากอารมณนั้น ๆ แลว จะเห็น
แจงธรรมเหลานั้นทีเดียว
บทวา ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต ความวา เบื้องตนแหงราตรี ชื่อ
บุรพราตรี เบื้องปลายแหงราตรี ชื่อ อปรราตรี มีความอธิบายวา ปฐมยาม
และปจฉิมยาม.
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บทวา โพธิปกฺขิกาน
คือมีอยูในฝายแหงปญญาเครื่องตรัสรู
อธิบายวา เปนอุปการะแกอรหัตตมรรคญาณ.
บทวา ภาวนานุโยค
แปลวา ความประกอบเนื่อง ๆ ในการเจริญ
(โพธิปกขิยธรรม).
สองบทวา อนุยุตฺตา วิหเรยฺยาม ความวา พวกกระผมละคิหิปลิโพธ
และอาวาสปลิโพธแลว จะพึงเปนผูประกอบขวนขวาย ไมมีกิจอื่นอยูในเสนาสนะอันสงัด.
บทวา เอวมาวุโส ความวา พระเถระ เมื่อไมทราบอัธยาศัยของ
เธอเหลานั้น ไดฟงการคําราม อยางมาก (คําออนวอน) นี้ ของภิกษุเหลานั้น
แลว จึงสําคัญอยูวา "ถาเธอเหลานี้ จักเปนผูเชนนี้ไซร ก็เปนการดี"
แลวรับคําวาได ทานผูมีอายุทั้งหลาย
[เรื่องทรงหามมิใหภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท]
แมสองบทวา อฏาน อนาวกาโส นี้ เปนอันตรัสหามเหตุ.
จริงอยู เหตุ ทานเรียกวา "ฐานะ และโอกาส" เพราะเปนที่ตั้งแหงผล โดย
ความที่ผลนั้นเปนไปเนื่องดวยเหตุนั้น และเพราะเหตุนั้น ก็เปนโอกาสแหง
ผลนั้น โดยความที่เหตุนั้นเปนไปเนื่องดวยผลนั้น. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงหามเหตุนั้น จึงตรัสวา อฏานเมต อานนฺท อนวกาโส เปนตน
ความวา ฐานะหรือโอกาสนี้ไมมี.
สองบทวา ย ตถาคโต ความวา พระตถาคตจะพึงถอนปาราชิก
สิกขาบทที่บัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย เพระเหตุแหงพวกวัชชีหรือพวกภิกษุ
ชาววัชชีบุตร ดวยเหตุใด เหตุนั้น ไมมี. ความจริงถาพระผูมีพระภาคเจา
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จะพึงประทานอุปสมบทแกภิกษุชาววัชชีบุตรเหลานี้ ผูทูลขออยูวา ขาพระ
พุทธเจาทั้งหลาย พึงไดอุปสมบท ดังนี้ไซร เมื่อเปนเชนนั้น พระองคก็
จะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไววา "ยอมเปนปาราชิก หาสังวาส
มิได." แตเพราะเหตุที่พระองค ไมทรงถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลวนั้น
ฉะนั้นจึงตรัสวา "นั่น ไมใชฐานะ" เปนตน.
หลายบทวา โส อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีความอนุเคราะหเทียว ทรงทราบวา ถาภิกษุนั้น
มาแลวอยางนี้ พึงไดรับอุปสมบทไซร, เธอพึงเปนผูไมมีความเคารพในศาสนา,
แตเธอตั้งอยูในภูมิของสามเณรแลว จักเปนผูมีความเคารพ และจักทําประโยชนตนได จึงตรัสวา "เธอมาแลว ไมควรใหอุปสมบท."
หลายบทวา โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบแลววา ภิกษุนั้นมาแลวอยางนี้ ยังดํารงอยูในภาวะเปน
ภิกษุ จักเปนผูมีความเคารพในศาสนา เพราะความที่เธอมีศีลยังไมวิบัติ, เธอ
เมื่อยังมีอุปนิสัยอยู จักบรรลุประโยชนสูงสุด ตอกาลไมนานนักแล จึงตรัสวา
"เธอนั้นมาแลว ควรใหอุปสมบท."
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงภิกษุชาววัชชีบุตร ผูไมควรให
อุปสมบท และผูควรใหอุปสมบท ในบรรดาเหลาภิกษุชาววัชชีบุตรผูเสพเมถุนธรรม มาแลวอยางนี้ มีพระประสงคจะประมวลเรื่องทั้ง ๓ มา แลว
ทรงบัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณ จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล
พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอยางนี้ " แลวไดทรงบัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณ
อยางนี้วา:- โย ปน ภิกฺขุ ฯ เปฯ อส วาโส แปลวา
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อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุ
ทั้งหลายแลว ไมกลาวคืนสิกขา ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล
พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแมในดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุนี้เปน
ปาราชิก หาสังวาสมิได.
[วินัย ๔ อยาง]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกเนื้อความแหงสิกขาบท
นั้น จึงตรัสคําเปนตนวา "โย ปนาติ โย ยาทิโส."
ก็พระวินัยธร ผูปรารถนาความเปนผูฉลาดในสิกขาบท วิภังคแหง
สิกขาบทนั้น และวินิจฉัยทั้งสิ้น ควรทราบวินัย ๔ อยาง.
จริงอยู พระธรรมสังคาหกมหาเถระ
ทั้งหลายผูมีฤทธิ์มากในปางกอน ไดนําวินัย
๔ อยางออกเปดเผยแลว.
วินัย ๔ อยางเปนไฉน ? วินัย ๔ อยางคือ สูตร สุตตานุโลม
อาจริยวาท อัตตโนมติ ซึ่งพระนาคเสนเถระหมายเอากลาวไว (ในมิลินทปญหา) วา มหาบพิตร! เนื้อความอันกุลบุตรพึงรับรองดวยบทดั้งเดิมแล
ดวยรส ดวยความเปนวงศแหงอาจารย ดวยความอธิบาย.
[อรรถาธิบายวินัย ๔ อยาง]
จริงอยู บรรดาคําเหลานี้ คําวา อาหัจจบท ทานประสงคเอา
สูตร. คําวา "รส" ทานประสงคเอาสุตตานุโลม. คําวา "อาจริยวงศ" ทาน
ประสงคเอาอาจริยวาท. คําวา "อธิบาย" ทานประสงคเอาอัตโนมัติ.
๑. วิ. มหา. ๑/๔๒. ๒. นัย- มิลินทปญหา ๒๐๓.
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บรรดาวินัย ๔ อยางนั้น ที่ชื่อวา สูตร ไดแกบาลีในวินัยปฎกทั้งมวล.
ที่ชื่อวา สุตตานุโลม ไดแกมหาประเทศ ๔ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้
วา:(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดหามไววา 'สิ่งนี้ไมควร'
ถาสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่เปนอกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ, สิ่งนั้น ไมควร
แกทานทั้งหลาย
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดหามไววา 'สิ่งนี้ไมควร'
ถาสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนอกัปปยะ, สิ่งนั้นควร
แกทานทั้งหลาย
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดอนุญาตไววา 'สิ่งนี้ควร'
หากสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่เปนอกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ, สิ่งนั้น ไม
ควรแกทานทั้งหลาย
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด เรามิไดอนุญาตไววา 'สิ่งนี้ควร'
หากสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่เปนกัปปยะ ขัดกันกับสิ่งที่เปนอกัปปยะ, สิ่งนั้น ควร
แกทานทั้งหลาย.*
ที่ชื่อวา อาจริยวาท ไดแกแบบอรรถกถา ซึ่งยังวินิจฉัยทองเรื่องให
เปนไป นอกจากบาลี ซึ่งพระอรหันต ๕๐๐ องค ผูเปนธรรมสังคหกะตั้งไว.
ที่ชื่อวา อัตโนมัติ ไดแกคําที่พนจากสูตร สุตตานุโลม และอาจริยวาท กลาวตามอาการที่ปรากฏดวยอนุมาน คือ ดวยความตามรูแหงตน ดวย
การถือเอานัย ดวยการถือเอาใจความ. อีกนัยหนึ่ง เถรวาทแมทั้งหมด ที่มา
ในอรรถกถาแหงพระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย ชื่อวา อัตตโนมัติ.
*
วิ. มหา ๕/๓๒๑
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[วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเปนตน]
แตกุลบุตร ผูอางอัตโนมัตินั้นกลาว ไมควรจะยึดถือใหแนนแฟน
กลาว ควรกําหนดเหตุเทียบเคียงบาลีกับเนื้อความ และเนื้อความกับบาลี
แลวจึงกลาว. อัตโนมัติ ควรสอบสวนดูในอาจริยวาท ถาลงกันและสมกัน
ในอาจริยวาทนั้นไซร, จึงควรถือเอา ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา.
จริงอยู ขึ้นชื่อวา อัตโนมัตินี้ ยังเปนของทรามกําลังกวาทุกอยาง. อาจริยวาท
มีกําลังกวาอัตโนมัติ. แมอาจริยวาทก็ควรสอบสวนดู ในสุตตานุโลม เมื่อ
ลงกัน สมกันแท ในสุตตานุโลมนั้น จึงควรถือเอา, ฝายที่ไมลงกัน ไมสมกัน
ไมควรถือเอา. เพราะวา สุตตานุโลม เปนของมีกําลังกวาอาจริยวาท. แม
สุตตานุโลม ก็ควรสอบสวนดูในสูตร เมื่อลงกันสมกันแท ในสูตรนั้น จึง
ควรถือเอา, ฝายที่ไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา. เพราะวาสูตรเทานั้น
เปนของมีกําลังกวาสุตตานุโลม. จริงอยู สูตรเปนของอันใคร ๆ แตงเทียม
ไมได เปนเหมือนสงฆผูทํา เปนเหมือนกาลที่พระพุทธเจาทั้งหลายยังทรง
พระชนมอยู. เพราะฉะนั้น เมื่อใดภิกษุสองรูป สากัจฉากัน, สกวาทีอาง
สูตรกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาว เมื่อนั้น ทั้งสองรูปนั้น ไมควรทํา
การเพิดเพยหรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวนสุตตานุโลมในสูตร ถาลงกัน
สมกัน ควรถือเอา, ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูใน
สูตรเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสูตรกลาว, ปรวาทีอางอาจริยวาทกลาวไซร, แม
ทั้งสองรูปนั้น ก็ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวน
อาจริยวาทในสูตร ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา. เมื่ออาจริยวาท ไมลงกัน
และไมสมกัน ทั้งเปนขอที่นาตําหนิ ก็ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น.
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ถาสกวาทีนี้ อางสูตรกลาว, ปรวาที อางอัตโนมัติกลาวไซร, แม
ทั้งสองรูปนั้น ก็ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวน
อัตโนมัติในสูตร ถาลงกันสมกัน ควรถือเอา, ถาไมลงกัน ไมสมกัน
ไมควรถือเอา :- ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที อางสูตรกลาวไซร,
ควรสอบสวนสูตรในสุตตานุโลม ถาลงกันสมกัน ปรากฏมาในบาลีขึ้นสูสังคีติ
ทั้ง ๓ ครั้ง จึงควรถือเอา, ถาไมปรากฏเหมือนอยางนั้น ไมลงกัน ไมสมกัน
เปนพาหิรกสูตร สิโลกโศลก หรือสูตรที่นาตําหนิอื่น ๆ ซึ่งมาจากบรรดาสูตร
ทั้งหลาย มีคุฬหเวสสันตรคุฬหวินัย และคุฬหเวทัลละเปนตน อยางใด
อยางหนึ่ง ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยูในสุตตานุโลมเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที อางอาจริยวาทกลาวไซร,
ควรสอบสวนอาจริยวาท ในสุตตานุโลม, ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา, ถา
ไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยูในสุตตานุโลมเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที อางอัตโนมัติกลาวไซร,
ควรสอบสวนอัตโนมัติ ในสุตตานุโลม ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา,
ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา ; ควรตั้งอยูในสุตตานุโลมเทานั้น.
ก็ถาสกวาทีนี้ อางอาจริยวาทกลาว, ปรวาทีอางสูตรกลาวไซร, ควร
สอบสวนสูตรในอาจริยวาท ถาลงกันสมกัน ควรถือเอา. สูตรที่นาตําหนิ
นอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางอาจริยวาทกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาวไซร,
ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอาจริยวาท เมื่อลงกัน สมกันแท จึงควรถือเอา.
นอกนี้ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 755
ถาสกวาทีนี้ อางอาจริยวาทกลาว, ปรวาทีอางอัตโนมัติกลาวไซร,
ควรสอบสวนอัตโนมัติในอาจริยวาท ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา, ถาไม
ลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น. การถือเอา
(มติ) ของตนนั่นแล ควรทําใหมีกําลัง ( ใหมีหลักฐาน)
อนึ่ง ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาทีอางสูตรกลาวไซร,
ควรสอบสวนสูตรในอัตโนมัติ, ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา. สูตรที่นาตําหนิ
นอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาวไซร
ควรสอบสวนสุตตานุโลนในอัตโนมัติ เมื่อลงกัน สมกันแท ควรถือเอา.
นอกนี้ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น.
ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาทีอางอาจริยวาทกลาวไซร,
ควรสอบสวนอาจริยวาทในอัตโนมัติ ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา. อาจริยวาท
ที่นาตําหนินอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น. การถือเอา
(มติ) ของตนนั่นแล ควรทําใหมีกําลัง (ใหมีหลักฐาน). อนึ่ง ไมควรทําการ
เพิดเพย หรือตําหนิในที่ทั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ถาสกวาทีนี้ กลาวอางวา เปนกัปปยะ ปรวาทีกลาวอางวา
เปนอกัปปยะ ควรสอบสวนสิ่งนั้น ๆ ในสูตรและสุตตานุโลม ถาสิ่งนั้น
เปนกัปปยะ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ ถาสิ่งนั้น เปนอกัปปยะ, ก็ควร
ตั้งอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะ.
ถาสกวาทีนี้ ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเครื่องสาธก
สิ่งที่เปนกัปปยะ แกฝายปรวาทีนั้นไซร, ปรวาทีไมพบเหตุ, ก็ควรตั้งอยูใน
สิ่งที่เปนกัปปยะ.
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ถาปรวาที ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเครื่องสาธก
สิ่งที่เปนอกัปปยะแกฝายสกวาทีนั้นไซร, สกวาทีนั้น ไมควรถือมั่นตั้งอยูวา
การถือเอามติของตน (ถูกฝายเดียว) ควรยอมรับวา ดีละ แลวตั้งอยูในสิ่ง
ที่เปนอกัปปยะเทานั้น. ถาวา เงาแหงเหตุแมของทั้งสองฝาย ยอมปรากฏชัด
ไซร, ขอที่ทั้งสองฝายคัดคานนั่นแล เปนการดี, แตควรตั้งอยูในสิ่งที่เปน
อกัปปยะ. ความจริงครั้นมาถึงวินัยแลว อันภิกษุบริษัท ควรอาศัยการวิจารณ
ถึงสิ่งที่ควรและไมควรปองกันไว ควรทําการยึดถือใหมั่นคง ควรตัดกระแส
เสีย, ควรตั้งอยูในความเปนผูหนักนั่นแล.
อนึ่ง ถาสกวาทีนี้ กลาวอางวา เปนอกัปปยะ, ปรวาทีกลาวอางวา
เปนกัปปยะ, ควรสอบสวนสิ่งนั้น ๆ ในสูตรและสุตตานุโลม ถาสิ่งนั้นเปน
กัปปยะ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ, ถาสิ่งนั้นเปนอกัปปยะ, ควรตั้งอยู
ในสิ่งที่เปนอกัปปยะ.
ถาสกวาทีนี้ ชี้แจงถึงสิ่งที่เปนอกัปปยะ ดวยสูตรคําวินิจฉัยและเหตุ
มากมายไซร, ปรวาทีไมไดพบเหตุ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะ.
ถาปรวาที ชี้แจงถึงสิ่งที่เปนกัปปยะ ดวยสูตรคําวินิจฉัยและเหตุ
มากมายไซร, สกวาทีนี้ มิไดพบเหตุ, ควรตั้งอยูในสิ่งที่เปนกัปปยะ. ถาวา
เงาแหงเหตุ แมของทั้งสองฝายยอมปรากฏชัดไซร, ไมควรสละการถือเอา
(มติ) ของตน. เหมือนอยางวา ในสิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ และในสิ่ง
ที่เปนอกัปปยะและกัปปยะ ทานกลาววินิจฉัยนี้ไวแลว ฉันใด, ในวาทะวา
เปนอนาบัติและอาบัติก็ดี ในวาทะวาเปนอาบัติและอนาบัติก็ดี ในวาทะวาเปน
ลหุกาบัติและครุกาบัติก็ดี ในวาทะวาเปนครุกาบัติและลหุกาบัติก็ดี ก็ควรทราบ
วินิจฉัย ฉันนั้น.
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จริงอยู ในวาทะที่วาเปนอนาบัติและอาบัติเปนตนนี้ มีความตางกัน
ในเพราะเหตุสักวาชื่อเทานั้น, ในนัยแหงการประกอบความหามีความตางกัน
ไม, เพราะฉะนั้น การประกอบความ ทานจึงไมทําใหพิสดาร. เมื่อเกิดคํา
วินิจฉัยถึงสิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะเปนตนอยางนี้แลว ฝายใด ไดพบเหตุ
มากมาย ในสูตร สุตตานุโลม อาจริยวาท และอัตโนมัติ, ควรตั้งอยูในวาทะ
ของฝายนั้น. อนึ่ง ทั้งสองฝาย เมื่อไมไดพบเหตุและคําวินิจฉัย โดยประการ
ทั้งปวง ไมควรละทิ้งสูตร ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น ฉะนี้แล. พระวินัยธร
ผูปรารถนาความเปนผูฉลาดในสิกขาบท วิภังคแหงสิกขาบทนั้น และวินัย
วินิจฉัยทั้งสิ้น ควรทราบวินัย ๔ อยางนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้.
[พระวินัยธรประกอบดวยลักษณะ ๓ อยาง]
ก็แล บุคคลผูทรงวินัย แมครั้นทราบวินัย ๔ อยางนี้แลว ก็ควร
เปนผูประกอบดวยลักษณะ ๓. จริงอยู ลักษณะแหงพระวินัยธร ๓ อยาง
ควรปรารถนา. ลักษณะ ๓ อยาง เปนไฉน? ลักษณะ ๓ อยาง คือ:คําวา ก็สูตรของพระวินัยธรนั้น เปนพุทธพจนที่มาถูกตองคลองแคลวดี
วินิจฉัยดี โดยสูตร โดยพยัญชนะ๑ นี้เปนลักษณะอันหนึ่ง. คําวา ก็พระวินัยธรนั้น เปนผูมั่นคง ไมงอนแงนในวินัยแล นี้เปนลักษณะที่สอง. คําวา
ก็ลําดับอาจารยแล เปนลําดับที่พระวินัยธรนั้นจําไดถูกตอง ทําใหขึ้นใจไวดี
ใครครวญถูกตองดีแลว๒ นี้เปนลักษณะที่สาม.
[อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร]
ในคําวา สุตฺตฺจ เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- วินัยปฎกทั้งสิ้น
ชื่อวาสูตร, สูตรนั้นของพระวินัยธรนั้น เปนพุทธพจนที่มาถูกตอง คือมา
ดวยดี
๑-๒. นย. วิ. ปริวาร. ๘/๓๒๙.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 758
บทวา สุปฺปวตฺติต ไดแก เปนไปดวยดี คือชํานาญ คลองปาก.
หลายบทวา สุวินิจฺฉิต อนุพฺยฺชนโส ไดแก ที่วินิจฉัย
เรียบรอย คือที่ตนตัดความสงสัย เรียนเอาไว โดยบาลีปริปุจฉาและอรรถกถา.
หลายบทวา วินเย โข ปน ิโต โหติ ความวา พระวินัยธร
นั้นเปนผูตั้งมั่นในพระวินัย ดวยความเปนลัชชีภิกษุ. จริงอยู อลัชชีภิกษุ
แมเปนพหูสูต เพราะคาที่ตนเปนผูหนักในลาภ ก็แกลงกลาวใหผิดแบบแผน
แสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย ยอมทําอุปทวะมากมายในพระศาสนา คือ
กอใหเกิดสังฆเภทบาง สังฆราชีบาง. ฝายภิกษุลัชชี เปนผูมักรังเกียจ ใคร
การศึกษา แมเพราะเหตุแหงชีวิต ก็ไมแกลงกลาวใหผิดแบบแผน ยอม
แสดงเฉพาะธรรม เฉพาะวินัยเทานั้น คือทําสัตถุศาสนาใหเปนที่เคารพตั้งอยู.
จริงอยางนั้น พระมหาเถระทั้งหลายในปางกอน เปลงวาจา ๓ ครั้งวา ใน
อนาคตกาล ภิกษุลัชชี จักรักษาไว, ภิกษุลัชชี จักรักษาไว ดังนี้เปนตน.
ก็ภิกษุรูปใด เปนลัชชี ดังกลาวมาแลวนั้น ภิกษุรูปนั้น เมื่อไมละไมฝาฝน
วินัย เปนผูตั้งมั่น คือมั่นคงอยูในวินัย ดวยความเปนลัชชีภิกษุ ฉะนี้แล.
บทวา อส หิโร ความวา บุคคลใด ถูกผูอื่นถามดวยบาลีโดยเบื้องต่ํา
หรือเบื้องสูง ดวยลําดับบทหรืออรรถกถา ยอมทุรนทุราย กระสับกระสาย
ไมอาจตั้งมั่นอยูได ยอมคลอยตามคําที่ผูอื่นกลาว ทิ้งวาทะของตนเสีย ถือเอา
วาทะของผูอื่น ผูนั้น ชื่อวาผูงอนแงน. ฝายบุคคลใด ถูกผูอื่นถามดวยบท
เบื้องต่ําและสูง หรือดวยลําดับบทในบาลีก็ดี ในอรรกถาก็ดี ยอมไมทุรนทุราย ไมกระสับกระสาย เปรียบเหมือนเอาแหนบจับขนทีละเสน ๆ ฉะนั้น
ชี้แจงกะเขาวา ขาพเจากลาวอยางนี้, อาจารยทั้งหลายของขาพเจา ก็กลาว
อยางนี้. อนึ่งบาลีและวินิจฉัยบาลี ตั้งอยูในบุคคลใด ไมถึงความเลื่อมสิ้น
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หมดเปลืองไป เหมือนน้ํามันราชสีหที่ใสไวในภาชนะทองคํา ไมถึงความสิ้น
ไปฉะนั้น, บุคคลนี้ ทานเรียกวา ผูไมงอนแงน.
หลายบทวา อาจริยปรมฺปรา โข ปนสฺส สุคฺคหิตา โหติ
ความวา ลําดับแหงพระเถระ คือลําดับวงศ เปนลําดับที่พระวินัยธรนั้น
จําไดอยางถูกตอง.
บทวา สุมนสิกตา ไดแก ทําใหขึ้นใจอยางดี แตพอนึก ก็ปรากฏ
ได คลายประทีปที่ลุกโชน ฉะนั้น.
บทวา สูปธาริตา ไดแก ใครครวญโดยดี คือใครครวญโดยความ
สืบเนื่องกันแหงเบื้องตนและเบื้องปลาย โดยผลและโดยเหตุ.
[ลําดับอาจารยตั้งแตพระอุบาลีเถระเปนตนมา]
บุคคลละมติของตนแลวเปนผูกลาวความบริสุทธิ์แหงอาจารย คือนํา
ลําดับอาจารย ไดแกระเบียบแหงพระเถระทั้งหมดอยางนี้ คือพระอาจารยของ
ขาพเจาเรียนเอาในสํานักของอาจารยชื่อโนน, อาจารยนั้นเรียนเอาในสํานัก
อาจารยชื่อโนน, ไปตั้งไวจนใหถึงคําวา "พระอุบาลีเถระ เรียนเอาในสํานัก
ของพระพุทธเจา."
พระอาจารยรูปตอ ๆ มา ไดนําแมจากพระอุบาลีเถระนั้นมา คือได
นําลําดับแหงพระอาจารย ไดแกระเบียบแหงพระเถระทั้งหมด จนใหถึงพระอาจารยของตน แลวตั้งไวอยางนี้วา "พระอุบาลีเถระเลาเรียนมาในสํานักของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา, พระทาสนกเถระ เลาเรียนมาในสํานักของพระอุบาลีเถระ
ผูเปนอุปชฌายะของตน, พระสิคควเถระ เลาเรียนมาในสํานักของพระโสณกเถระ ผูเปนอุปชฌายะของตน, พระโมคคลีบุตรติสสเถระ เลาเรียนมาใน
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สํานักของพระสิคควเถระ และพระจัณฑวัชชีเถระ ผูเปนอุปชฌายะของตน."
แทจริง ลําดับแหงพระอาจารย อันพระวินัยธรเรียนเอาแลวอยางนี้ ยอมเปน
อันเธอจําไดอยางถูกตอง แตเมื่อไมสามารถจะเรียนเอาอยางนั้น ก็ควรเรียน
เอาเพียง ๒-๓ ลําดับก็พอ. จริงอยู โดยนัยอยางหลังที่สุด ควรทราบเหมือน
อยางพระอาจารย และอาจารยของอาจารย กลาวบาลีและปริปุจฉา ฉะนั้น.
[พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณควรตรวจดูฐานะ ๖ อยางกอน]
ก็แล พระวินัยธรผูประกอบพรอมดวยลักษณะ ๓ อยางนี้แลว เมื่อ
สงฆประชุมกันเพื่อวินิจฉัยเรื่อง และเรื่องที่หยั่งลงแลว ทั้งโจทกแลจําเลยก็ให
การแลว เมื่อจะพูดไมควรดวนตัดสินทีเดียว ควรตรวจดูฐานะทั้ง ๖ เสียกอน.
ฐานะ ๖ อยาง เปนไฉน? ฐานะ ๖ อยางนั้นคือ:- ควรตรวจดู
เรื่อง ๑ ตรวจดูมาติกา ๑ ตรวจดูบทภาชนีย ๑ ตรวจดูติกปริจเฉท ๑
ตรวจดูอันตราบัติ ๑ ตรวจดูอนาบัติ ๑.
[อรรถาธิบายฐานะ ๖ อยาง]
จริงอยู พระวินัยธร แมเมื่อตรวจดูเรื่อง ยอมเห็นอาบัติบางอยาง
อยางนี้คือ ภิกษุผูมีจีวรหาย ควรเอาหญาหรือใบไมปกปดจึงมา, แตไม
ควรเปลือยกายมาเลย, ภิกษุใดพึงเปลือยกายมา, ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ.๑
พระวินัยธรนั้น ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูมาติกา ยอมเห็นบรรดาอาบัติ ๕ กอง กองใด
กองหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา "เปนปาจิตตีย" ในเพราะสัมปชานมุสาวาท.๒"
เธอครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูบทภาชนีย ยอมเห็นบรรดาอาบัติ ๗ กอง กอง
ใดกองหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา "ภิกษุเสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวยังมิไดกัดกิน
๑. วิ. มหา. ๒/๓๘. ๒. วิ. มหา. ๒/๑๕๔.
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ตองอาบัติปาราชิก,๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดกินแลวโดยมาก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.๒ เธอ ครั้นนําสูตรจากบทภาชนียมาอางแลว จักระงับอธิกรณ
นั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูติกปริจเฉท ยอมเห็นการกําหนดติกสังฆาทิเสส
บาง ติกปาจิตตียบาง ติกทุกกฏบาง อาบัติอยางใดอยางหนึ่งบาง. เธอ ครั้น
นําสูตรมาจากบาลีติกปริจเฉทนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูอันตราบัติ จะเห็นอันตราบัติ ซึ่งมีอยูในระหวาง
แหงสิกขาบทอยางนี้ คือ ภิกษุ ยักคิ้ว ตองอาบัติทุกกฏ. เธอ ครั้นนําสูตร
นั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
เธอ แมเมื่อตรวจดูอนาบัติ จะเห็นอนาบัติที่ทานแสดงไวแลวใน
สิกขาบทนั้น ๆ อยางนี้วา ดูกอนภิกษุ ! ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมยินดี ไมมี
ไถยจิต ไมมีความประสงคจะใหตาย ไมมีความประสงคจะอวด ไมมีความ
ความประสงคจะปลอย ไมแกลง ไมรู เพราะไมมีสติ. เธอ ครั้นนําสูตร
นั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได.
จริงอยู ภิกษุใด เปนผูฉลาดในวินัย ๔ อยาง สมบูรณดวยลักษณะ ๓
ไดตรวจดูฐานะ ๖ อยางนี้แลว จักระงับอธิกรณได. การวินิจฉัย (อธิกรณ)
ของภิกษุนั้นใคร ๆ ใหเปนไปทัดเทียมไมได ยอมเปนเชนกับวินิจฉัยที่พระพุทธเจาประทับนั่งวินิจฉัยเสียเอง.
[วิธีวินิจฉัยอธิกรณ]
ถาภิกษุบางรูป ผูทําการลวงละเมิดสิกขาบทแลว เขาไปหาภิกษุผูฉลาด
ในการวินิจฉัยนั้น อยางนั้นแลว พึงถามถึงขอรังเกียจสงสัยของตนไซร, ภิกษุ
๑-๒. วิ. มหา. ๑/๖๘-๘.
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ผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้น ควรกําหนดใหดี ถาเปนอนาบัติ, ก็ควรบอกวา
เปนอนาบัติ แตถาเปนอาบัติ, ก็ควรบอกวา เปนอาบัติ ถาอาบัตินั้น
เปนเทศนาคามินี, ก็ควรบอกวา เปนเทศนาคามินี ถาเปนวุฏฐานคามินี,
ก็ควรบอกวา เปนวุฏฐานคามินี ถาฉายาปาราชิกปรากฏ แกภิกษุผูฉลาด
ในการวินิจฉัยนั้นไซร,ไมควรบอกวา เปนอาบัติปาราชิก. เพราะเหตุไร?
เพราะเหตุวา การลวงละเมิดเมถุนธรรม และการลวงละเมิดอุตตริมนุษยธรรม
เปนของหยาบคาย. สวนการละเมิดอทินนาทานและมนุสสวิคคหะเปนของสุขุม
มีจิตเปลี่ยนแปลงเร็ว, ภิกษุยอมตองวีติกกมะทั้งสองนั้นดวยอาการสุขุมทีเดียว
(และ) ยอมรักษาไวดวยอาการสุขุม (เหมือนกัน). เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู
ถูกถามความรังเกียจสงสัย ซึ่งมีความละเมิดนั้นเปนที่ตั้งโดยพิเศษไมควรพูด
วา ตองอาบัติ ถาอาจารยเธอยังมีชีวิตอยูไซร, หลังจากนั้น ภิกษุผูฉลาด
ในการวินิจฉัยนั้น ควรสงภิกษุนั้นไปวา เธอจงถามอาจารยของขาพเจาดูเถิด.
ถาเธอกลับมาอีกบอกวา อาจารยของทาน คนดูจากพระสูตร พระวินัยแลว
บอกผมวา เปนสเตกิจฉา (ยังพอแกไขได), ในกาลนั้น ภิกษุผูฉลาดใน
การวินิจฉัยนั้น ควรพูดกะเธอวา ดีละ ๆ, เธอจงทําอยางที่อาจารยพูด. ก็ถา
อาจารยของเธอไมมีไซร, แตพระเถระผูเลาเรียนรวมกัน มีตัวอยู, พึงสงเธอ
ไปยังสํานักของพระเถระนั้น ดวยสั่งวา พระเถระผูเลาเรียนรวมกับขาพเจา
เปนคณปาโมกข มีตัวอยู, เธอจงไปถามทานดูเถิด. แมเมื่อพระเถระนั้น
วินิจฉัยวา เปนสเตกิจฉา ก็ควรบอกกะเธอวา ดีละ, เธอจงทําตามคําของ
พระเถระนั้นใหดีทีเดียว. ถาแมพระเถระผูเลาเรียนรวมกัน ของเธอไมมีไซร,
มีแตภิกษุผูเปนอันเตวาสิก ซึ่งเปนบัณฑิต, พึงสงเธอไปยังสํานักของภิกษุ
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ผูเปนอันเตวาสิกนั้น ดวยสั่งวา เธอจงไปถามภิกษุหนุมรูปโนนดูเถิด. แมเมื่อ
ภิกษุผูเปนอันเตวาสิกนั้น วินิจฉัย เปนสเตกิจฉา ก็ควรพูดกะเธอวา ดีละ,
เธอจงทําตามคําของภิกษุนั้นใหดี. ถาฉายาปาราชิกนั่นแล ปรากฏแมแกภิกษุ
หนุมไซร, แมอันภิกษุหนุมนั้น ก็ไมควรบอกภิกษุผูตองอาบัติวา เธอเปน
ปาราชิก.
[ภิกษุผูมีศีลไมบริสุทธิ์กรรมฐานยอมไมเจริญ]
จริงอยู ความบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา เปนของไดดวยยาก, การ
บรรพชาและการอุปสมบท เปนของไดดวยยากยิ่งกวานั้น. แตพระวินัยธร
ควรพูดอยางนี้วา เธอ จงปดกวาดโอกาสที่เงียบสงัด แลวนั่งพักกลางวัน
ชําระศีล ใหบริสุทธิ์ จงมนสิการอาการ ๓๒ ดูกอน. ถาศีลของภิกษุนั้น
ไมดางพรอยไซร, กรรมฐาน ยอมสืบ, สังขารทั้งหลาย ก็เปนของปรากฏ
ชัดขึ้น, จิตก็เปนเอกัคคตา ดุจไดบรรลุอุปจาระและอัปปนาสมาธิ ฉะนั้น,
ถึงวันจะลวงเลยไปแลวก็ตาม เธอก็ไมทราบ. ในเวลาวันลวงเลยไป เธอมา
สูที่อุปฏฐากแลว ควรพูดอยางนี้วา ความเปนไปแหงจิตของเธอ เปนเชนไร?
ก็เมื่อเธอบอกความเปนไปแหงจิตแลว ควรพูดกะเธอวา ขึ้นเชื่อวาบรรพชา
มีความบริสุทธิ์แหงจิตเปนประโยชน, เธออยาประมาท บําเพ็ญสมณธรรมเถิด.
สวนภิกษุใด มีศีลขาด, กรรมฐานของภิกษุนั้น ยอมไมสืบตอ, จิตยอมปน
ปวน คือถูกไฟคือความเดือดรอนแผดเผาอยู ดุจถูกทิ่มแทงดวยปฏัก ฉะนั้น,
ภิกษุนั้น ยอมลุกขึ้นในขณะนั้นทีเดียว เหมือนนั่งอยูบนกอนหินที่รอน ฉะนั้น.
เธอมาแลวถามวา ความเปนไปแหงจิตของทาน เปนอยางไร" เมื่อเธอ
บอกความเปนไปแหงจิตแลว ควรพูดวา ขึ้นชื่อวาความลับของผูกระทํากรรม
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ชั่ว ยอมไมมีในโลก* แทจริง บุคคลผูกระทําความชั่ว ยอมรูดวยตนเอง
กอนคนอื่นทั้งหมด, ตอจากนั้น อารักขเทพดาทั้งหลาย สมณพราหมณและ
เทพเจาเหลาอื่น ผูรูจิตของบุคคลอื่น ยอมรู (ความชั่ว) ของเธอ, บัดนี้
เธอนั่นแล จงแสวงหาความสวัสดีแกเธอเองเถิด.
กถาวาดวยวินัย ๔ อยาง และกถาวาดวยลักษณะเปนตนของพระวินัยธร จบ.
*
ขุ. ชา. ๒๗/ ๑๓๑. ชาตกัฏฐกถา. ๔/๒๔๘
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อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังคปฐมปาราชิก
บัดนี้ ขาพเจาจักพรรณนาเนื้อความวิภังคแหงสิกขาบทตอไป. ในคํา
วา โย ปนาติ โย ยาทิโส เปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้:สองบทวา โย ปน เปนบทที่ควรจําแนก. บทเปนตนวา โย ยาทิโส
เปนบทจําแนกแหงบทวา โย ปน นั้น. ก็ในสองบทวา โย ปน นี้ ศัพทวา
ปน สักวาเปนนิบาต, บทวา โย เปนบทบอกเนื้อความ, และบทวา โย
นั้น แสดงบุคคลโดยไมกะตัว; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงอรรถแหงบทวา โย นั้น จึงตรัสเฉพาะ โย ศัพท ซึ่งแสดงบุคคล
โดยไมกะตัว. เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในบทวา โย ปน
นี้อยางนี้.
บทวา โย ปน มีคําอธิบายวา โยโกจิ แปลวา ผูใดผูหนึ่ง.
ก็บุคคลที่ชื่อวา ผูใดผูหนึ่งนั้น ยอมปรากฏดวยอาการอันหนึ่ง ในเพศ ความ
ประกอบ ชาติ ชื่อ โคตร ศีล ธรรมเครื่องอยู โคจร และวัย แนแท;
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศประเภทนั้น เพื่อให
รูจักบุคคลนั้น โดยอาการอยางนั้น จึงตรัสคําวา ยาทิโส เปนตน. ในคําวา
ยาทิโส เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา ยาทิโส มีความวา วาดวยอํานาจเพศ จะเปนบุคคลเชนใด
หรือเชนนั้นก็ตามที คือจะเปนคนสูงหรือคนเตี้ย คนดําหรือคนขาว หรือคน
มีผิวเหลือง คนผอมหรือคนอวนก็ตามที.
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บทวา ยถายุตฺโต มีความวา วาดวยอํานาจความประกอบจะเปน
คนประกอบดวยการงานเชนใดเชนหนึ่งก็ตามที คือจะเปนคนประกอบดวย
นวกรรม หรือจะประกอบดวยอุเทศ หรือจะประกอบดวยธุระในที่อยูก็ตามที.
บทวา ยถาชจฺโจ มีความวา วาดวยอํานาจชาติ จะเปนคนมีชาติ
อยางใดหรือเปนคนมีชาตินั้นก็ตามที คือจะเปนกษัตริย หรือเปนพราหมณ
หรือเปนแพศย เปนศูทรก็ตามที.
บทวา ยถานาโม มีความวา วาดวยอํานาจชื่อ จะเปนคนมีชื่อ
อยางใด หรือมีชื่ออยางนั้นก็ตามที คือชื่อวา พุทธรักขิต หรือชื่อธรรมรักขิต
หรือชื่อสังฆรักขิตก็ตามที.
บทวา ยถาโคตฺโต มีความวา วาดวยอํานาจโคตร จะเปนผูมี
โคตรอยางใดหรือมีโคตรอยางนั้น หรือวาดวยโคตรเชนใดเชนหนึ่งก็ตามที
คือจะเปนกัจจานโคตร หรือวาเสฏฐโคตร หรือโกสิยโคตรก็ตามที.
บทวา ยถาสีโล มีความวา ในปกติทั้งหลาย จะเปนผูมีอยางใด
เปนปกติหรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนปกติก็ตามที คือวาจะเปนผูมีนวกรรม
เปนปกติ หรือมีอุเทศเปนปกติ หรือมีธุระในที่อยูเปนปกติ ก็ตามที.
บทวา ยถาวิหารี มีความวา แมในธรรมเครื่องอยูทั้งหลาย จะเปน
ผูมีอยางใดเปนเครื่องอยู หรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนเครื่องอยูก็ตามที คือวา
จะเปนผูมีนวกรรมเปนเครื่องอยู หรือมีอุเทศเปนเครื่องอยู หรือวามีธุระใน
ที่อยู เปนเครื่องอยูก็ตามที.
บทวา ยถาโคจโร มีความวา ถึงในโคจรทั้งหลายเลา จะเปนผูมี
อยางใดเปนโคจรหรือวามีอยางนั้นเปนโจรก็ตามที คือวาจะเปนผูมีนวกรรม
เปนโคจรหรือมีอุเทศเปนโคจร หรือมีธุระในที่อยูเปนโคจรก็ตามที.
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สวนในบทวา เถโร วา เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- จะเปนผูใด
หรือวาเปนผูนั้น ในบรรดาผูเจริญโดยวัยเปนตนก็ตามที, คืออธิบายวา จะเปน
พระเถระ เพราะมีพรรษาครบสิบ หรือวาเปนผูใหม เพราะมีพรรษาหยอนหา
หรือวาจะเปนผูปานกลาง เพราะมีพรรษาเกินกวาหาก็ตามที.โดยที่แท บุคคล
นั้นทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาตรัสในอรรถนี้วา โย ปน.
[อรรถาธิบายความหมายแหงภิกษุศัพทเปนตน]
ในภิกขุนิเทศ มีวินิจฉัยดังนี้:- ผูใดยอมขอ เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา
ผูขอ. อธิบายวา จะไดก็ตาม ไมไดก็ตาม ยอมขอดวยวิธีขออยางประเสริฐ.
ชื่อวาผูอาศัยการเที่ยวขอ เพราะเปนผูอาศัยการเที่ยวขอ ที่พระพุทธเจาเปนตน
ทรงอาศัยแลว. จริงอยู บุคคลผูใดผูหนึ่งละกองโภคะนอยหรือมาก ออกจาก
เรือนบวชไมมีเรือน, บุคคลผูนั้น ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ เพราะละการเลี้ยง
ชีวิตโดยกสิกรรม และโครักขกรรมเปนตนเสีย ยอมรับถือเพศนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ.
อีกอยางหนึ่ง แมฉันภัตในหาบอยู ในทามกลางวิหาร ก็ชื่อวาอาศัย
การเที่ยวขอ เพราะมีความเปนอยูเนื่องดวยผูอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภิกษุ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ เพราะเปนผูเกิดอุตสาหะใน
บรรพชา อาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ภิกษุ.
ผูใดยอมทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว เพราะทําคาผัสสะและสีใหเสียไป
เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. บรรดาการทําคาใหเสียไป
เปนตนนั้น พึงทราบการทําคาใหเสียไป เพราะตัดดวยศัสตรา. จริงอยู
ผืนผาแมมีราคาตั้งพัน ที่เขาเอามีดตัดใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญแลว ยอมมีราคา
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เสียไป คือมีคาไมถึงแมครึ่งหนึ่งจากราคาเดิม. พึงทราบการทําผัสสะใหเสียไป
เพราะเย็บดวยดาย. แทจริง ผืนผาแมที่มีสัมผัสเปนสุขที่ถูกเย็บดวยดายแลว
ยอมมีผัสสะเสียไป คือถึงความเปนผูที่มีผัสสะแข็งหยาบ. พึงทราบการทําสี
ใหเสียไป เพราะหมนหมองดวยสนิมเข็มเปนตน. แทจริง ผืนผาแมที่บริสุทธิ์
ดีตั้งแตทําการดวยเข็มไปแลว ยอมมีสีเสียไป คือยอมละสีเดิมไป เพราะ
สนิทเข็ม และเพราะน้ําที่เปนมลทินอันเกิดจากเหงื่อมือ และเพราะการยอม
และทํากัปปะในที่สุด. ผูใดชื่อวา ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว เพราะทรง
ผืนผาที่ถูกทําลายดวยอาการ ๓ อยาง ดังอธิบายมาแลวนั้น เหตุนั้น ผูนั้น
ชื่อวา ภิกษุ.
อีกอยางหนึ่ง ผูใด ชื่อวา ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว เพราะสักวา
ทรงผากะสาวะทั้งหลาย ซึ่งไมเหมือนกับผาของคฤหัสถ เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา
ภิกษุ.
บทวา สมฺาย ความวา โดยบัญญัติ คือโดยโวหาร. จริงอยู
บุคคลบางคนยอมปรากฏวา เปนภิกษุ โดยสมัญญาเทานั้น. จริงอยางนั้น
ในกิจนิมนตเปนตน มนุษยทั้งหลาย เมื่อนับจํานวนภิกษุอยู นับเอากระทั่ง
พวกสามเณรเขาดวยแลว พูดวา ภิกษุจํานวนรอยรูป, ภิกษุจํานวนพันรูป.
บทวา ปฏิฺาย คือโดยความปฏิญญาของตนเอง. จริงอยู บุคคล
บางคน ยอมปรากฏวา เปนภิกษุ แมโดยความปฏิญญา. พึงทราบความ
ปฏิญญาวา เปนภิกษุ นั้น เกิดมีไดดังในประโยคเปนตนอยางนี้วา ถามวา
ในที่นี้ เปนใคร? ตอบวา คุณ! ขาพเจาเอง เปนภิกษุ. ก็ควรปฏิญญานี้
เปนความปฏิญญาที่ชอบธรรม ซึ่งพระอานนทเถระไดกลาวไวแลว. อนึ่ง
โดยสวนแหงราตรี แมพวกภิกษุผูทุศีล เดินสวนทางมา เมื่อถูกถามวา ใน
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ที่นี้เปนใคร? ก็ตอบวา พวกขาพเจา เปนภิกษุ ดังนี้ เพื่อประโยชนแก
ปฏิญญาที่ไมชอบธรรม ไมเปนความจริง.
บทวา เอหิภิกฺขุ ความวา ผูถึงความเปนภิกษุ คืออุปสมบทดวย
เอหิภิกขุ ดวยเพียรพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา อยางนี้วา เธอ จงมา
เปนภิกษุเถิด ชื่อวาภิกษุ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรเห็น
บุคคลผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย เพื่อเปนเอหิภิกษุ จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้อง
ขวา ซึ่งมีสีดุจทอง ออกจากระหวางบังสุกุลจีวรอันมีสีแดง เปลงพระสุรเสียง
กังวานดังเสียงพรหม ตรัสเรียกวา เธอ จงมาเปนภิกษุเถิด, จงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. พรอมกับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคเจานั้นนั่นเอง เพศคฤหัสถ (ของผูเพงอุปสมบทนั้น) อันตรธานไป,
บรรพชาและอุปสมบทก็สําเร็จ, ผูนั้นเปนผูปลงผมนุงหมผากาสาวะ คือนุง
(ผาอันตรวาสก) ผืนหนึ่ง หม (ผาอุตราสงค) ผืนหนึ่ง พาด (ผาสังฆาฏิ)
ไวบนจะงอยบาผื่นหนึ่ง มีบาตรดินที่มีเหมือนดอกอุบลเขียวคลองไวที่บาขาง
ซาย. ภิกษุนั้นทานกําหนดเฉพาะดวยบริขาร ๘ ที่สวมสอดเขาที่รางกาย อัน
พระโบราณจารยกลาวไวอยางนี้วา
บริขารเหลานี้คือ ไตรจีวร บาตร
มีดนอย เข็ม และผารัดประคดเอว เปน ๘
ทั้งผากรองน้ํา ยอมควรแกภิกษุผูประกอบ
ความเพียร
เปนผูสมบูรณดวยอิริยาบถ เหมือนพระเถระตั้งรอยพรรษา มีพระพุทธเจา
เปนพระอาจารย มีพระพุทธเจาเปนพระอุปชฌายะ ยืนถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูทีเดียว.
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จริงอยู ครั้งปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหกุลบุตร
อุปสมบท ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทานั่นแล ในกาลชั่วระยะหนึ่ง. และภิกษุผู
อุปสมบท ดวยวิธีอยางนี้ มีจํานวน ๑,๓๔๑ รูป. คืออยางไร ? คือมีจํานวน
ดังนี้:- พระปญจวัคคิยเถระ ๕ ยสกุลบุตร ๑ สหายผูเปนบริวารของทาน
๕๔ ภัททวัคคีย ๓๐ ปุราณชฏิล ๑,๐๐๐ ปริพาชกรวมกับพระอัครสาวกทั้ง
สอง ๒๕๐ พระอังคุลิมาลเถระ ๑ (รวมเปน ๑,๓๔๑ รูป) สมจริงดังคําที่
พระอรรถกถาจารย กลาวไวในอรรถกถาวา
ภิกษุ ๑,๓๐๐ รูป และเหลาอื่นอีก
๔๐ รูป ทั้งพระเถระผูมีปญญาอีก ๑ รูป,
ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด ทานกลาววา เปน
เอหิภิกขุ.
ภิกษุเหลานั้น เปนเอหิภิกขุ จําพวกเดียวก็หามิได, แมเหลาอื่นก็ยัง
มีอีกมาก. คืออยางไร? คือมีจํานวนเปนตนอยางนี้วา เสลพราหมณทั้งบริวาร
มีจํานวน ๓๐๐ พระมหากัปปนทั้งบริวารมีจํานวน ๑,๐๐๐ กุลบุตรชาวเมือง
กบิลพัสดุมีจํานวน ๑๐,๐๐๐ พวกปารายนิกพราหมณ (พราหมณผูแสวงหาที่
พึ่งในภพขางหนา) มีจํานวน ๑๖,๐๐๐ (รวม ๒๗,๓๐๐ รูป) แตภิกษุเหลานั้น
พระอรรถกถาจารยมิไดกลาวไว เพราะทานพระอุบาลีเถระ มิไดแสดงไวใน
บาลีพระวินัยปฎก. ภิกษุเหลานี้ พระอรรถกถาจารยกลาวไว ก็เพราะทาน
พระอุบาลีเถระแสดงไว ในบาลีพระวินัยปฎกนั้นแลว. (พระอรรถกถาจารย
กลาวคําไวในอรรถกถา) วา
ภิกษุทั้งหมดแมเหลานี้ คือ ๒๗,๐๐๐
รูป และ ๓๐๐ รูป, ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด
ทานกลาววา เปนเอหิภิกขุ.
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[วิธีอุปสมบทมี ๘ อยาง]
หลายบทวา ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโน มีความวา ผู
อุปสมบทดวยไตรสรณคมน ซึ่งลั่นวาจากลาว ๓ ครั้ง โดยนัยเปนตนวา พุทฺธ
สรณ คจฺฉามิ. จริงอยู ขึ้นชื่อวา อุปสัมปทา นี้มี ๘ อยาง คือ เอหิภิกขุ
อุปสัมปทา ๑ สรณคมนอุปสัมปทา ๑ โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา ๑ ปญหาพยากรณอุปสัมปทา ๑ ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา ๑ ทูเตนอุปสัมปทา ๑
อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา ๑ ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ๑.
[อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อยาง]
ในอุปสัมปทา ๘ อยางนั้น เอหิภิกขุอุปสัมปทา และสรณคมนอุปสัมปทา ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลวแล.
ที่ชื่อวา โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาที่ทรงอนุญาต
แกพระมหากัสสปเถระ ดวยการรับโอาวาทนี้วา เพราะเหตุนั้นแล กัสสป !
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเขาไปตั้งความละอาย และความเกรงไวในภิกษุ
ทั้งที่เปนผูเฒา ทั้งที่เปนผูใหม ทั้งที่เปนผูปานกลาง อยางแรงกลา, เธอพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ กัสสป! เพราะเหตุนั้นแล กัสสป ! เธอพึงศึกษาอยางนี้วา
เราจักฟงธรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยกุศล, เราเงี่ยหูลงฟงธรรมนั้น
ทั้งหมด ทําในใจใหสําเร็จประโยชน รวบรวมไวทั้งหมดดวยใจ, เธอพึงศึกษา
อยางนี้แล กัสสป! เพราะเหตุนั้นแล กัสสป ! เธอพึงศึกษาอยางนี้วา ก็สติ
ที่เปนไปในกายของเรา ซึ่งประกอบดวยความรําคาญ จักไมละเราเสีย, เธอ
พึงศึกษาอยางนี้แล กัสสป* !
*
ส . นิทาน. ๑๖/๒๖๐. บาลีเดิมเปน กายคตาสติ น วิชหิสฺสติ ไมมี ม ศัพท.
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ที่ชื่อวา ปญหาพยากรณอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาที่ทรงอนุญาต
แกโสปากสามเณร. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถามปญหาเนื่องดวย
อสุภ ๑๐ กะโสปากสามเณร ผูจงกรมตามเสด็จอยูในบุพพารามวา โสปากะ !
ธรรมเหลานี้คือ อุทธุมาตกสัญญาก็ดี รูปสัญญาก็ดี มีอรรถตาง ๆ กัน มี
พยัญชนะตาง ๆ กัน หรือมีอรรถอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ?
โสปากสามเณรนั้น ทูลแกปญหาเหลานั้นได. พระผูมีพระภาคเจา ทรงประทาน
สาธุการแกเธอ แลวตรัสถามวา เธอไดกี่พรรษาละ โสปากะ ? สามเณร
ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา! หมอมฉันได ๗ พรรษา.
พระผูมีพระภาคเจา มีพระหฤทัยอันโสปากสามเณรใหยินดีวา โสปากะ
เธอแกปญหาทัดเทียมกับสัพพัญุตญาณของเรา แลวจึงทรงอนุญาตให
อุปสมบท. นี้ชื่อวา ปญหาพยากรณอุปสัมปทา.
ที่ชื่อวา ครุธัมปฏิคคหณอุปสัมปทา๑ ไดแกอุปสัมปทาที่ทรงอนุญาต
แกพระนางมหาปชาบดี ดวยการรับครุธรรม ๘.
ที่ชื่อวา ทูเตน อุปสัมปทา๒ ไดแกอุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแกนาง
อัฒกาสีคณิกา.
ที่ชื่อวา อัฏฐวาจิกา อุปสัมปทา๓ ไดแกอุปสัมปทาของนางภิกษุณี
ดวยกรรม ๒ พวกนี้ คือ ญัตติจตุตถกรรม ฝายภิกษุณีสงฆ ญัตติจตุตถกรรม
ฝายภิกษุสงฆ.
ที่ชื่อวา ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา๔ ไดแกอุปสัมปทาของภิกษุ
ทั้งหลายในทุกวันนี้.
๑. วิ. จุลฺล. ๗/๓๒๓-๙.
๒. วิ. จุลฺล. ๗/๓๖๕-๗.
๓. วิ. จุลฺล ๗/๓๕๔-๓๕๙
๔. วิ. มหา. ๔/๑๙๑.
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มีคําวากลาวอธิบายวา ผูที่อุปสมบทแลวในบรรดาอุปสัมปทา ๘ อยาง
เหลานี้ ดวยอุปสัมปทานี้ ที่ทรงอนุญาตแลวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตซึ่งบรรพชา อุปสมบทดวยไตรสรณคมนเหลานี้.*
บทวา เจริญ ไดแกไมทราม. จริงอยู เสขบุคคลทั้งหลายมีกัลยาณปุถุชนเปนตน จนถึงเปนพระอรหันต ยอมถึงความนับวา ภิกษุผูเจริญ
เพราะประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ
อันเจริญ.
บทวา สาโร มีความวา เสขกัลยาณปุถุชนนั้น พึงทราบวา ภิกษุ
ผูมีสาระ เพราะประกอบดวยสาระทั้งหลาย มีศีลสาระเปนตนเหลานั้นนั่นเอง
เปรียบเหมือนผาสีเขียว เพราะประกอบดวยสีเขียวฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง
พระขีณาสพเทานั้น พึงทราบวา เปนผูมีสาระ เพราะเปนผูปราศจากกระพี้คือ
กิเลส.
บทวา เสกฺโข มีความวา พระอริยบุคคล ๗ จําพวก กับทั้งกัลยาณปุถุชน ยอมศึกษาสิกขาบท ๓ เพราะเหตุนั้น จึงจัดเปนเสกขบุคคล. ใน
เสกบุคคลเหลานั้น คนใดคนหนึ่งพึงทราบวา เปนภิกขุเสกขะ. ที่ชื่อวา
อเสกขบุคคล เพราะไมตองศึกษา. พระขีณาสพ ทานเรียกวา อเสกขบุคคล
เพราะลวงเสกขธรรมเสีย ตั้งอยูในผลเลิศ ไมมีสิกขาที่จะตองศึกษาใหยิ่งกวานั้น.
สองบทวา สมคฺเคน สงฺเฆน มีความวา ดวยสงฆ ชื่อวา เขาถึง
ความเปนผูพรอมเพรียงกันในกรรมอันหนึ่ง เพราะภิกษุผูเขากรรม ในกรรม
ที่จะพึงดวยสงฆปญจวรรค โดยปริยายอยางต่ําที่สุด ไดมาครบจํานวน
เพราะไดนําฉันทะของพวกภิกษุผูควรฉันทะมาแลว และเพราะพวกภิกษุผูอยู
พรอมหนากันไมคัดคาน.
*
วิ. มหา. ๔/๔๒.
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บทวา ตฺติจตุตฺเถน มีความวา อันจะพึงทําดวยอนุสาวนา ๓ ครั้ง
ญัตติ ๑ ครั้ง.
บทวา กมฺเมน คือ วินัยกรรมอันชอบธรรม.
บทวา อกุปฺเปน ความวา เขาถึงความเปนกรรมอันใคร ๆ พึงให
กําเริบไมได คืออันใคร ๆ พึงคัดคานไมได เพราะถึงพรอมดวยวัตถุสมบัติ
ญัตติสมบัติ อนุสาวนาสมบัติ สีมาสมบัติ และปริสสมบัติ.
บทวา านารเหน คือควรแกเหตุ ไดแกควรแกสัตถุศาสนา.
ชื่อวา อุปสัมบัน คือมาถึง อธิบายวา บรรลุภาวะอันสูงสุด. อัน
ความเปนภิกษุเปนภาวะอันสูง. จริงอยู บุคคลนั้น ทานเรียกวา อุปสัมบัน
เพราะมาถึงความเปนภิกษุนั้น ดวยกรรมตามที่กลาวแลว.
ก็ในอธิการนี้ มาแตญัตติจตุตถกรรมอยางเดียวเทานั้น. แตในที่นี้
ควรนําสังฆกรรมทั้ง ๔ มากลาวไวโดยพิสดาร. คํานั้นทั้งหมดทานกลาวแลวใน
อรรถกถาทั้งหลาย. และสังฆกรรมเหลานั้นคือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม
ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม บัณฑิตพึงเรียงไวตามลําดับ แลวซักบาลี
มากลาวโดยพิสดาร จากคัมภีรขันธกะและกัมมวิภังคในที่สุดแหงคัมภีรบริวาร.
ขาพเจาจักพรรณนาสังฆกรรมเหลานั้นในกัมมวิภังค ในที่สุดแหงคัมภีรบริวาร
นั่นแล. เพราะวา เมื่อมีการพรรณนาอยางนั้น ปฐมปาราชิกวรรณนา จักไม
เปนการหนักไป. และการพรรณนาพระบาลีตามที่ตั้งไว ก็จักเปนวรรณนาที่รู
กันไดงาย ทั้งฐานะเหลานั้น จักเปนของไมสูญเสีย. เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จะทําการพรรณนาไปตามบทเทานั้น.
บทวา ตตฺร มีความวา บรรดาภิกษุทั้งหลาย ซึ่งกลาวโดยนัยมีคําวา
ผูขอ เปนตนเหลานั้น.
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สองบทวา ยฺวาย ภิกฺขุ ตัดบทเปน โย อย ภิกฺขุ แปลวา
ภิกษุนี้ใด.
ขอวา สมคฺเคน สงฺเฆน ฯเป ฯ อุปสมฺปนฺโน มีความวา
บรรดาอุปสัมปทา ๘ ผูอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรมเทานั้น.
ขอวา อย อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขุ มีความวา ภิกษุนี้
ประสงคเอาวา ภิกษุ ในอรรถวา เสพเมถุนธรรมแลว ยอมเปนผูพายแพ นี้.
สวนภิกขุศัพทนอกนี้มีวา ภิกฺขโก เปนตน ตรัสดวยอํานาจการ
ขยายความ. และในคําวา ภิกฺขโก เปนตนนั้น ศัพทมีอาทิวา ผูขอ ตรัส
ดวยอํานาจภาษา. สองบทนี้วา เปนภิกษุโดยสมัญญา เปน ภิกษุ โดยความ
ปฏิญญา ตรัสดวยอํานาจการรองเรียก.
บทวา เอหิภิกฺขุ ตรัสดวยอํานาจวิธีอุปสมบทที่กุลบุตรไดแลว โดยมี
พระพุทธเจาเปนอุปชฌายะ. สรณคมนภิกฺขุ ตรัสดวยอํานาจผูอุปสมบทแลว
ในเมื่อกรรมวาจา ยังไมเกิดขึ้น. ศัพทเปนตนวา ผูเจริญ พึงทราบวา ตรัส
ดวยอํานาจคุณ.
พระผูมีพระภาคเจา มิไดทรงจําแนกบทนี้วา ภิกฺขุน ไวในบัดนี้เลย
เพราะไมมีใจความที่แปลก เมื่อจะทรงแสดงสิกขาและสาชีพ เพราะเปนเหตุ
ใหภิกษุถึงพรอมแลว จึงเปนผูชื่อวาถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุ
ทั้งหลาย จึงตรัสวา สิกฺขา เปนตน. ในคําวา สิกฺขา เปนตนนั้น มี
วินิจฉัยดังนี้:ที่ชื่อวา สิกฺขา เพราะอรรถวา อันกุลบุตรพึงศึกษา.
บทวา ติสฺโส เปนสังขยากําหนดการคํานวณ.
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บทวา อธิสีลสิกฺขา มีอรรถวิเคราะหวา ศีลยิ่ง คือสูงสุด เหตุนั้น
จึงชื่อวา อธิศีล. อธิศีลนั้นดวย เปนสิกขา เพราะอันกุลบุตรพึงศึกษาดวย
เหตุนั้น จึงชื่อวา อธิศีลสิกขา. ในอธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาก็นัยนั้น.
[อรรถาธิบายอธิศีล อธิจิต อธิปญญา]
ถามวา ก็ในอธิการนี้ ศีลเปนไฉน? จิตเปนไฉน?
อธิจิต เปนไฉน? ปญญาเปนไฉน ? อธิปญญา เปนไฉน ?
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- ศีล มีองค ๕ และองค ๑๐ ชื่อวา
ศีลเทานั้นกอน. จริงอยู ศีลนั้น เมื่อพระพุทธเจา อุบัติขึ้นแลวก็ตาม ยัง
มิไดอุบัติขึ้นก็ตาม เปนไปอยูในโลก. เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทานใน
ศีลนั้น. เมื่อพระพุทธเจา ยังมิไดอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจา สมณพรหมณ
พวกกรรมวาทีประพฤติชอบธรรม พระเจาจักรพรรดิมหาราช และพระมหาโพธิสัตว ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน (ในศีลนั้น). พวกสมณพราหมณ
ผูเปนบัณฑิตก็สมาทาน (ศีลนั้น) แมดวยตนเอง. สมณพราหมณเปนตน
เหลานั้น ครั้นบําเพ็ญกุศลธรรมนั้นใหบริบูรณแลว ยอมเสวยสมบัติในหมู
ทวยเทพและในหมูมนุษย.
สวนปาฏิโมกขสังวรศีล ทานเรียกวา อธิศีล. จริงอยูปาฏิโมกขสังวรศีล
นั้น เปนศีลที่ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีลทั้งหมดดุจพระอาทิตยยิ่งกวา
แสงสวางทั้งหลาย ดุจภูเขาสิเนรุสูงกวาบรรพตทั้งหลายฉะนั้น ยอมเปนไปได
เฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น นอกพุทธุปบาทกาลหาเปนไปไม. ดวยวา
สัตวอื่นไมสามารถยกบัญญัตินั้นขึ้นตั้งไวได. ก็พระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น
ทรงตัดกระแสทางแหงความประพฤติเสียหายทางกายทวารและวจีทวารไดเด็ด-
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ขาด โดยประการทั้งปวงแลว จึงทรงบัญญัติศีลสังวรนั้นไว อันสมควรแก
ความลวงละเมิดนั้น ๆ.
อนึ่ง ศีลที่สัมปยุตดวยมรรคและผลเทานั้น ชื่อวาศีลที่ยิ่ง แมกวา
ปาฏิโมกขสังวร. แตศีลที่สัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น ทานมิไดประสงคเอาใน
อธิการนี้. เพราะวาภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลนั้น หาเสพเมถุนธรรมไม. กามาวจร
กุศลจิต ๘ ดวง และสมาบัติจิต ๘ ดวง ฝายโลกียรวมเขาเปนอันเดียวกัน
พึงทราบวา จิตเทานั้น. และในกาลที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นหรือไมอุบัติขึ้น
จิตนั้นก็เปนไปอยู การชักชวนและการสมาทาน ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวไว
แลวในศีลนั่นแล
สวนสมาบัติจิต ๘ ดวง ที่เปนบาทแหงวิปสสนา ทานเรียกวา อธิจิต.
จริงอยู อัฏฐสมาบัติจิตนั้น เปนจิตที่ยิ่งและสูงสุดกวาโลกิยจิตทั้งหมด ดุจอธิศีล
ยิ่งกวาบรรดาศีลทั้งหลาย ฉะนั้น และมีอยูเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น
นอกพุทธุปบาทกาล หามีไม. อีกอยางหนึ่ง. จิตที่สัมปยุตดวยมรรคและผล
นั่นแล เปนจิตที่ยิ่งแมกวาอัฏฐสมาบัตินั้น. แตจิตที่สัมปยุตดวยมรรคและ
ผลนั้น ทานมิไดประสงคเอาในอธิการนี้. เพราะวา ภิกษุผูถึงพรอมดวยจิตนั้น
หาเสพเมถุนธรรมไม.
อนึ่ง กัมมัสสกตาญาณ ( ญาณรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน) ซึ่งเปน
ไปโดยนัยมีอาทิวา ผลทานที่ใหแลวมีอยู ผลบูชาที่บูชาแลวมีอยู ชื่อวาปญญา.
จริงอยู ปญญานั้น เมื่อพระพุทธเจา อุบัติขึ้นแลวก็ตาม มิไดอุบัติขึ้นก็ตาม
เปนไปอยูในโลก. เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี
พระสาวกทั้งหลายก็ดี ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน ในปญญานั้น. เมื่อ
พระพุทธเจายังมิไดอุบัติขึ้น พระปจเจกพุทธเจา สมณพราหมณ พวกกรรม-
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วาทีประพฤติชอบธรรม พระเจาจักรพรรดิมหาราช และพระมหาโพธิสัตว
ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน ( ในปญญานั้น). สัตวทั้งหลาย ผูเปนบัณฑิต
ก็สมาทาน แมดวยตนเอง. จริงอยางนั้น อังกุรเทพบุตรไดถวายมหาทานสิ้น
หมื่นป. เวลามพราหมณ พระเวสสันดร และมนุษยบัณฑิตเหลาอื่นมากมาย
ก็ไดถวายมหาทานแลว. เวลาพราหมณเปนตนเหลานั้น ครั้นบําเพ็ญกุศลธรรม
นั้นใหบริบูรณแลว ก็ไดเสวยสมบัติในหมูทวยเทพและในหมูมนุษย.
สวนวิปสสนาญาณ ที่เปนเครื่องกําหนดอาการคือไตรลักษณ ทาน
เรียกวา อธิปญญา. จริงอยู อธิปญญานั้น เปนปญญาที่ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดา
โลกิยปญญาทั้งหมด ดุจอธิศีลและอธิจิต ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดาศีลและจิต
ทั้งหลาย ฉะนั้น นอกพุทธุปบาทกาลหาเปนไปในโลกไม. ก็ปญญาที่สัมปยุต
ดวยมรรคและผลนั่นแล เปนปญญาที่ยิ่งแมกวาวิปสสนาญาณนั้น. แตปญญา
ที่สัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น ทานมิไดประสงคเอาในอธิการนี้. เพราะวา
ภิกษุผูถึงพรอมดวยปญญานั้น หาเสพเมถุนธรรมไม ฉะนั้นแล.
บทวา ตตฺร คือบรรดาสิกขาทั้ง ๓ เหลานั้น.
หลายบทวา ยา อย อธิสีลสฺขา ไดแก อธิสีลสิกขานี้ใด กลาวคือ
ปาฏิโมกขศีล.
[อรรถาธิบายบทวาสิกขาและสาชีพ]
สองบทวา เอต สาชีวนฺนาม มีความวา สิกขาบทนั้นแมทั้งปวง
ที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงตั้งไวในพระวินัย นี่เรียกวา สาชีพ เพราะเหตุวา
เปนที่เปนอยูรวมกัน คือเปนอยูอยางเดียวกัน เปนอยูถูกสวนกัน ประพฤติ
ถูกสวนกัน แหงภิกษุทั้งหลาย ผูตางกันโดยชนิด มีประเทศชาติและโคตร
ตาง ๆ กันเปนตน.
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สองบทวา ตสฺมึ สิกฺขติ มีความวา ภิกษุทําสิกขาบทนั้นใหเปน
ที่พํานักแหงจิตแลว สําเหนียกพิจารณาดวยจิตวา เราศึกษาสมควรแกสิกขาบท
หรือไมหนอ? ก็ภิกษุนี้ จะชื่อวาศึกษาอยูในสิกขาบท กลาวคือสาชีพนั้น
อยางเดียวเทานั้น ก็หามิได แมในสิกขา ก็ชื่อวาศึกษาดวย.
สวนสองบทวา ตสฺมึ สิกฺขติ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจ
บทที่เรียงเปนลําดับกันวา เอต สาชีวนฺนาม นี้. บทวา ตสฺมึ สิกฺขติ
นั้น พระองคตรัสอยางนั้น ก็จริงแล, แตทวา เนื้อความในบทวา ตสฺมึ
สิกฺขติ นี้ พึงเห็นอยางนี้วา เมื่อยังสิกขาใหบริบูรณ ชื่อวา ศึกษาอยูใน
สิกขานั้น และเมื่อไมลวงละเมิด ชื่อวาศึกษาอยูในสิกขาบทนั้น. ถึงบทวา
เตน วุจฺจติ สาชีวสมาปนฺโน นี้ ก็ตรัสดวยอํานาจแหงบทวาสาชีพ ซึ่ง
เปนลําดับเหมือนกัน. ภิกษุนั้นแมถึงพรอมซึ่งสิกขา เพราะเหตุใด, เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยความประสงควา ถึงพรอมดวยสิกขา บาง. ดวย
วา เมื่อมีความประสงคอยางนั้น บทภาชนะแหงบทวา สิกฺขาสาขีวสมาปนฺโน นี้ เปนอันสมบูรณ.
[อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา]
หลายบทวา สิกฺข อปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา มีความวา
ไมบอกคืนสิกขาดวย ไมประกาศความเปนผูทุรพลดวย. แมเมื่อทําใหแจง
ความเปนผูทุรพลแลว สิกขา ยังไมเปนอันบอกลาเลย, แตเมื่อบอกลาสิกขา
แลว ความเปนผูทุรพล ยอมเปนอันทําใหแจงดวย, เพราะเหตุนั้น ดวยบท
วา ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา นี้ จึงไมไดเนื้อความพิเศษอะไร ๆ . ก็เหมือน
อยางวา ดวยคําวา สองคืน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา พึงสําเร็จการ
นอนรวม สองสามคืน ดังนี้ บัณฑิตก็ไมไดเนื้อความพิเศษอะไรๆ. คําวา
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สองคืนนี้ พระองคตรัสโดยความเปนคําสละสลวยดวยพยัญชนะ โดยความเปน
คําติดพระโอษฐ ดวยอํานาจโลกโวหารอยางเดียว ขอนี้ฉันใด, แมคําวา ไม
ไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล นี้ ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยความเปนคํากลาวสะดวก โดยความเปนคําสละสลวยดวยพยัญชนะ โดยความเปนคําติดพระโอษฐ.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงธรรมพรอมทั้ง
อรรถ ทั้งพยัญชนะ, เพราะฉะนั้น จึงทรงยังอรรถใหถึงพรอมดวยบทวา
ไมบอกคืนสิกขา นี้ ยังพยัญชนะใหถึงพรอมดวยบท ไมทําใหแจงความเปน
ผูทุรพล นี้. จริงอยู บทใจความที่กลาวเฉพาะบทเดียว ปราศจากบทแวด
ลอมเสียแลว ยอมไมไพเราะ เปรียบเหมือนพระราชาผูปราศจากบริวาร และ
บุรุษผูปราศจากผาและอลังการ ยอมไมงดงาม ฉะนั้น. แตบทใจความนั้น
ยอมไพเราะพรอมดวยบทเคียง อันเปนบทหอมลอม พอเหมาะแกใจความ.
อีกประการหนึ่ง ความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง ยอมเปน
ใจความแหงการบอกลาสิกขา; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมาย
เอาความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง ซึ่งเปนใจความไดนั้น เมื่อจะ
ทรงไขความบทวา ไมบอกลาสิกขา จึงตรัสวา ไมไดทําใหแจงความเปนผู
ทุรพล.
ในคําวา ไมบอกลาสิกขา ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล นั้น
หากจะพึงมีคําทวงวา การทําใหแจงความเปนผูทุรพลทั้งหมด ยังไมเปนการ
บอกลาสิกขา; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาควรตรัสบทวา ไมไดทําให
แจงความเปนผูทุรพล ดังนี้เสียกอน แลวจึงตรัสบทวา ไมบอกลาสิกขา เพื่อ
จํากัดใจความแหงบทวา ไมทําใหแจงความเปนผูทุรพล นั้น.
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เฉลยวา ก็คํานั้น หาควรกลาวไม เพราะเหตุไร ? เพราะไมมีลําดับ
แหงเนื้อความ. จริงอยู เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน ดังนี้ เนื้อความ ยอมเปนอันพระองคตรัสแลวตามลําดับ ใน
เมื่อตรัสวา ตนถึงพรอมซึ่งสิกขาใด, ไมบอกลาสิกขานั้น หาใชโดยประการ
อื่นไม เพราะเหตุนั้น คําวา สิกฺข อปจฺจกฺขาย นี้แล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสกอน
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบเนื้อความในสองบทวา ไมบอกลาสิกขา, ไม
ทําใหแจงความเปนผูทุรพล นี้ ตามสมควรแกลําดับบาง
พึงทราบอยางไร?
พึงทราบอยางนี้ ในบทวา ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ นี้ ภิกษุ
ถึงพรอมซึ่งสิกขาใด, ไมบอกคืนสิกขานั้น และถึงพรอมซึ่งสาชีพใด, ไมทํา
ใหแจงความเปนผูทุรพลในสาชีพนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความแปลกกันและความ
ไมแปลกกันแหงการบอกลาสิกขา และความทําใหแจงความเปนผูทุรพล และ
ลักษณะแหงการบอกลาสิกขา จึงตรัสคําวา อตฺถิ ภิกฺขเว เปนอาทิ. ในคํา
นั้น ๒ บทวา อตฺถิ ภิกฺขเว เปนตน เปนบทมาติกา. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงจําแนกบทมาติกา ๒ นั้น จึงตรัสคําวา กถฺจ ภิกฺขเว เปนตน.
ในคําวา กถฺจ เปนตนนั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไมชัดเจนดังตอไปนี้ :บทวา กถ ไดแก ดวยอาการไร ?
บทวา ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺจ ไดแก ความทําใหแจงความเปนผู
ทุรพลดวย.
บทวา อิธ คือในศาสนานี้.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 782
บทวา อุกฺกณฺิโต ความวา ผูถึงความเปนผูอยูยากในศาสนานี้
เพราะความเบื่อหนาย. อีกประการหนึ่ง มีคําอธิบายวา ผูมีจิตฟุงซานไมมี
อารมณแนวแน ชูคออยูดวยคิดวา เราจะไปวันนี้ เราจะไปพรุงนี้ เราจะไป
จากนี้ เราจะไป ณ ที่นี้.
บทวา อนภิรโต ไดแก ผูปราศจากความเพลินใจในศาสนา.
สองบทวา สามฺา จวิตุกาโม ไดแก ผูอยากจะหลีกออกไป
จากความเปนสมณะ.
บทวา ภิกฺขุภาว คือ ดวยความเปนภิกษุ. บทวา ภิกฺขุภาว นี้
เปนทุติยาวิภัตติ เปนไปในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. สวนลักษณะที่สมควร
พระผูมีพระภาคเจาตรัส ดวยตติยาวิภัตติทีเดียว ในคําวา พึงสะอิดสะเอียน
ดวยซากศพ อันคลองไวที่คอ ดังนี้เปนตน
บทวา อฏฏิยมาโน มีความวา ประพฤติตน เหมือนระอา คือ
ถูกบีบคั้น ถึงความลําบาก. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ผูอันความเปนภิกษุนั้น
รบกวนอยู บีบคั้นอยู.
บทวา หรายมาโน ไดแก กระดากอยู.
บทวา ชิคุจฺฉมาโน ไดแก ผูเกลียดชังความเปนภิกษุนั้น เหมือน
เกลียดของสกปรก ฉะนั้น.
บทวา คิหิภาว ปฏยมาโน เปนตน มีใจความชัดเจนทีเดียว.
ศัพทวา ยนฺนูน ในคําวา ยนฺนูนาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย นี้
เปนนิบาตแสดงความรําพึง. มีคําอธิบายดังนี้วา หากเราพึงบอกคืนพระพุทธเจา
เสีย, การบอกคืนพระพุทธเจานี้ พึงเปนความดีของเราหนอ.
สองบทวา วทติ วิฺาเปติ มีความวา ภิกษุมีความกระสันนั้น
สั่นวาจากลาวเนื้อความนี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ หรือเหลาอื่น และยังบุคคล
ซึ่งตนบอกใหรูแจง คือใหเขาใจ.
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ป อักษรในบทวา เอวมฺป นี้ มีอันประมวลเนื้อความขางบนมาเปน
อรรถ. การทําใหแจงทําความเปนผูทุรพล และสิกขาไมเปนอันบอกลา ยอมมี
แมดวยประการอยางนี้, การทําใหแจงความเปนผูทุรพลและสิกขาไมเปนอัน
บอกลา แมดวยประการอื่น ก็ยังมีอีก.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความทําใหแจงความเปน
ผูทุรพล และการไมบอกลาสิกขา แมดวยประการอยางอื่นนั้น จึงตรัสคําวา
อถวา ปน เปนอาทิ. คํานั้นทั้งหมด โดยเนื้อความชัดเจนทีเดียว. แตพึง
ทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้:- ตั้งแตตนไป ๑๔ บทเหลานี้ คือ:พุทฺธ
ปจฺจกฺเขยฺย ขาพเจาพึงบอกคืน พระพุทธเจา
ธมฺม
"
"
พระธรรม
สงฺฆ
"
"
พระสงฆ
สิกฺข
"
"
สิกขา
วินย
"
"
วินัย
ปาฏิโมกฺข
"
"
ปาฏิโมกข
อุทฺเทส
"
"
อุทเทส
อุปชฺฌาย
"
"
พระอุปชฌายะ
อาจริย
"
"
พระอาจารย
สทฺธิวิหาริก
"
"
พระสัทธิวิหาริก
อนฺเตวาสิก
"
"
พระอันเตวาสิก
สมานูปชฺฌายก "
"
พระผูรวมอุปชฌายะ
สมานาจริยก
"
"
พระผูรวมอาจารย
สพฺรหฺมจารึ
"
"
พระเพื่อนพรหมจรรย
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสในวาระวาดวยทําใหแจงความเปนผูทุรพลนี้ ดวยอาการ
คือ การบอกลา.
๘ บทเหลานี้ คือ:คิหี
อสฺส ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ
อุปาสโก
" ขาพเจาพึงเปนอุบาสก
อารามิโก
" ขาพเจาพึงเปนอารามิกะ
สามเณโร "
ขาพเจาพึงเปนสามเณร
ติตฺถิโย
"
ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย
ติตฺถิยสาวโก "
ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย
อสฺสมโณ "
ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ
อสกฺยปุตฺติโย "
ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอาการคือกําหนดภาวะ ดวยบทวา อสฺส นี้ แหง
บรรดาบททั้งหลายมีบทวา คิหี อสฺส เปนตน.
๒๒ บทที่ประกอบดวยบทวา ยนฺนูนาห นี้ พระองคตรัสแลว ดัง
พรรณนามาฉะนี้. เหมือนอยางวา ๒๒ บท ที่ประกอบดวยบทวา ยนฺนูนาทิ
นี้ พระองคตรัสแลวฉันใด ๒๒ บท ที่ประกอบดวยบทหนึ่ง ๆ ในบรรดา
บทเหลานี้คือ:-
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ยทิ ปนาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย ก็ถาวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ๑
อถาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ๑
หนฺทาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
ผิวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ๑
โหติ เม พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
ขาพเจามีความดําริวา ขาพเจา
พึงบอกคืนพระพุทธเจา ฯลฯ๑
พระองคก็ตรัสแลวฉันนั้น, รวมทั้งหมด จึงเปน ๑๑๐ บาท ดวยประการฉะนี้
ตอจากบทวา โหติ เม เปนตนนั้นไป มี ๑๗ บท มีอาทิวา มาตร
สรามิ ขาพเจาระลึกถึงมารดา ซึ่งเปนไปโดยนัยแสดงวัตถุที่ตนควรระลึกถึง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขตฺต ไดแก ไรขาวสาลีเปนตน.
บทวา วตฺถุ ไดแก สถานที่เกิดขึ้นแหงหญา ใบไว ผักดอง และ
ผลไมนอยใหญ
บทวา สิปฺป ไดแก ศิลปะของชางหมอและชางหูกเปนตน.
ตอจาก ๑๗ บทนั้นไป มี ๙ บท มีอาทิวา มาตา เม อตฺถิ,
สา มยา โปเสตพฺพา มารดาของขาพเจามีอยู, มารดานั้น ขาพเจาตอง
เลี้ยงดู ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแสดงความเปนผูกังวล และมีความเกี่ยวของ.
๑. ที่เปยยาลไวทั้ง ๔ แหงนั้น ใหเติมเหมือนในบาลีวินัยปฏก มหาวิภังค ๑/๔๔-๔๕ ดังนี้
คือ :- ยทิ ปนาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยย , ยทิ ปนาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยย จนถึง ยทิ ปนาห
อสกฺยปตฺติโย อสฺส (๒๒ บท) อถาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย , อถาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง
อถาห อสกฺยปุตฺติโย อสฺสส (๒๒ บท) หนฺทาห พุทฺธ ปจจกฺเขยฺย , หนฺทาห ธมฺม
ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง หนฺทาห อสกฺยปุตฺยิโย อสฺส (๒๒ บท) โหติ เม พุทฺธ ปจฺจกฺเขจฺย ,
โหติ เม ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง โหติ เม อสกฺยปตฺติโย อสฺส (๒๒ บท).
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ตอจาก ๙ บทนั้นไป มี ๑๖ บท มีอาทิวา มาตา เม อตฺถิ,
สา ม โปเสสฺสติ มารดาของขาพเจามีอยู, มารดานั้นจักเลี้ยงดูขาพเจา
ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแสดงถึงบุคคลผูเปนที่อาศัย และผูเปนที่พํานัก.
ตอจาก ๑๖ บทนั้นไป มี ๘ บท มีอาทิวา ทุกฺกร พรหมจรรยเปน
ภาวะที่ทําไดยาก ซึ่งเปนไปดวยการแสดงถึงความที่พรหมจรรย มีการฉัน
หนเดียวและนอนหนเดียวเปนภาวะที่ทําไดยาก.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ทุกฺกร ภิกษุกระสันนั้น ยอมแสดง
ความที่พรหมจรรยทําไดยาก เพราะทํากิจวัตรทั้งหลาย มีการฉันหนเดียว
เปนตน.
ดวยบทวา น สุกร ยอมคานความที่พรหมจรรยเปนภาวะที่ทําไดงาย.
ในสองคําวา ทุจฺจร น สุจร นี้ พึงทราบนัยอยางนั้น.
ดวยบทวา น อุสฺสหามิ ยอมแสดงความที่ตนไมมีความอุตสาหะ
คือ ขอที่ตนไมมีความสามารถ ในการทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตนนั้น.
ดวยบทวา น วิสหามิ ยอมแสดงถึงขอที่ตนไมมีความอดทน (ใน
เพราะทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตนนั้น).
ดวยบทวา น รมามิ ยอมแสดงความไมมีแหงความยินดี.
ดวยบทวา นาภิรมานิ ยอมแสดงความไมมีแหงความเพลินใจ.
ก็ ๕๐ บทเหลานี้ และ ๑๑๐ บทเบื้องตน จึงรวมเปน ๑๖๐ บท
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส ในวาระวาดวยทําใหแจงความเปนผูทุรพล
โดยนัยดังกลาวมาแลวนั้น. คําวา กถฺจ ภิกฺขเว เปนตนทั้งหมด แมใน
วาระวาดวยการบอกลาสิกขา โดยเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว แตควรทราบ
วินิจฉัยโดยบทดังนี้:-
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๑๔ บท ที่เปนไปกับดวยความสัมพันธคําบอกลาสิกขาเหลานี้ คือ :พุทฺธ
ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา
ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรม
สงฺฆ
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ
สิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนสิกขา
วินย
"
ขาพเจาบอกคืนวินัย
ปาฏิโมกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกข
อุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศ
อุปชฺฌาย
"
ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ
อาจริย
"
ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย
สทฺธิวิหาริก
"
ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก
อนฺเตวาสิก
"
ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก
สมานูปชฺฌายก "
ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ
สมานาจริยก "
ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย
สพฺรหฺมจารึ "
ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว แมในวาระวาดวยการบอกลาสิกขานี้.
อนึ่ง คําวา วทติ วิฺาเปติ ในทุก ๆ บท มีเนื้อความดังตอ
ไปนี้ :ภิกษุผูกระสันนั้น ลั่นวาจากลาว และยังบุคคลซึ่งตนบอกใหรูแจง
คือ ประกาศใหไดยิน ไดแกใหเขาใจ ดวยการลั่นวาจานั้นนั่นเองวา ภิกษุนี้
มีความประสงคจะละศาสนา จะพนจากศาสนาจะละความเปนภิกษุ จึงเปลง
ถอยคํานี้.
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ก็ถาภิกษุนี้ มีความประสงคจะกลาววา พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ แตทํา
บทกลับกันเสียแลว พึงกลาววา ปจฺจกฺขามิ พุทฺธ หรือพึงกลาวเนื้อความนั้น
ดวยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใดภาษาหนึ่ง, หรือมีความประสงค
จะกลาววา พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ แตพึงกลาวโดยขามลําดับวา ธมฺม ปจฺจกฺขามิ
หรือวา สพฺรหฺม ปจฺจกฺขามิ ขอนี้เปรียบเหมือนในวิภังคแหงอุตตริมนุษยธรรม คือ ภิกษุผูมีความประสงคจะกลาววา ปม ฌาน สมาปชฺชามิ
ขาพเจาเขาปฐมฌาน แตกลาวเสียวา ทุติย ฌาน สมาปชฺชามิ ขาพเจา
ขาพเจาทุติยฌาน ดังนี้ แมฉันใด, ถาภิกษุผูกระสันนั้นจะบอกแกผูใด, ผูนั้น
ยอมรับรูคําพูดแมมีประมาณเทานี้วา ภิกษุนี้มีความประสงคจะละความเปนภิกษุ
จึงไดกลาวเนื้อความนี้, ขึ้นชื่อวา การกลาวผิดพลาด ยอมไมมี, การกลาว
เชนนั้น ก็หยั่งลงสูเขตทีเดียว, สิกขาก็ยอมเปนอันบอกลาแลว ฉันนั้น. ภิกษุ
นั้นยอมเปนผูเคลื่อนจากศาสนาทีเดียว เหมือนสัตวผูเคลื่อนจากความเปน
ทาวสักกะ หรือจากความเปนพรหม ฉะนั้น.
อนึ่ง ถาภิกษุกลาวดวยคํากําหนดอดีตกาล และอนาคตกาลวา พุทฺธ
ปจฺจกฺขึ ก็ดี พุทฺธ ปจฺจกฺขิสฺสามิ ก็ดี พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย ก็ดี สงทูต
ไปก็ดี สงขาวสาสนไปก็ดี สลัก (เขียน) อักษรไวก็ดี บอกใจความนั้นดวย
หัวแมมือ ก็ดี สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา. สวนการอวดอุตตริมนุษยธรรม
ยอมถึงที่สุดแมดวยหัวแมมือ. การบอกลาสิกขา ยอมถึงที่สุด ก็ตอเมื่อภิกษุผู
ลั่นวาจา ซึ่งสัมปยุตดวยจิตในสํานักของสัตวเปนชาติมนุษยเทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุ เมื่อลั่นวาจาประกาศใหคนอื่นรู ถาเจาะจงบอก
เฉพาะบุคคลคนหนึ่งวา บุคคลนี้เทานั้นจงรู และบุคคลนั้นนั่นเอง รูความ
ประสงคของเธอนั้นไซร, สิกขายอมเปนอันบอกลา. ถาบุคคลนั้นไมรู, แต
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คนอื่นซึ่งยืนอยูในที่ใกลรู, สิกขายอมไมเปนอันบอกลา. ถาวา ภิกษุนั้น
เจาะจงบอกเฉพาะแมบุคคลสองคนในที่ที่คนสองคนยืนอยูวา ขาพเจาบอกแก
คนสองคนนี้ ดังนี้, บรรดาคนทั้งสองนั้น เมื่อคนหนึ่งรูก็ตาม รูทั้งสองคน
ก็ตาม สิกขา ยอมเปนอันบอกลา. การบอกลาสิกขาแมในบุคคลมากมาย
บัณฑิตก็ควรทราบดังอธิบายมาแลวนั้น.
[ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได]
อนึ่ง ถาวาภิกษุผูถูกความไมเพลินใจบีบคั้น ระแวงสงสัยภิกษุทั้งหลาย
ผูคุนเคยกันกลาววา พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ ตะโกนเสียงดังดวยหวังวา ใคร ๆ
จงรู, ถาวา มีคนทํางานอยูในปา หรือบุรุษคนอื่นผูรูลัทธิศาสนา ยืนอยูใน
ที่ไมไกล ไดยินเสียงของภิกษุนั้น ก็เขาใจวา สมณะผูกระสันรูปนี้ ปรารถนา
ความเปนคฤหัสถเคลื่อนจากศาสนาแลว ดังนี้, สิกขายอมเปนอันบอกลาแท.
แตวาในขณะนั้นนั่นเอง การบอกลาสิกขาไมกอนไมหลัง เปนขอที่รูไดยาก.
เหมือนเหลามนุษยในโลก โดยปกติธรรมดา ฟงคําพูดแลว ยอมรูไดฉันใด,
ถาวาคนที่ทํางานอยูในปาเปนตนนั้น ยอมรูไดโดยสมัยที่คิดนึกอยูไซร, สิกขา
ก็ยอมเปนอันบอกลาแลวฉันนั้น. ถาในกาลภายหลังเขาสงสัยอยูวา ภิกษุรูปนี้
พูดอะไร ? คิดนาน ๆ จึงเขาใจ, สิกขายอมไมเปนอันบอกลา. จริงอยู การ
บอกลาสิกขานี้ดวย อภูตาโรจนสิกขาบท ทุฏุลวาจสิกขาบท อัตตกามสิกขาบท
ทุฏฐโทสสิกขาบท และภูตาโรจนสิกขาบททั้งหลาย ที่จะกลาวตอไปดวย มี
กําหนดความอยางเดียวกัน ยอมถึงที่สุด ในเมื่อผูฟงรูใจความได โดยสมัยที่
นึกคิดนั่นเอง. เมื่อคนฟงสงสัยอยูวา ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร? คิดนาน ๆ จึง
เขาใจความได, สิกขาบททั้ง ๕ นั้น ยังไมถึงที่สุด. เหมือนอยางวา วินิจฉัย
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นี้ทานกลาวไวในบทวา พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ ฉันใด, ในทุก ๆ บท ก็ควร
ทราบวินิจฉัย ฉันนั้น. ก็เพราะสิกขายอมเปนอันภิกษุบอกลาในกาลใด, ใน
กาลนั้น แมภิกษุไมกลาวคําเปนตนวา ยนฺนูนาห พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย
ความเปนผูทุรพล ก็ยอมเปนอันทําใหแจงแลว; เหตุฉะนั้น ในที่สุดแหงบท
แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ความทําใหแจง
ความเปนผูทุรพล และสิกขาเปนอันบอกลา ยอมมีแมดวยอาการอยางนี้.
ถัดจาก ๑๔ บทนั้นไป ในบทวา คิหีติ ม ธาเรหิ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:ถาวาภิกษุผูกระสันนั้นกลาววา
คิหี ภวิสฺสามิ
ขาพเจาจักเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี
คิหี โมมิ
ขาพเจาจะเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี
คิหี ชาโตมฺหิ
ขาพเจาเกิดเปนคฤหัสถแลว ดังนี้ก็ดี
คิหิมฺหิ
ขาพเจายอมเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี
สิกขา ยอมเปนอันไมบอกลา ก็ถากลาววา
อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจงทรงจําขาพเจา
ธาเรหิ
วาเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี
อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจงรู ขาพเจาวา
ชานาหิ
เปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี
อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจงจําหมาย
สฺชานาหิ
ขาพเจาวาเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี
อชฺช ปฏาย คิหีติ ม
ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานจงใฝใจ ขาพเจา
มนสิกโรหิ
วาเปนคฤหัสถ ดังนี้ก็ดี หรือกลาวโดย
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โวหารของชาวอริยกะ หรือโวหารของชาวมิลักขะก็ดี เมื่อเธอกลาวเนื้อความ
นั้นอยางนี้แลว ถาผูที่ตนบอกเขาใจ, สิกขาก็ยอมเปนอันบอกลา
ใน ๗ บท มีวา อุปาสโก เปนตนแมที่เหลือ ก็นัยนั่น. ก็ ๘ บท
เหลานี้ และ ๑๔ บทเบื้องตน จึงรวมเปน ๒๒ บท ฉะนี้แล. ถัดจาก ๘ บท
นั้นไป ทานกลาวประมวล ๑๔ บทเบื้องตนนั่นแลเขาดวย ๔ บทเหลานั้น คือ
อลมฺเม, กินฺนุเม, ม มมตฺโถ, สุมุตฺตาห , จึงเปน ๕๖ บท.
พระบรรดาบทเหลานั้น บทวา อล แปลวา ชางเถิด, อธิบายวา
พอละ.
บทวา กินฺนุเม ความวา กิจอะไรของขาพเจา ? คือกิจอะไรที่
ขาพเจาควรทํา? อธิบายวา กิจอะไร ที่ขาพเจาจะพึงทําใหสําเร็จ?
บทวา น มมตฺโถ ความวา ขาพเจาไมมีความตองการ.
บทวา สุมุตฺตาห ตัดเปน สุมุตฺโต อห แปลวา ขาพเจาพน
ดีแลว (จากพระพุทธเจา).
คําที่เหลือใน ๕๖ บทนี้ มีนัยดังกลาวมาแลวทีเดียว. ก็ ๕๖ บท
เหลานี้ และ ๒๒ บทขางตน จึงรวมเปน ๗๘ บท ทานกลาวไวโดยสรุป
เทานั้น ดวยประการอยางนี้. ก็เพราะการบอกลาสิกขายอมมีไดแมดวยคําเปน
ไวพจนแหงบทอันเปนเขตเหลานั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส
คําวา ยานิ วาปนฺนิป เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยานิ วาปนฺานิป ความวายกเวน
บทซึ่งมาในบาลีวา พุทฺธ เปนตนเสียแลว คําไวพจนเหลาอื่นใดเลา ยังมี
อยูอีก.
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บทวา พุทฺธเววจนานิ วา ไดแก พระนามโดยปริยายแหงพระพุทธเจา ฯลฯ หรือนามโดยปริยายแหงผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร.
บรรดาพระนามที่เปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น พระนามตั้งพันมาแลวในวรรณปฏฐาน๑ พระนามรอยหนึ่งมาแลวในอุบาลีคาถา๒
และพระนามอยางอื่นที่ไดอยูโดยพระคุณ พึงทราบวา เปนไวพจนแหงพระพุทธเจา. ชื่อแหงพระธรรมแมทั้งหมด พึงทราบวา เปนไวพจนแหงพระธรรม.
ในไวพจนแหงพระสงฆเปนตนทั้งหมด ก็นัยนั่น.
[การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เปนไวพจนของพระพุทธเจา]
ก็ในพระนามที่เปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนนี้ มีโยชนาดังตอ
ไปนี้:การบอกลาดวยคําวา พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลาดวย
ไวพจนตามที่กลาวเลย. การบอกลาเปนตนอยางนี้ คือ:สมฺมาสมฺพุทฺธ ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง.
อนนฺตพุทฺธึ "
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา ผูมี
ความตรัสรูไมมีที่สุด.
อโนมพุทฺธึ "
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผูมี
ตรัสรูไมต่ําทราม.
โพธึปฺปฺาณ
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผูมี
ความตรัสรูเปนเครื่องปรากฏ
๑. วรรณปฏฐาน เปนคัมภีรแสดงพุทธคุณฝายมหาสังฆิก พวกมหายาน. ๒. อุบาลีวาทสูตร
ม.ม. ๑๓/๑๗-๘.
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ธีร
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผูมี
ปญญาเปนเครื่องทรงจํา.
วิคตโมห
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา ผู
ปราศจากโมหะ.
ปภินฺนขีล
"
ขาพาเจาบอกคืนพระพุทธเจา ผู
ทรงทําลายตะปูใจ.
วิชิตวิชย
"
ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา ผู
ทรงชํานะวิเศษ.
จัดเปนการบอกลาสิกขาดวยคําไวพจนแหงพระพุทธเจา.
[วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจนพระธรรม]
การบอกลาดวยคําวา ธมฺม ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลาดวย
ไวพจนตามที่กลาวเลย.
ชื่อแมแหงพระธรรมขันธ ๆ หนึ่ง ในบรรดาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ (เหลานี้) คือ:สฺวากฺขาต ธมฺม ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนพระธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว.
สนฺทิฎิก ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันผู
ไดบรรลุพึงเห็นเอง.
อกาลิก ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันไม
ประกอบดวยกาล.
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เอหิปสฺสิก ธมฺม ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมที่ควร
เรียกใหมาดู.
โอปนยิก ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
ควรนอมเขามาใสใจ.
ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหิ
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
ธมฺม ปจฺจกฺขามิ
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน.
อสงฺขต ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
ปจจัยมิไดปรุงแตง.
วิราค ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
ปราศจากราคะ.
นิโรธ ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันดับ
สนิท.
อมต ธมฺม
ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน
เปนอมตะ.
ทีฆนิกาย
"
ขาพเจาบอกคืนทีฆนิกาย.
พฺรหฺมชาล
"
ขาพเจาบอกคืนพรหมชาลสูตร
มชฺฌิมนิกาย
"
ขาพเจาบอกคืนมัชฌิมนิกาย.
มูลปริยาย
"
ขาพเจาบอกคืนมูลปริยายสูตร.
ส ยุตฺตนิกาย
"
ขาพเจาบอกคืนสังยุตนิกาย.
องฺคุตฺตรนิกาย
"
ขาพเจาบอกคืนอังคุตตรนิกาย.
ชาตกนิกาย
"
ขาพเจาบอกคืนชาดกนิกาย.
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อภิธมฺม
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระอภิธรรม
กุสล ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนกุศลธรรม
อกุสล ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนอกุศลธรรม
อพฺยากต ธมฺม
"
ขาพเจาบอกคืนอัพยากตธรรม
สติปฏาน
"
ขาพเจาบอกคืนสติปฏฐาน
สมฺมปฺปธาน
"
ขาพเจาบอกคืนสัมมัปธาน
อิทฺธิปาท
"
ขาพเจาบอกคืนอิทธิบาท
อินฺทฺริย
"
ขาพเจาบอกคืนอินทรีย
พล
"
ขาพเจาบอกคืนพละ
โพชฺฌงฺค
"
ขาพเจาบอกคืนโพชฌงค
มคฺค
"
ขาพเจาบอกคืนมรรค
ผล
"
ขาพเจาบอกคืนผล
นิพฺพาน
"
ขาพเจาบอกคืนพระนิพพาน
จัดเปนไวพจนแหงพระธรรมทีเดียว.
การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระธรรมดังพรรณนา
มาฉะนี้.
[วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจนพระสงฆ]
การบอกลาดวยคําวา สงฺฆ ปจฺจกฺขามิ ไมใชการบอกลาดวย
คําไวพจน. การบอกลาสิกขายอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระสงฆอยางนี้คือ:สุปฏิปนฺน สงฺฆ ปจฺจกฺขามิ ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติดี
อุชุปฏิปนฺน "
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิ
บัติตรง
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ายปฏิปนฺน สงฺฆ ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติเปนธรรม
สามีจิปฏิปนฺน "
"
ขาพเจาบอกคนพระสงฆผูปฏิบัติสมควร
จตุปฺปริสยุค
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคูบุรุษ
สี่
อฏปุริสปุคฺคล "
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคือ
บุรุษบุคคลแปด
อาหุเนยฺย
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
คํานับ
ปาหุเนยฺย
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
ของตอนรับ
ทกฺขิเณยฺย
"
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
ของทําบุญ
อฺชลิกรณีย "
"
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร
ทําอัญชลี
อนุตฺตร ปฺฺุเขตฺต สงฺฆ
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูเปน
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูเปน
อื่นยิ่งกวา
[อรรถาธิบายวิธีลาสิกขาทั่วไป]
การบอกลาดวยคําวา สิกฺข ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลาดวย
คําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสิกขาอยางนี้ คือ:-
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ภิกฺขุสิกฺข
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภิกษุ
ภิกฺขุนีสิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภิกษุณี
อธิสีลสิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนอธิสีลสิกขา
อธิจิตฺตสิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนอธิจิตสิกขา
อธิปฺาสิกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนอธิปญญาสิกขา.
การบอกลาดวยคําวา วินย ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลาดวย
คําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงวินัย มีอาทิอยางนี้
คือ:ภิกฺขุวินย
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนวินัยของภิกษุ
ภิกฺขุนีวินย
"
ขาพเจาบอกคืนวินัยของนางภิกษุณี
ปม
ปาราชิกก
"
ขาพเจาบอกคืนปฐมปาราชิก
ทุติย
"
"
ขาพเจาบอกคืนทุติยปาราชิก
ตติย
"
"
ขาพเจาบอกคืนตติยปาราชิก
จตุตฺถ
"
"
ขาพเจาบอกคืนจตุตถปาราชิก
สงฺฆาทิเสส
"
ขาพเจาบอกคืนสังฆาทิเสส
ถุลฺลจฺจย
"
ขาพเจาบอกคืนถุลลัจจัย
ปาจิตฺติย
"
ขาพเจาบอกคืนปาจิตติยะ
ปาฏิเทสนีย
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิเทสนียะ
ทุกฺกฏ
"
ขาพเจาบอกคืนทุกกฏ
ทุพฺภาสิต
"
ขาพเจาบอกคืนทุพภาษิต.
การบอกลาดวยคําวา ปาฏิโมกฺข ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงปาฏิโมกขอยางนี้
คือ:-
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ภิกขุปาฏิโมกฺข
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนภิกขุปาฏิโมกข
ภิกขุนีปาฏิโมกฺข
"
ขาพเจาบอกคืนภิกขุนีปาฏิโมกข.
การบอกลาดวยคําวา อุทฺเทส ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุเทศ มีอาทิ
อยางนี้คือ:ภิกขุปาฏิโมกฺขุทฺเทส
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทส
ปม ปาฏิโมกฺขุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๑
ทุติย
"
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๒
ตติย
"
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๓
จตุตฺถ
"
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๔
ปฺจม
"
"
ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๕
สมฺมาสมฺพุทฺธุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระสัมมาสัมพุทธเจา
อนนฺตพุทฺธิอุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระอนันตพุทธิเจา
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อโนมพุทฺธิอุทฺเทส
ปจฺจกฺขามิ
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระอโนมพุทธิเจา
โพธิปฺปฺาณุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระโพธิปญญาณเจา
ธีรุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระธีรเจา
วิคตโมหุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระวิคตโมหเจา
ปภินฺนขีลุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระปภินนขีลเจา
วิชิตวิชยุทฺเทส
"
ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง
พระวิชิตวิชัยเจา.
การบอกลาดวยคําวา อหุปชฺฌาย ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอกลา
คําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุปชฌายะ
อยางนี้คือ :ภิกษุใด ใหขาพเจาบรรพชา ภิกษุใด ใหขาพเจาอุปสมบท ขาพเจา
บรรพชาแลว เพราะมีภิกษุใดเปนประธาน ขาพเจาอุปสมบทแลว เพราะมี
ภิกษุใดเปนประธาน บรรพชาของขาพเจามีภิกษุใดเปนประธาน อุปสมบทของ
ขาพเจามีภิกษุใดเปนประธาน ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา อาจริย ปจฺจกฺขามฺ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอาจารยอยางนี้
คือ:-
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ภิกษุใดใหขาพเจาบรรพชา ภิกษุใดสวดประกาศขาพเจา ขาพเจา
อาศัยภิกษุใดอยู ขาพเจาใหภิกษุใดแสดงอุเทศให ขาพเจาสอบถามอุเทศกะ
ภิกษุใด ภิกษุใดแสดงอุเทศแกขาพเจา ภิกษุใดอนุญาตใหขาพเจาถามอุเทศ
ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา สทฺธิวิหาริก ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการบอก
ลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสัทธิวิหาริก
อยางนี้ คือ:ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา ขาพเจาใหภิกษุใดอุปสมบท สามเณร
ใดบรรพชาแลว เพราะมีขาพเจาเปนประธาน ภิกษุใดอุปสมบทแลว เพราะ
มีขาพเจาเปนประธาน บรรพชาของสามเณรใด มีขาพเจาเปนประธาน อุปสมบท
ของภิกษุใด มีขาพเจาเปนประธาน ขาพเจาบอกคืนสามเณรและภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา อนฺเตวาสิก ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอันเตวาสิก
อยางนี้คือ:ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา ขาพเจาสวดประกาศใหภิกษุใด ภิกษุ
ใดอาศัยขาพเจาอยู ภิกษุใดใหขาพเจาแสดงอุเทศให ภิกษุใดสอบถามอุเทศ
กะขาพเจา ขาพเจาแสดงอุเทศแกภิกษุใด ขาพเจาอนุญาตใหภิกษุใดสอบถาม
อุเทศ ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา สมานูปชฺฌายก ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระผูรวม
อุปชฌายะอยางนี้ คือ:-
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อุปชฌายะของขาพาเจาใหสามเณรใดบรรพชาแลวใหภิกษุใดอุปสมบท
แลว สามเณรใดบรรพชาแลวในสํานักของอุปชฌายะนั้น ภิกษุใดอุปสมบท
แลวในสํานักของอุปชฌายะนั้น บรรพชาของสามเณรใดมีอุปชฌายะนั้นเปน
ประธาน อุปสมบทของภิกษุใด มีอุปชฌายะนั้นเปนประธาน ขาพเจาบอกคืน
ภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา สมานาจริยก ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระผู
รวมอาจารยอยางนี้ คือ:อาจารยของขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา สวดประกาศใหภิกษุใด
ภิกษุใดอาศัยอาจารยนั้นอยู ภิกษุใดใหอาจารยนั้นแสดงอุเทศใหสอบถามอุเทศ
อาจารยของขาพเจา แสดงอุเทศแกภิกษุใด อนุญาตใหภิกษุใดสอบถามอุเทศ
ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.
การบอกลาดวยคําวา สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามิ ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระเพื่อนพรหมจรรยอยางนี้ คือ :ขาพเจา ศึกษาอธิศีล ศึกษาอธิจิต ศึกษาอธิปญญา รวมกับภิกษุใด
ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรยนั้น.
การบอกลาดวยคําวา คีหีติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการบอกลาดวย
คําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงคฤหัสถอยางนี้ คือ:อาคาริโกติ ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปนผู
ครองเรือน
กสโกติ " "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนชาวนา
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วาณิโชติ
ม
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนพอคา
โครกฺโขติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนผูเลี้ยงโค
โอคลฺลโกติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนคนกําพรา
โมลิพทฺโธติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนผูไวผมจุก
กามคุณิโกติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนผูรักกามคุณ
การบอกลาดวยคําวา อุปาสโกติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุบาสกอยางนี้
คือ :เทฺววาจิโก อุปสโกติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนอุบาสกผูมีวาจา ๒
เตวาจิโกติ "
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนอุบาสกผูมีวาจา ๓
พุทฺธ สรณคมนิโก" "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนอุบาสกผูเขาถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง
ธมฺม สรณคมนิโก" "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนอุบาสกผูถึงพระธรรม
วาเปนที่พึง
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สงฺฆ สรณคมนิโก อุปสโกติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจา
ไววา เปนอุบาสกผูถึง
พระสงฆวาเปนที่พึ่ง,
ปฺจสิกฺขาปทิโก อุปาสโกติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจา
ไววา เปนอุบาสกผู
รักษาสิกขาบท ๕
ทสสิกฺขาปทิโก อุปาสโกติ ม ธาราหิ
ทานจงทรงจําขาพเจาไว
วา เปนอุบาสกผูรักษา
สิกขาบท ๑๐.
การบอกลาดวยคําวา อารามิโกติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอารามิกะ (ผู
รักษาวัดหรือผูรักษาสวน) อยางนี้คือ :กปฺปยการโกติ
ม
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
กัปปยการก,
เวยฺยาวจฺจกโรติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ไวยาวัจกร,
อปหริตการโกติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูทิ้งของสดเขียว, (ผูดายหญา)
ยาคุภาชโกติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูแจกขาวตม,
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ผลภาชโกติ ม
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูแจกผลไว,
ขชฺชกภาชโกติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูแจกของขบเคี้ยว,
การบอกลาดวยคําวา สามเณโรติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยไวพจนแหงสามเณรอยางนี้
คือ:กุมารโกติ
ม
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สามเณรนอย,
เจฏโกติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สามเณรเล็ก,
เปฏโกติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สามเณรปานกลาง,
โมณิคลฺโลติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สามเณรโคง,
สมณุทฺเทโสติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สมณุทเทศ, (คือสามเณรมีอายุมาก
หรือเถร)
การบอกลาดวยคําวา ติตฺถิโยติ ม ธาเรห ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงเดียรถียอยางนี้
คือ:-
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นิคฺคณฺโติ ม
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
นิครณฐ,
อาชีวโกติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
เปนอาชีวก,
ตาปโสติ
" "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา
เปนดาบส,
ปริพฺพาชโกติ " "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ปริพาชก,
ปณฺฑรงฺโคติ " "
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ตาปะขาว,
การบอกลาดวยคําวา ติตฺถิยสาวโกติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสาวกเดียรถียอยางนี้ คือ :นิคฺคณฺสาวโกติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สาวกของนิครณฐ.
อาชีวกตาปสปริพฺพาชกปณฺฑทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
รงฺคสาวโกติ ม ธาเรหิ
สาวกของอาชีวกดาบสปริพาชกและ
ตาปะขาว.
การบอกลาดวยคําวา อสฺสมโณติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการบอกลา
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงผูมิใชสมณะ
อยางนี้ คือ :-
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ทุสฺสีโลติ
ม
ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูทุศีล,
ปาปธมฺโมติ
"
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูมีธรรมลามก,
อสุจิสงฺกสฺสรรทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สมาจาโรติ
"
"
ผูไมสะอาดและมีสมาจารที่ตาม
ระลึกดวยความรังเกียจ,
ปฏิจฺฉนฺนทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
กมฺมนฺโตติ
"
"
ผูมีงานปกปด,
อสฺสมโณ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
สมณปฏิฺโติ "
"
ผูมิใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปน
สมณะ,
อพฺพหฺมจารี พฺรหฺมทานจงทรงจําขาพเจาไววา
จาริปฏิฺโติ
"
"
เปนผูประพฤติไมประเสริฐ ก็
ปฏิญญาวา เปนผูประพฤติประเสริฐ,
อนฺโตปูตีติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูบูดเนาภายใน,
อวสฺสุโตติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูอันราคะใหชุมแลว,
กสมฺพุชาโตติ "
"
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
ผูดุจขยะมูลฝอย,
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โกณฺโฑติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา เปน
คนชั่ว,
การบอกลาดวยคําวา อสกฺยปุตฺติโยติ ม ธาเรหิ ไมใชเปนการ
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงผูมิใช
เชื้อสายพระศากยบุตร มีอาทิอยางนี้ คือ :น สมฺมาสมฺพุทฺธปุตฺโตติ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
ม ธาเรหิ
บุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา,
น อนนฺตพุทฺธิปุตฺโตติ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
ม ธาเรหิ
บุตรของพระอนันตพุทธิเจา,
น อโนมพุทฺธิปุตฺโตติ
ทานจงทรงจําขาพาเจาไววา ไมเปน
ม ธาเรหิ
บุตรของพระอโนมพุทธิเจา
น โพธิปฺปฺาณปุตฺโตติ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
ม ธาเรหิ
บุตรของโพธิปญญาเจา,
น ธีรปุตฺโตติ ม ธาเรหิ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
บุตรของพระธีรเจา,
น วิคตโมหปุตฺโตติ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
ม ธาเรหิ
บุตรของพระวิคตโมหเจา,
น ปภินฺนขีลปุตฺโตติ
ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
ม ธาเรหิ
บุตรของพระปภินนขีลเจา,
น วิชิตวิชยปุตฺโตติ ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา ไมเปน
บุตรของพระวิชิตวิชัยเจา,
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หลายบทวา เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ
ความวา (ภิกษุยอมกลาวใหผูอื่นรู) ดวยคําไวพจนแหงพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น คือ ที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา คําไวพจนแหง
พระพุทธเจาก็ดี. จริงอยู คําไวพจนทั้งหลาย ทานเรียกวา อาการ เพราะ
เปนเหตุแหงการบอกลาสิกขา, เรียกวา เพศ เพราะแสดงทรวดทรงแหง
พระพุทธเจาเปนตน หรือ เพราะความเหมาะสมแกการบอกลาสิกขานั่นเอง,
เรียกวา นิมิต เพราะเปนเหตุใหรูการบอกลาสิกขา เหมือนจุดดําทั้งหลายมีมูล
แมลงวันเปนตน (ไฝ) ของพวกมนุษยฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกําหนดแนนอนลงไปวา เอว โข ภิกฺขเว
ดังนี้เปนตน เพราะเหตุแหงการบอกลาสิกขาอยางอื่น นอกจากเหตุที่กลาว
แลวนี้ไมมี. จริงอยู ในคําวา เอว โข นี้ มีอธิบายดังนี้วา ความในใหแจง
ความเปนผูทุรพล และการบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล เหตุอื่น
นอกจากนี้ หามีไม.
[ลาสิกขากับคนวิกลจริตเปนตนไมเปนอันบอกลา]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงลักษณะแหงการบอกลาสิกขาอยาง
นี้แลว เพื่อความไมเลอะเลือนในการไมบอกลา เพื่อแสดงความวิบัติแหง
ลักษณะการบอกลาสิกขานั้นนั่นเอง ดวยอํานาจแหงบุคคลเปนตน จึงตรัสคําวา
กถฺจ ภิกฺขเว อปจฺจกฺขาตา ดังนี้เปนตน. ในคําวา อปจฺจกฺขาตา
เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :คําวา เยหิ อากาเรหิ เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นเอง.
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บทวา อุมฺมตฺตโก ไดแก ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง หรือบา
เพราะดีกําเริบ คือ ภิกษุมีสัญญาวิปริตรูปใดรูปหนึ่ง. ภิกษุบานั้น ถาบอกลา
(สิกขา) ไซร, สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา.
บทวา อุมฺมตฺตกสฺส ไดแก ภิกษุบาเชนนั้นเหมือนกัน. จริงอยู
ถาปกตัตตภิกษุ บอกลาสิกขาในสํานักของภิกษุบาเชนนั้นไซร, ภิกษุบาไม
เขาใจ, สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา
ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง ทานเรียกวา ภิกษุผูมีจิตฟุงซาน. อนึ่ง
คําวา ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง หรือภิกษุบาเพราะดีกําเริบ ทานกลาวไว
แลวในบทตน โดยความเปนภิกษุบาเสมอกัน. ความแปลกกันแหงภิกษุบา
แมทั้งสองจักมีแจงในอนาปตติวาร. ภิกษุผูมีจิตฟุงซานอยางนั้น บอกลา
(สิกขา) สิกขายอมไมเปนอันบอกลาเลย. สิกขาแมอันปกตัตตภิกษุบอกลาแลว
ในสํานักของภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิงนั้น เมื่อภิกษุบานั้นไมเขาใจ ก็ไม
เปนอันบอกลา.
บท เวทนฏโฏ ไดแก ภิกษุอันทุกขเวทนาที่มีกําลังถูกตองแลว
คือ ผูถูกความสยบครอบงําแลว. สิกขาที่ภิกษุผูถูกเวทนาเบียดเบียนบนเพอ
อยูนั้น แมบอกลาแลว ก็ยอมไมเปนอันบอกลา. สิกขา แมอันภิกษุบอกลา
แลวในสํานักของภิกษุผูถูกเวทนาครอบงํานั้น เมื่อภิกษุผูถูกเวทนาครอบงํานั้น
ไมเขาใจ ก็ไมเปนอันบอกลา.
สองบทวา เทวตาย สนฺติเก ความวา สิกขาที่ภิกษุบอกลาแลว
ในสํานักของเทวดาเริ่มตนแตภุมเทวดาไปจนถึงอกนิฏฐเทวดา ยอมไมเปนอัน
บอกลา.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 810
บทวา ติรจฺฉานคตสฺส ความวา สิกขาที่ภิกษุบอกลาแลวในสํานัก
ของนาคมาณพก็ดี สุบรรณมาณพก็ดี หรือในสํานักของเทวดาเหลากินนร
ชางและลิงเปนตนพวกใดพวกหนึ่งก็ดี ยอมไมเปนอันบอกลาเลย.
สิกขา ที่ภิกษุบอกลาในสํานักของบรรดาภิกษุบาเปนตนเหลานั้น ยอม
ไมเปนอันบอกลาแท เพราะ (ภิกษุบาเปนตนนั้น) ไมเขาใจ. ที่บอกลาใน
สํานักของเทวดา ก็ยอมไมเปนอันบอกลา (เหมือนกัน) เพราะ (เทวดา)
เขาใจเร็วเกินไป. ชื่อวาเทวดาพวกที่มีปฏิสนธิเปนไตรเหตุ มีปญญามาก
ยอมรูอะไรเร็วเกินไป. ก็ขึ้นชื่อวาจิตนี้ ยอมเปนธรรมชาติเปนไปเร็ว; เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใฝพระทัยวา ความพินาศของบุคคล (ภิกษุ)
ผูมีจิตกลับกลอก อยาไดมีเร็วนัก เพราะอํานาจจิตนั่นเลย จึงทรงหามการลา
สิกขาในสํานักของเทวดาไว. สวนในหมูมนุษย ไมมีกําหนดไว, สิกขาที่
ภิกษุบอกลาในสํานักของคนใดคนหนึ่ง ผูเปนสภาคกัน (คือบุรุษ) ก็ตาม
ผูเปนวิสภาคกัน (คือมาตุคาม) ก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม
ซึ่งเขาใจ (ผูรูเดียงสา) ยอมเปนอันบอกลาแลวแท. ถาวาคนนั้น ไมเขาใจ
ไซร, สิกขา ก็ยอมไมเปนอันบอกลาเลย.
พระผูมีพระภาคเจา จะทรงแสดงใจความนั่น จึงตรัสคําวา อริยเกน
เปนตน. ในคําวา อริยเกน เปนตนนั้น มีวินิจฉันดังนี้ :โวหารของชาวอริยะ ซึ่งอริยกะ ไดแก ภาษาของชาวมคธ. โวหาร
ที่ไมใชของชาวอริยะอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อมีลักขกะ ไดแก โวหารของชาว
อันธทมิฬ (คนดํา) เปนตน.
หลายบทวา โส เจ น ปฏิวิชานาติ ความวา (ถาชนชาวมิลักขะนั้น)
ไมเขาใจวา ภิกษุนั่น พูดเนื้อความชื่อนี้ เพราะความที่ตนไมรูในภาษาอื่น
หรือเพราะความที่ตนไมฉลาดในพุทธสมัยสิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา.
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บทวา ทวาย๑ ความวา ภิกษุผูมีความประสงคจะพูดอยางหนึ่ง
โดยเร็ว แตพูดไปโดยเร็ววา ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา ดังนี้ (ชื่อวา ภิกษุ
บอกคืนสิกขา โดยกลาวเลนหรือกลาวเร็ว).
บท รวาย แปลวา โดยการพูดพลาด.
หากจะมีผูถาม ถามวา ภิกษุคิดวา เพราะจักพูดอยางหนึ่ง ดังนี้ แต
พูดไปอีกอยางหนึ่ง คือพูดวา เราบอกคืนพระพุทธเจา๒ ดังนี้ คําพูดที่พูดนี้
กับคําพูดที่มีอยูกอน๓ มีความแปลกกันอยางไร?
แกวา แมผูฉลาดพูดคํากอนพลาดไปเปนคําอื่น ก็ดวยอํานาจความเร็ว
แตบุคคลผูพลั้งพลาดตั้งใจวา เราจักพูดอยางหนึ่งพลาดไปพูดอยางหนึ่งนี้
ก็เพราะความที่ตนเปนคนทึบ เปนคนหลงงมงาย.
สองบทวา อสฺสาเวตุกาโม สาเวติ ความวา ภิกษุบอก สอบถาม
เลาเรียน ทําการสาธยาย พรรณนาบาลีแหงสิกขาบทนี้ ภิกษุนี้ เรียกวา
ผูไมประสงคจะประกาศ แตประกาศใหไดยิน.
หลายบทวา สาเวตุกาโม น สาเวติ ความวา ภิกษุทําให
แจงความเปนผูทุรพลแลวบอกคืนสิกขา แตไมลั่นวาจา ภิกษุนี้เรียกวา ผู
ประสงคจะประกาศ แตไมประกาศใหไดยิน.
สองบทวา อวิฺุสฺส สาเวติ ความวา ประกาศแกคนชราผูเปน
เชนกันดวยรูปปนหรือผูมีปญญาทึบ ซึ่งไมฉลาดในลัทธิ (ศาสนา) หรือพวก
เด็กชาวบาน ผูยังไมบรรลุเดียงสา.
๑. ฎีกาสารัตถทีปนี้. ๒/๑๒๕. แกไววา ทวาติ สหสา แปลวา บทวา ทวะ แปลวา โดยเร็ว.
๒. อฺ ภณิสสฺสามีติ อฺ ภณนฺโต พุทฺธ ปจฺจกฺขามีติ ภณติ สารัตถทีปนี.๒/๑๒๕
๓.ปุริเมน ภณเนน สทฺธึ อิมสฺส ภณนสฺส โก วิเสโสติ ปุจฺฉโก เจ ปจฺฉติ. อตฺถโยชนา
๑/๒๕๓
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สองบทวา วิฺุสฺส น สาเวติ ความวา ไมประกาศแกผูฉลาด
ซึ่งสามารถจะเขาใจได.
หลายบทวา สพฺพโส วา ปน ความวา สิกขา ยอมเปนอันบอก
ลาแลว โดยปริยายใด ในบรรดาคําวา พุทฺธ ปจฺจจฺขามิ เปนตน แตเธอ
หาไดทําแมปริยายอยางหนึ่งจากปริยายนั้น คือลั่นวาจาประกาศใหไดยินไม.
พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงกําหนดลักษณะแหงการไมบอกลาไว ดวยคําวา
เอว โข เปนตน. จริงอยูในคําวา เอข โข เปนตนนี้ มีอธิบายดังนี้วา
สิกขายอมเปนอันภิกษุไมบอกลา ดวยอาการอยางนี้แล หามีไดดวยเหตุ
อยางอื่นไม.
[อรรถาธิบายความหมายแหงเมถุนธรรม]
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงใจความแหงบทวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสเวยฺย
เปนตน พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําวา เมถุนธมฺโม นาม เปนตน.
ในคําวา เมถุนธมฺโม นาม เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :คําวา เมถุนธมฺโม นาม นี้ เปนบทอุเทศแหงเมถุนแหงธรรมที่ควร
อธิบาย.
ธรรมของพวกอสัตบุรุษทั้งหลาย คือคนต่ําชา ชื่อวา อสัทธรรม.
ธรรมเปนที่เสพของพวกชาวบานชื่อวา คามธรรม. ธรรมของพวกคนถอย
ชื่อวสลธรรม. อีกอยางหนึ่ง ธรรมชื่อวาถอยเองนั่นแล เพราะเปนที่ไหลออก
แหงกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วสลธรรม.
บท ทุฏุลฺล มีความวา ชื่อวาเปนธรรมชั่ว เพราะเปนธรรม
อันกิเลสทั้งหลายประทุษรายแลว และชื่อวาเปนธรรมหยาบ เพราะเปนธรรม
ไมละเอียด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาธรรมชั่วหยาบ.
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อนึ่ง ตั้งแตนี้ไปพึงเปลี่ยนสองบทวา โย โส นี้ ทําใหเปน ยนฺต
ประกอบใน ๓ บทวา ยนฺต ทุฏุลฺล ยนฺต โอทกนฺติก ยนฺต รหสฺส .
ก็แล พึงทราบโยชนาใน ๓ บทนี้ อยางนี้วา
การเห็นก็ดี การจับก็ดี การลูบคลําก็ดี การถูกตองก็ดี การเบียดสีก็ดี
ซึ่งเปนบริวารของกรรมนั้น จัดเปนกรรมชั่วหยาบ แมเพราะเหตุนั้น กรรมนั้น
จึงจัดเปนกรรมชั่วหยาบ กรรมชั่วหยาบนั้น ชื่อวาเมถุนธรรม น้ําอันบุคคล
ยอมถือเอา เพื่อความสะอาดในที่สุดแหงกรรมนั้น เหตุนั้น กรรมนั้น จึงชื่อวา
มีน้ําเปนที่สุด กรรมมีน้ําเปนที่สุดนั่นแล ชื่อวาโอทกันติกะ กรรมมีน้ําเปน
ที่สุดนั้นชื่อวา เมถุนธรรม กรรมนั้นชื่อวาเปนกรรมลับ เพราะความเปน
กรรมที่ตองทําในที่ลับ คือ ในโอกาสอันปดบัง กรรมนั้น ชื่อวา เมถุนธรรม.
กรรมนั้น ชื่ออันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกัน เพราะความเปนกรรม
อันบุคคลพึงรวมเปนคู ๆ กัน. ในบทวา ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ นั้นพึงทราบ
โยชนาวา กรรมอันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกันนั้น ชื่อวา เมถุนธรรม.
ก็แล ในอธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจา จะทรงชักธรรมทั้งปวง มี
อสัทธรรมเปนตนนั้นมารวมในที่เดียวกัน จึงตรัสวา นี้ ชื่อวา เมถุนธรรม.
ถามวา เพราะเหตุไร อสัทธรรม จึงเรียกวา เมถุนธรรม?
แกวา อสัทธรรมนั้น เปนของคนคูผูกําหนัดแลว ผูกําหนัดจัดแลว
ผูอันราคะชุมใจแลว คือผูอันราคะกลุมรุมแลว ไดแกเปนธรรมของคนคูผู
ปานกัน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เมถุนธรรม.
บทวา ปฏิเสวติ นาม นี้ เปนบทมาติกา เพื่อแสดงอาการซึ่งเปน
เหตุอันพระองคตรัสเรียกบุคคลวา พึงเสพเฉพาะ ในบทวา ปฏิเสเวยฺย นี้.
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ในบทวา โย นิมิตฺเตน นิมิตฺต เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :ภิกษุใดใหนิมิตของตนเขาไปทางนิมิตของหญิง คือใหองคชาตของตน
เขาไปทางองคชาตของหญิง ในโอกาสอันชุม ซึ่งลมถูกตองไมได โดยประมาณ
อยางต่ําที่สุด แมเพียงเมล็ดงาหนึ่ง ภิกษุนั้นชื่อวายอมเสพเฉพาะ ดวยอาการ
เพียงเทานี้ เธอยอมถึงความทําลายแหงศีล คือ เปนปาราชิก.
[สตรีนิมิตไดฐาน ๕ ปุริสนิมิตไดฐาน ๖]
ก็บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนี้ ในนิมิตของสตรี ไดฐาน ๕ คือ
ขางทั้ง ๔ และทามกลาง. ในนิมิตของบุรุษไดฐาน ๖ คือ ขางทั้ง ๔ ตรงกลาง
ปลาย. เพราะเหตุนั้น ในนิมิตของสตรี แมสอดองคชาตเขาไปทางใต ยอม
เปนปาราชิก สอสดเขาไปจากขางบนก็ดี สอดเขาไปทางขางทั้งสองก็ดี สอดเขา
ไปตรงกลาง พนฐานทั้ง ๔ ก็ดี ยอมเปนปาราชิก (ทั้งนั้น). สวนนิมิตแหง
บุรุษ แมภิกษุสอดเขาไปใหถูกทางสวนลาง ยอมเปนปาราชิก สอดเขาไปให
ถูกทางสวนบนก็ดี สอดเขาไปใหถูกทางขางทั้งสองก็ดี สอดเขาไปใหถูกเฉพาะ
ตรงกลาง เหมือนใหนิ้วมือที่งอเขาแลว จดเขาดวยหลังขอกลางก็ดี สอดเขาไป
ใหถูกสวนปลายก็ดี ยอมเปนปาราชิก (ทั้งนั้น).
บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนั้น แมเมื่อภิกษุสอดองคชาตเขาไปให
เหมือนกับคันชั่ง ไดฐาน ๕ คือ ขางทั้ง ๔ และตรงกลาง. แมเมื่อสอดใหงอ
เขาไป ก็ไดฐาน ๕ คือ ขางทั้ง ๔ สวนปลายและตรงกลาง. ฐานแมทั้งหมด
ในนิมิตของบุรุษมี ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุสอดหัวติ่ง* หรือปมหนัง ซึ่งมีกายประสาทยังดี ที่เกิดอยูใน
นิมิต (ของตน) เขาไป (ในนิมิตของสตรี) เปนอาบัติปาราชิก. สอดติ่งหนัง
*
จมฺมขีลนฺติ นิมิตฺเต อุฏิตจมฺมเมว. อุณฺณิคณฺโฑติป วทนฺติ. สารัตถทีปนี.๒/๑๒๙
หมายถึงหัวที่เปนติ่ง หรือตุมพอก ซึ่งเกิดอยูที่องคชาต.
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ที่ตายแลว หรือปมหนังที่แหง ที่มีกายประสาทเสียแลวเขาไป (ในนิมิตของ
สตรี) เปนอาบัติทุกกฏ. แมเมื่อสอดขน หรือปลายนิ้วมือและนิ้วหัวแมมือ
เขาไป (ในนิมิตของสตรี) ดวยความยินดีในเมถุน เปนทุกกฏเหมือนกัน.
[ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกกถาควรระลึกถึงพระพุทธคุณ]
ก็ขึ้นชื่อวา เมถุนกถานี้ ก็คือกถาที่ชั่วหยาบ อันเปนกถาของพวก
อสัตบุรุษ เพราะฉะนั้น ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงฐานะนั่นก็ดี ฐานะอื่นก็ดี หรือ
ฐานะเชนนี้ในพระวินัย ก็ควรใหปฏิกูลมนสิการ สมณสัญญา และหิริโอตตัปปะ
ตั้งขึ้นเฉพาะหนา แลวใหความเคารพเกิดขึ้นในพระสัมมาสัมพุทธเจา รําพึงถึง
พระกรุณาของพระโลกนาถ ผูมีพระกรุณาหาผูเสมอมิได แลวกลาวเถิด. ควร
รําพึงถึงพระกรุณาคุณของพระโลกนาถอยางนี้วา อันที่จริง พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น แมมีพระมนัสหมุนกลับแลวจากกามทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง
ทรงอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย เพื่อความเอ็นดูเหลาสัตว เพื่อความ
อนุเคราะหแกโลก ไดตรัสกถาเชนนี้ไว เพื่อตองการบัญญัติสิกขาบท พระศาสดา มีพระกรุณาคุณจริงหนอ! ดังนี้แลว พึงกลาวเถิด.
อีกประการหนึ่ง ถาพระผูมีพระภาคเจา จะไมพึงตรัสกถาเชนนี้
โดยประการทั้งปวงไซร ใครเลาจะพึงรูไดวา ในฐานะประมาณเทานี้ เปน
ปาราชิก ในฐานะประมาณเทานี้ เปนถุลลัจจัย ในฐานะประมาณเทานี้ เปน
ทุกกฏ. เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูวาความ สดับอยูก็ดี กลาวอยูก็ดี (ซึ่งเมถุนกถานั้น) หาควรเปดปากนั่งหัวเราะแยกฟนกันอยูไม ใครครวญวา ถึงฐานะ
เชนนี้ แมพระสัมมาพุทธเจาก็ไดตรัสแลว ดังนี้ เปนผูไมกลัวเพราะเหตุ
เชนนั้น ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ มีสวนเปรียบดังพระศาสดา แลวพึง
กลาวเถิดฉะนี้แล.
จบมูลบัญญัติสิกขาบท
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อนุปญญัติวาร
[กําหนดสัตวที่เปนวัตถุแหงปาราชิกเปนตน]
ในวาระแหงอนุบัญญัติ มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา อนฺตมโส แปลวา โดยกําหนดอยางต่ําที่สุดทั้งหมด.
บทวา ติรจฺฉานคตายป ความวา ในประชาสัตวผูในแลว (คือ
ผูเกิดแลว) ในเหลาสัตวดิรัจฉาน ดวยอํานาจปฏิสนธิ.
สองบทวา ปเคว มนุสฺสิตฺถิยา ความวา (ภิกษุเสพเมถุนธรรม)
ในหญิงผูเปนชาติมนุษยกอนกวา. ก็สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ซึ่งเปนวัตถุแหง
ปาราชิกนั่นแล ควรถือเอาวา สัตวดิรัจฉาน ในปฐมปาราชิกนี้ ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมียทั้งหมด (สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ไมใชวัตถุแหงปาราชิกทั้งหมด).
ในคําวา สัตวดิรัจฉาน นั้น มีกําหนด (ประเภทสัตว) ดังนี้
บรรดาพวกสัตวไมมีเทา ไดแก งู
และปลา, และบรรดาพวกสัตวมีสองเทา
ไดแก แมไก, บรรดาพวกสัตวมีสี่เทา ไดแก
แมวตัวเมีย, สัตวดิรัจฉานตัวเมียเหลานี้
เปนวัตถุแหงปาราชิก.
[อรรถาธิบายประเภทสัตวตาง ๆ ]
บรรดาสัตวมีงูเปนตนนั้น ทีฆชาติตางโดยประเภท มีงูเหลือมและงู
ขวางคอนเปนตนแมทั้งหมด ทานสงเคราะหเขาดวย อหิ ศัพท. เพราะฉะนั้น
บรรดาทีฆชาติทั้งหลาย ทีฆชาติที่ภิกษุอาจสอดองคชาตเขาไปในบรรดามรรค
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ทั้ง ๓ มรรคใดมรรคหนึ่ง ประมาณเทาเมล็ดงา เปนวัตถุแหงปาราชิก, ที่เหลือ
พึงทราบวา เปนวัตถุแหงทุกกฏ. สัตวที่เกิดในนา ตางโดยประเภทมี ปลา
เตา และกบเปนตนแมทั้งหมด ทานสงเคราะหเขาดวย มัจฉะ ศัพท. ใน
สัตวที่เกิดในน้ําแมนั้น พึงทราบวา เปนวัตถุแหงปาราชิก และเปนวัตถุแหง
ทุกกฏ โดยนัยดังกลาวไวแลวในทีฆชาตินั่นเอง. สวนความแปลกกัน มีดัง
ตอไปนี้ :ขึ้นชื่อวากับเปนสัตวมีปากแข็ง, กบเหลานั้น มีสัณฐานปากกวาง
แตมีชองปากแคบ; ในสัณฐานปากนั้น จึงไมเพียงพอที่จะสอดองคชาตเขา
ไปได, แตสัณฐานปาก ยอมถึงความนับวาแผล, เพราะฉะนั้น พึงทราบมุข
สัณฐานนั้นวา เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย.
ปกษีชาติ ตางโดยประเภทมี กากและลูกนกสาลิกาเปนตนแมทั้งหมด
ทานสงเคราะหเขาดวย กุกกุฏี ศัพท. ในปกษีชาติแมนั้น พึงทราบวา เปน
วัตถุแหงปาราชิกและวัตถุแหงทุกกฏ โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล.
จตุปทชาติ (สัตวมีสี่เทา) ตางโดยประเภทที่กระแต* พังพอน และ
เหี้ยเปนตนแมทั้งหมด ทานสงเคราะหเขาดวย มัชชารี ศัพท. ในจตุปทชาติ
แมนั้นก็พึงทราบวา เปนวัตถุแหงปาราชิก และเปนวัตถุแหงทุกกฏ โดยนัย
ดังที่กลาวแลวนั่นแล.
[ปาราชิกศัพทเปนไปในสิกขาบทเปนตน]
บทวา ปาราชิโก แปลวา พายแพแลว คือ ถึงแลวซึ่งความพายแพ.
จริงอยู ปาราชิก ศัพทนี้ ยอมเปนไปทั้งในสิกขาบท อาบัติและบุคคล. ใน
๓ อยางนั้น ปาราชิกศัพท ที่เปนไปในสิกขาบท พึงทราบ (ในที่มา) อยางนี้วา
*
บางทานวา สุนัขตนไม, มีชุกทางอินเดียภาคเหนือ.
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ดูกอนอานนท! มิใชฐานะ มิใชโอกาส มีตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบท
ที่ไดบัญญัติไวแลว เพื่อสาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแหงพวกภิกษุชาววัชชี หรือ
พวกวัชชีบุตรเลย๑.
ที่เปนไปในอาบัติพึงทราบ (ในที่มา) อยางนี้วา ภิกษุ! เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว๒ ที่เปนไปในบุคคล พึงทราบ (ในที่มา) อยางนี้วา พวกเรา
มิไดเปนปาราชิก, ผูใดลัก, ผูนั้น เปนปาราชิก. แตอาจารยบางพวกกลาววา
ปาราชิกศัพทนี้ ยังเปนไปในธรรมไดอีก เชนในที่มามีคําวา (ภิกษุ) ตามกําจัด
(ภิกษุ) ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก ดังนี้เปนตน.๓
แตเพราะเหตุที่ในอาบัติและสิกขาบททั้ง ๒ นั้น ในที่บางแหงพระผูมี
พระภาคเจาทรงพระประสงคอาบัติวา ธรรม บางแหงก็ทรงพระประสงค
สิกขาบททีเดียว เพราะฉะนั้น จึงไมควรจะกลาวธรรมนั้นไวอีกแผนกหนึ่ง.
บรรดาสิกขาบท อาบัติและบุคคลนั้น, สิกขาบท พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ปาราชิก เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูละเมิดใหพาย, สวนอาบัติตรัสวา
ปาราชิก เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูตองใหพาย, บุคคลตรัสวา เปนการปาราชิก
เพราะเหตุที่เปนผูพาย คือ ถึงความแพ. จริงอยู แมในคัมภีรบริวาร พระผูมี
พระภาคเจา ก็หมายเฉพาะเนื้อความนี้ ตรัสวา
อาบัติใด เราเรียกวาปาราชิก, ทาน
จงฟงอาบัตินั้นตามที่กลาว, บุคคลผูตอง
ปาราชิก ยอมเปนผูเคลื่อน ผิด ตกไป
และเหินหางจากสัทธรรมแล, แมธรรมเปน
ที่อยูรวมกันในบุคคลนั้น ยอมไมมี, ดวย
เหตุนั้น อาบัตินั้น เราจึงเรียกอยางนั้น.๔
๑. วิ. มหา. ๑/๔๑. ๒. วิ. มหา. ๑/๖๒. ๓. วิ มหา. ๑/๓๗๖. ๔. วิ ปริวาร. ๘/๓๖๘.
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[อรรถาธิบายความในพระคาถา]
ก็ในปริวารคาถานี้ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :- บุคคลผูละเมิดสิกขาบท
นั้น และตองอาบัตินั้น ยอมเปนผูเคลื่อน (จากสัทธรรม), คําทั้งปวงอัน
บัณฑิตพึงประกอบอยางนี้.
สองบทวา เตน วุจฺจติ มีความวา บุคคล ยอมเปนผูไมใชสมณะ
ไมใชเหลากอแหงศากยบุตร พลัดตกไป ขาดไป คือพายแพจากศาสนา ดวย
เหตุใด, ดวยเหตุนั้น บุคคลนั้น เราจึงกลาว. ถามวา กลาววาอยางไร ?
แกวา กลาววาเปนผูพาย.
ภิกษุทั้งหลาย ยอมอยูรวมกันในธรรมนี้ เหตุนั้น ธรรมนี้จึงชื่อวา
สังวาส. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ส วาโส นาม ดังนี้แลว จึงตรัสคํา
เปนตนวา เอกกมฺม ก็เพื่อแสดงสังวาสนั้น.
ในคําวา เอกกมฺม เปนตนนั้น มีคําอธิบายพรอมทั้งโยชนา ดัง
ตอไปนี้ :- สังฆกรรมทั้ง ๔ อยาง ชื่อวา กรรมอันเดียวกัน เพราะความ
เปนกรรมที่ภิกษุทั้งหลายผูปกตัตตะ กําหนดดวยสีมา จึงพึงทํารวมกัน. อนึ่ง
ปาฏิโมกขุทเทสทั้ง ๕ อยาง ชื่อวาอุเทศเดียวกัน เพราะความเปนอุเทศที่จะ
พึงสวดดวยกัน. สวนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลว ชื่อวา สมสิกขาตา เพราะ
ความเปนสิกขาที่ลัชชีบุคคลแมทั้งปวงจะศึกษาเทากัน. ลัชชีบุคคลแมทั้งปวง
ยอมอยูรวมกันในกรรมเปนตนเหลานี้, บุคคลแมผูเดียวจะปรากฏในภายนอก
จากกรรมเปนตนนั้นหามิได; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงรวม
เอาสิ่งเหลานั้นแมทั้งหมด ตรัสวา นี้ชื่อวา สังวาส ในพระบาลีนี้. ก็แลสังวาส
เอาประการดังกลาวแลวนั้น ไมมีกับบุคคลนั้น; เพระเหตุนั้น บุคคลผูพาย
พระองคจึงตรัสวา ผูหาสังวาสมิได ฉะนี้แล.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่ทรงอุเทศอยางนั้น
ตามลําดับบทแลว บัดนี้ จึงทรงแสดงสัตวทั้งหลาย ซึ่งมีนิมิตเปนวัตถุแหง
ปาราชิก โดยนัยมีคําวา หญิง ๓ จําพวก เปนตน แลวตรัสวัตถุ ๓ โดยนัย
มีคําวา มรรค ๓ แหงหญิงมนุษย เปนอาทิ เพื่อแสดงนิมิต ที่เปนวัตถุแหง
ปาราชิก เพราะเหตุที่นิมิตหญิงอยางเดียวเทานั้น จึงเปนวัตถุแหงปาราชิกหา
มิได นิมิตหญิงมนุษยเทานั้น จึงเปนวัตถุหามิได ทั้งนิมิตแมแหงหญิงทั้งหลาย
ซึ่งตกแตงดวยทองและเงินเปนตน จึงเปนวัตถุแทหามิได ในคําวา นิมิตฺเตน
นิมิตฺต องฺคชาเตน องฺคชาต ซึ่งพระองคทรงตั้งบทมาติกานี้วา ปฏิเสวติ
นาม เพื่อแสดงอาการเปนเหตุตรัสวา พึงเสพเฉพาะ ในบทวา ปฏิเสเวยฺย
นี้ ตรัสไวแลว.
ในคําวา หญิง ๓ จําพวก เปนอาทินั้น มีสัตว ๑๒ พวก ซึ่งเปน
ที่อาศัยแหงนิมิต อันเปนวัตถุแหงปาราชิก คือ สตรี ๓ จําพวก อุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก บัณเฑาะก ๓ จําพวก บุรุษ ๓ จําพวก. ในสัตว ๑๒
จําพวกนั้น สตรีและบุรุษปรากฏชัดแลว. ชนิดของบัณเฑาะกและอุภโต
พยัญชนก จักมีปรากฏในวรรณนาแหงบรรพชาขันธกะ. สวนในคําวา ผูเสพ
เมถุนธรรมเฉพาะมรรค ๓ แหงหญิงมนุษย นี้ พึงทราบใจความวา ในมรรค
๓ แหงหญิงมนุษย. พึงทราบอยางนี้ทุก ๆ บท.
[มรรคที่เปนวัตถุแหงปาราชิกรรม ๓๐]
ก็มรรคเหลานั้นทั้งหมดทีเดียว มี ๓๐ ถวน คือของหญิงมนุษยมี ๓
มรรค ของหญิงอมนุษยมี ๓ มรรค ของสัตวดิรัจฉานตัวเมียมี ๓ มรรค
รวมเปน ๙, ของมนุษยอุภโตพยัญชนกเปนตนมี ๙ ของมนุษยบัณเฑาะก
เปนตนมี ๖ เพราะแบงเปนพวกละ ๒ มรรค ๆ, ของมนุษยผูชายเปนตนมี ๖
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เหมือน. ภิกษุเมื่อเสพเมถุนธรรมสอดองคชาติของตนเขาไปในบรรดามรรค
ที่รูกันวาเปนนิมิตเหลานั้นมรรคใดมรรคหนึ่ง แมเพียงเมล็ดงาเดียว ยอม
ตองปาราชิก. แตเพราะเมื่อจะตอง ยอมตองดวยเสวนจิตเทานั้น เวนจาก
เสวนจิตนั้นหาตองไม ; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดง
ลักษณะนั้น จึงตรัสพระดํารัสวา ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺต อุปฏิเต ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภิกฺขุสฺส ไดแก ภิกษุผูเสพเมถุน. ใน
คําวา เสวนจิตฺต อุปฏิเต นี้ เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ.
อธิบายวา เมื่อเสวนจิตปรากฏแลว.
หลายบทวา วจฺจมคฺค องฺคชาต ปเวเสนฺตสฺส ความวา เมื่อ
ภิกษุสอดองคชาต คือ ปุริสนิมิตของตนเขาไปทางมรรคที่อุจจาระออกไปนั้น
แมเพียงเมล็ดงาเดียว.
สองบทวา อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ความวา อาบัติปาราชิกยอมมี
แกภิกษุนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา อาปตฺติ แปลวา ยอมมีการตอง.
บทวา ปาราชิกกสฺส ไดแก ธรรมคือปาราชิก. ในทุก ๆ บท ก็
นัยนี้นั้นแล.
[ภิกษุถูกผูอื่นขมขืนแลวยินดีเปนปาราชิก]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอาบัติของภิกษุผูสอด (องคชาต
ของตน) เขาไปดวยเสวนจิตอยางเดียวอยางนั้นแลว บัดนี้ เพื่อจะทรงรักษา
เหลากุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา เปนผูปฏิบัติชอบ ไมยินดีแมในเมื่อมีการสอด
(องคชาต) เขาไป (ในองคชาตของตน) ดวยความพยายามของผูอื่น เพราะ
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เหตุที่ ชื่อวาการสอด (องคชาต) เขาไปนั้น ไมใชจะมีไดดวยความพยายาม
ของตนอยางเดียวเทานั้น ยอมมีไดแมดวยความพยายามของผูอื่น และเมื่อ
ภิกษุยินดีในการสอด (องคชาต) เขาไปดวยความพยายามของผูอื่นแมนั้น
ก็เปนอาบัติ, คือเมื่อภิกษุมีความพรอมเพรียงดวยปฏิเสวนจิตก็เปนอาบัติ นอกนี้
ไมเปนอาบัติ จึงตรัสพระดํารัสวา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ เปนตน.
ในคําวา ปจฺจตฺถิกา เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- เหลาชนผู
ชื่อวาเปนขาศึก เพราะอรรถวาตองการ คือ ปรารถนาเปนปฏิปกษ. ขาศึก
ทั้งหลาย คือ พวกภิกษุ ชื่อวา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา (ภิกษุผูเปนขาศึก). คําวา
ภิกขุปจจัตถิกานั่น เปนชื่อของพวกภิกษุผูกอเวร ซึ่งเปนวิสภาคกัน.
หลายบทวา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุโน สนฺติเก อเนตฺวา ความวา
พวกภิกษุผูมีความริษยาปรารถนาจะทําใหภิกษุนั้นฉิบหาย เอาอามิสหลอกลอ
หรือพูดดวยอํานาจมิตรสันถวะวา ทานจงทํากิจนี้ของพวกเราเถิด แลวพาเอา
หญิงมนุษยบางคนมายังโอกาส ซึ่งเปนที่อยูของภิกษุนั้น ในเวลาราตรี.
หลายบทวา วจฺจมคฺเคน องฺคชาต อภินีสีเทนฺติ ความวา
จับภิกษุรูปนั้นที่อวัยวะมี มือ เทา และศีรษะเปนตนอยางมั่น คือใหดิ้นรน
ไมได แลวใหนั่งครอม คือใหประกอบองคชาตของภิกษุรูปนั้น ดวยวัจจมรรค
ของหญิง.
ในคําวา โส เจ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ถาภิกษุรูปนี้นั้นยินดี
คือยอมรับการสอสดองคชาตของตนเขาไปรวมในแหงวัจจมรรค (ของหญิง)
คือเธอใหเสวนจิตปรากฏขึ้นในขณะนั้น ยินดี คือยอมรับการเขาไปแลว, ใน
เวลาที่เขาไปแลว เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏขึ้นทั้งยินดี คือยอมรับการหยุดอยู,
ในเวลาที่องคชาตถึงที่ เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏขึ้นในเวลาที่หลั่งน้ําสุกกะ ทั้ง
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ยินดี คือยอมรับการถอนออก, ในเวลาที่ชักออก เธอก็ใหปฏิเสวนจิตปรากฏ
ขึ้น; ภิกษุเมื่อยินดีในฐานะ ๔ อยาง ดังอธิบายมาแลวนี้ ยอมไมไดเพื่อจะ
พูด (แกตัว) วา อันสมณะผูกอเวรทั้งหลาย ทํากรรมนี้แกเราแลว, ยอมตอง
อาบัติปาราชิกทีเดียว. เหมือนอยางวา ภิกษุเมื่อยินดีฐานะทั้ง ๔ เหลานี้ ยอม
ตองอาบัติ ฉันใด, เธอไมยินดีฐานะขอหนึ่งซึ่งเปนขอแรก แตยินดี ๓ ฐานะ
อยูก็ดี ไมยินดี ๒ ฐานะ แตยินดี ๒ ฐานะอยูก็ดี ไมยินดี ๓ ฐานะ แตยินดี
ฐานะเดียวอยูก็ดี ยอมตองอาบัติเหมือนกัน ฉันนั้น.
สวนภิกษุ เมื่อไมยินดีโดยประการทั้งปวง สําคัญขององคชาตเหมือนเขา
ไปยังปากอสรพิษ หรือเขาไปที่หลุมถานเพลิง หาตองอาบัติไม. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ภิกษุไมยินดีการเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงที่
แลว ไมยินดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก ไมเปนอาบัติ.๑
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงรักษาบุคคล ผูเจริญวิปสสนา
เห็นปานนี้ ๆ ไมมีความหวงใยในกายและชีวิต เล็งเห็นอายตนะทั้งปวง ดุจ
ถูกไฟ ๑๑ อยาง ใหลุกโชนทั่วแลว ทั้งเล็งเห็นเบญจกามคุณ เปนเหมือน
เพชฌฆาตผูเงื้อดาบขึ้นแลว ฉะนั้น และเมื่อจะทรงทําการกําจัดมโนรถแหง
พวกที่เปนขาศึกของบุคคลผูไมยินดีนั้น จึงทรงนําจตุกะมีอาทิวา ภิกษุผูไม
ยินดีการเขาไป๒ นี้มาตั้งไว ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยจตุกกะแรก
๑-๒ วิ. มหา. ๑/๔๕.
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กถาวาดวยจตุกกะ ๒๖๙ ที่เหลือ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงปฐมจตุกะอยางนั้นแลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงจตุกกะแมอยางอื่น ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๓ เหลานั้น เพราะ
เหตุที่ภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมาแลว ใหนั่งทับโดยทางวัจจมรรคอยางเดียว
เทานั้นหามิได โดยที่แท ใหนั่งทับโดยทางปสสาวมรรคบาง โดยทางปากบาง,
และแมเมื่อภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมา บางพวกนําหญิงผูตื่นอยูมา บางพวก
นําหญิงผูหลับมา บางพวกนําหญิงเมามา บางพวกนําหญิงผูเปนบามา บาง
พวกนําหญิงผูประมาทมา, อธิบายวา นําหญิงผูสงใจไปในอารมณอื่น คือผู
ฟุงซานมา, บางพวกนําหญิงผูตายแลวที่สัตวยังมิไดกัดกินมา, อธิบายวา นํา
หญิงผูตายซึ่งมีนิมิต อันสัตวทั้งหลายมีสุนัขจิ้งจอกเปนตนยังมิไดกัดกินมา,
บางพวกนําหญิงผูตายแลวที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมากมา; หญิงตายที่ชื่อวาสัตว
ยังมิไดกัดกินโดยมาก คือที่วัจจมรรคก็ดี ปสสาวมรรคก็ดี ปากก็ดี อันเปน
นิมิต มีโอกาสที่สัตวยังมิไดกัดกินมากกวา; บางพวกนําหญิงผูตายที่สัตวกัด
กินแลวโดยมากมา; หญิงตายที่ชื่อวาสัตวกัดกินแลวโดยมาก คืออวัยวะที่นิมิต
มีวัจจมรรคเปนตนถูกสัตวกัดกินเปนสวนมาก ที่ยังมิไดกัดกินมีนอย; และจะ
นํามาแตหญิงมนุษยอยางเดียวเทานั้นหามิได โดยที่แท นําหญิงอมนุษยบาง
สัตวดิรัจฉานตัวเมียบางมา; ทั้งจะนํามาเฉพาะหญิงมีประการดังกลาวแลว
อยางเดียวหามิได; นําอุภโตพยัญชนกบาง บัณเฑาะกบาง ผูชายบางมา;
จึงตรัสคําเปนตนวา ภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมนุษยผูตื่นอยูมา.*
*
วิ. มหา. ๑/๕๗.
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[มรรคของมนุษยผูหญิงมี ๒๗ จตุกกะ]
ในคําวา ชาครนฺตึ เปนตนนั้น เพื่อความไมงมงายในพระบาลี
บัณฑิตพึงทราบจตุกกะดังที่กลาวแลว โดยการคํานวณ ดังที่จะกลาวตอไปนี้ :ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๓ ของมนุษยผูหญิงมี ๒๗ จตุกกะ คือสุทธิจตุกกะ (จตุกกะวาดวยมรรคลวน ๆ) ๓, ชาครันตีจตุกกะ (จตุกกะวาดวย
หญิงผูตื่นอยู) ๓, สุตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงผูหลับ) ๓, มัตตจตุกกะ
(จตุกกะวาดวยหญิงผูเมา) ๓, อุมมัตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงบา) ๓,
ปมัตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงผูประมาท) ๓, มตอักขยิตจตุกกะ (จตุกกะ
วาดวยหญิงตายที่สัตวยังมิไดกัดกิน) ๓, เยภุยเยนอักขยิตจตุกกะ (จตุกกะวา
ดวยนิมิตที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก) ๓, เยภุยเยนขยิตจตุกกะ (จตุกกะวา
ดวยนิมิตที่สัตวกัดกินโดยมาก) ๓.
ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๓ ของอมนุษยผูหญิง ก็มี ๒๗ จตุกกะเหมือน
กัน, ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ก็มี ๒๗ จตุกกะเหมือนกัน; ในอิตถีวาระ มี ๘๑
จตุกกะ ดวยประการฉะนี้. และในอุภโตพยัญชนกาวาระ ก็มี ๘๑ จตุกกะ
เหมือนในอิตถีวาระ.
สวนในปณฑกปุริสวาระ ดวยอํานาจมรรคทั้ง ๒ จึงมีจตุกกะพวกละ
๕๔ จตุกกะ รวมแมทั้งหมด มี ๒๗๐ จตุกกะ ดวยประการฉะนี้. จตุกกะ
เหลานั้น มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว.
ก็ทุก ๆ วาระ บรรดาฐานะเหลานี้ ในฐานะนี้วา หญิงตายที่สัตวยัง
มิไดกัดกินโดยมาก และที่สัตวกัดกินแลวโดยมาก มีวินิจฉัยดังนี้ :-
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[เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป]
ไดยินวา ที่เกาะตัมพปณณิทวีป มีพระวินัยธร ๒ รูป เปนพระเถระ
รวมอาจารยเดียวกัน คือ พระอุปติสสเถระ ๑ พระปุสสเทวเถระ ๑. พระ
เถระทั้งสองรูปนั้น ในคราวมีมหาภัย ไดบริหารรักษาพระวินัยปฎกไว. บรรดา
พระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น พระอุปติสสเถระเปนผูฉลาดกวา, แมทานอุปติสสเถระ
นั้น ไดมีอันเตวาสิกอยู ๒ รูป คือ พระมหาปทุมเถระ ๑ พระมหาสุมเถระ ๑,
บรรดาพระเถระ ๒ รูปนั้น พระมหาสุมเถระ ไดสดับพระวินัยปฎก ๙ ครั้ง
พระมหาปทุมเถระ ไดสดับถึง ๑๘ ครั้ง คือ ไดสดับรวมกับทานมหาสุมเถระ
นั้น ๙ ครั้ง และไดสดับเฉพาะรูปเดียวตางหากอีก ๙ ครั้ง, บรรดาทานทั้ง ๒
รูปนั้น พระมหาปทุมเถระนี้แหละ เปนผูฉลาดกวา. บรรดาทานทั้ง ๒ รูปนั้น
พระมหาสุมเถระ ครั้นสดับพระวินัยปฎกถึง ๙ ครั้งแลว ก็ละทิ้งอาจารย ได
ไปยังแมน้ําคงคาฟากโนน.
คราวนั้น พระมหาปทุมเถระ กลาววา พระวินัยธรผูละทิ้งอาจารย
ซึ่งยังมีชีวิตทีเดียว สําคัญขอที่ตนพึงพักอยูในที่อื่น นี้เปนผูกลาจริงหนอ!
เมื่ออาจารยยังมีชีวิต เธอถึงเรียนเอาพระวินัยปฎก และอรรถกถาหลายครั้งแลว
ก็ตาม ก็ไมควรสลัดทิ้งเสีย ควรฟงเปนนิตยกาล ควรสาธยายทุกกึ่งป. ใน
กาลแหงภิกษุทั้งหลาย ผูหนักในพระวินัยอยางนั้น วันหนึ่ง พระอุปติสสเถระ
นั่งพรรณนาบาลีประเทศนี้ในปฐมปาราชิกสิกขาบท แกเหลาอันเตวาสิก ๕๐๐
รูป ซึ่งมีพระมหาปทุมเถระเปนประมุขอยู.
[เรื่องอันเตวาสิกถามปญหาวินัยพระเถระ]
พวกอันเตวาสิก ถามพระอุปติสสเถระนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ !
ในเพราะซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก เปนปาราชิก. ในเพราะซากศพ
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ที่สัตวกัดกินโดยมาก เปนถุลลัจจัย, ในเพราะซากศพที่สัตวกัดกินกึ่งหนึ่ง
พึงเปนอาบัติอะไร ?
พระเถระ กลาววา อาวุโส! ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อ
จะทรงบัญญัติปาราชิก หาทรงบัญญัติใหมีสวนเหลือไวไม ทรงรวบเอาเขต
ปาราชิกทั้งหมดไมใหมีสวนเหลือเลย ทรงตัดชองทางแลวบัญญัติปาราชิกใน
วัตถุแหงปาราชิกทีเดียว, จริงอยู สิกขาบทนี้ เปนโลกวัชชะ ไมใชเปน
ปณณัตติวัชชะ ; เพราะเหตุนั้น ถาวา ในเพราะซากศพที่สัตวกัดกินกึ่งหนึ่ง
พึงเปนปาราชิกไซร, พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็พึงทรงบัญญัติปาราชิกไว, แต
ในเพราะซากศพที่สัตวกัดกินกึ่งหนึ่งนี้ ฉายาปาราชิก ยอมไมปรากฏ ปรากฏ
เฉพาะแตถุลลัจจัยเทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงบัญญัติปาราชิกไวในเพราะ
สรีระที่ตายแลว ก็ทรงตั้งปาราชิกไวในเพราะซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินโดย
มาก, ตอจากซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมากนั้นไป ทรงบัญญัติถุลลัจจัย
เพื่อแสดงวา ไมมีปาราชิก จึงทรงตั้งถุลลัจจัยไวในเพราะซากศพที่สัตวกัดกิน
แลวโดยมาก, ถัดจากซากศพที่สัตวกัดกินแลวโดยมากนั้นไป พึงทราบวา
เพื่อแสดงวา ไมมีถุลลัจจัย.
ก็ขึ้นชื่อวา ซากศพที่สัตวกัดกินและยังมิไดกัดกินนั้น ควรเขาใจ
เฉพาะในสรีระที่ตายแลวเทานั้น ไมควรเขาใจในสรีระที่ยังเปนอยู. เพราะวา
ในสรีระที่ยังเปนอยู เมื่อเนื้อหรือเอ็น แมมีประมาณเทาหลังเล็บยังมีอยู ยอม
เปนปาราชิกทีเดียว. แมหากวา นิมิตถูกสัตวกัดกินแลวโดยประการทั้งปวง
ผิวหนังไมมี, แตสัณฐานนิมิต ยังปรากฏอยู, สําเร็จการสอด (องคชาต) เขา
ไป, เปนปาราชิกเหมือนกัน. ก็เมื่อสัปเหรอตัดที่นิมิตทั้งหมดออกไมใหมี
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สัณฐานนิมิตเหลือเลย ถากเถือชําแหละออกโดยรอบ ยอมเปนถุลลัจจัย ดวย
อํานาจสังเขปวาเปนแผล. เมื่อภิกษุพยายามที่ชิ้นเนื้อ ซึ่งตกไปจากนิมิตนั้น
เปนทุกกฏ.
สวนในสรีระที่ตายแลว หากวาสรีระทั้งหมด ถูกสัตวกัดกินแลวบาง,
ยังมิไดกัดกินบาง, แตมรรคทั้ง ๓ สัตวยังมิไดกัดกิน, เมื่อภิกษุพยายามใน
มรรคทั้ง ๓ นั้น ยอมเปนปาราชิก. ในเพราะสรีระที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก
เปนปาราชิกทีเดียว. ในเพราะสรีระที่สัตวกัดกินกึ่งหนึ่งและที่กัดกินแลวโดย
มาก เปนถุลลัจจัย. เมื่อภิกษุสอดองคชาตเขาไปที่ตา จมูก ชองหู หัวไส
และฝกองคชาต หรือที่บาดแผลซึ่งถูกฟนดวยศัสตราเปนตน ในสรีระที่ยัง
เปนอยูของมนุษยทั้งหลาย ดวยความกําหนัดในเมถุน แมเพียงเมล็ดงาเดียว
ก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. เมื่อสอดเขาไปในอวัยวะทั้งหลายมีรักแร เปนตน
ในสรีระที่เหลือ เปนทุกกฏ. เมื่อสอดเขาไปในซากศพที่สรีระยังสดอยู ในเขต
แหงปาราชิก เปนปาราชิก, ในเขตแหงถุลลัจจัย เปนถุลลัจจัย, ในเขตแหงทุกกฏ
เปนทุกกฏ. แตในกาลใด สรีระเปนของขึ้นพอง สุกปลั่ง มีแมลงวันหัวเขียว
ไตตอม มีหมูหนอนคราคร่ํา ใคร ๆ ไมอาจแมจะเขาไปใกลได เพราะเปน
ซากศพที่มีหนองไหลออกทั่วไปจากปากแผลทั้ง ๙ แหง, ในกาลนั้น วัตถุแหง
ปาราชิกและวัตถุแหงถุลลัจจัย ยอมละไป, เมื่อภิกษุพยายามในสรีระเชนนั้น
แหงใดแหงหนึ่ง เปนทุกกฏอยางเดียว. เมื่อพยายามในจมูกของสัตวดิรัจฉาน
ทั้งหลาย (ที่ตายแลว) มีชาง มา โค แพะ อูฐ และกระบือเปนตน เปนถุลลัจจัย.
เมื่อพยายามในหัวไสและฝก องคชาตเปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. เมื่อพยายามใน
ตา หู และบาดแผลของสัตวดิรัจฉานแมทั้งหมด (ที่ตายแลว) เปนทุกกฏ,
แมในสรีระที่เหลือนี้ ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน. เมื่อพยายามในสรีระที่ยังสดของ
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สัตวดิรัจฉานที่ตายแลว ในเขตแหงปาราชิก เปนปาราชิก, ในเขตแหงถุลลัจจัย เปนถุลลัจจัย, ในเขตแหงทุกกฏ เปนทุกกฏ. เมื่อพยายามในซากศพที่
สุกปลั่ง เปนทุกกฏ ในที่ทุกแหงโดยนัยดังกลาวแลวในเบื้องตนนั่นเอง. ภิกษุ
เมื่อไมไดสอดหัวไสและฝกองคชาตของบุรุษผูยังเปนอยูเขาไป ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกายหรือดวยความกําหนัดในเมถุน แตทํานิมิตถูกตองที่
นิมิต เปนทุกกฏ. เมื่อไมไดสอด (องคชาตของตน) เขาไปในนิมิตของหญิง
ดวยความกําหนัดในเมถุน แตทํานิมิตกับนิมิตถูกตองกัน เปนถุลลัจจัย.
สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาววา ภิกษุถูกตองนิมิตของหญิงดวย
ปาก ดวยความกําหนัดในเมถุน เปนถุลลัจจัย. เพราะความไมแปลกกันแหง
เรื่องที่เกิดขึ้นนี้วา ภิกษุฉัพพัคคีย จับแมโคทั้งหลายกําลังขามแมน้ําอจิรวดี
ที่เขาบาง ที่หูบาง ที่คอบาง ที่หางบาง ขึ้นขี่หลังบาง มีจิตกําหนัดถูกตอง
องคชาตโคบาง* ดังนี้ พระผูมีพระภาคจึงตรัส ในจัมมขันธกะวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง องคชาตอันภิกษุมีจิตกําหนัด ไมพึงถูกตอง, ภิกษุใด
พึงถูกตอง, ภิกษุนั้นตองอาบัติถุลลัจจัย. บัณฑิตควรเทียบเคียงคํานั้นแมทั้ง
หมดดูแลว ถือเอาโดยอาการที่ไมผิดเถิด.
ก็คํานั้น ไมผิดอยางไร ? ไมผิดอยางนี้ คือ :- ไดยินวา ในคําที่
ทานกลาวไวในมหาอรรถกถากอนวา ถูกตองดวยปาก ดวยความกําหนัดใน
เมถุน ปากคือนิมิต ทานประสงควา ปาก. ก็เนื้อความนี้แล บัณฑิตพึง
ทราบวา เปนความประสงคในมหาอรรถกถานั้น แมเพราะทานกลาววา ดวย
ความกําหนัดในเมถุน. จริงอยู ความพยายามในเมถุน ดวยปากธรรมดาใน
นิมิตของหญิงหามีไม. บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา พระผูมีพระภาคเจา
*
วิ. มหา. ๕/๒๓-๒๔
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ทรงหมายเอาภิกษุฉัพพัคคียผูขี่หลัง (แมโค) แลวถูกตององคชาตโค ดวย
องคชาต (ของตน) ดวยความกําหนัดในเมถุน จึงตรัสถุลลัจจัยไวแมในขันธกะ.
อันที่จริงเมื่อถูกตองโดยประสงคอยางอื่น เปนทุกกฏ.
สวนอาจารยบางพวกกลาวไววา แมในขันธกะ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาการถูกตองดวยปากธรรมดา จึงตรัสวา เปนถุลลัจจัย เพราะความ
เปนกรรมที่หยาบ, แมในอรรถกถา ทานก็ถือพระสูตรที่ตรัสหมายถึงกรรม
หยาบนั้นแล จึงกลาววา ภิกษุถูกตองดวยปากธรรมดา ดวยความกําหนัดใน
เมถุน เปนถุลลัจจัย ดังนี้. เพราะเหตุนั้น ในคําวินิจฉัยทั้งสองควรกําหนด
ใหดีแลวเชื่อถือแตคําวินิจฉัยที่ถูกตองกวา.
แตนักปราชญทั้งหลายผูรูพระวินัย ยอมสรรเสริญคําวินิจฉัยขอแรก.
ก็เมื่อภิกษุผูถูกตองนิมิตของหญิง ดวยปากธรรมดาก็ดี ดวยปากคือนิมิตก็ดี
ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย เปนสังฆาทิเสส. เมื่อถูกตองปสสาวมรรค
ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ดวยปากคือนิมิตเปนถุลลัจจัย โดยนัยดังที่กลาวแลว
นั่นแล เมื่อถูกตองดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย เปนทุกกฏ ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยจตุกกะ ๒๖๙ จตุกกะที่เหลือ.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 831
กถาวาดวยองคชาตมีเครื่องลาดและไมมี
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงนํา ๒๗๐ จตุกกะมาแลว เพื่อรักษา
ภิกษุผูปฏิบัติ ดวยประการอยางนี้ บัดนี้ ไดทอดพระเนตรเห็นวา บาปภิกษุ
เหลาใดในอนาคต จักแกลงอางเลศวา อุปาทินนกะ (คือกายินทรียที่มีชีวิต)
อะไร ๆ อันอุปมทินนกะ (คือกายินทรียที่มีชีวิต) จะถูกตององคชาตที่ลาด
แลวนี้ หามีไม, ในการที่ไมถูกตองนี้จะมีโทษอยางไรเลา?, บาปภิกษุเหลานั้น
จักไมมีที่พึ่งในศาสนาอยางนี้ ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแยกแสดง บรรดาจตุกกะ
๒๗๐ จตุกกะเหลานั้น แตละจตุกกะ โดยความตางแหงองคชาตที่ลาดแลว
เปนตน ๔ อยาง จึงตรัสคําวา พวกภิกษุผูเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาใน
สํานักของภิกษุ แลวใหนั่งทับองคชาตดวยวัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค
ของหญิงที่มีเครื่องลาด ของภิกษุไมมีเครื่องลาด ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ในสองบทเปนตนวา สนฺถตาย อสนฺถตตสฺส
พึงทราบโยชนาโดยนัยนี้วา ใหนั่งทับองคชาตของภิกษุที่ไมมีเครื่องลาด ดวย
วัจจมรรค ปสสาวมรรค มุขมรรค ของหญิงที่มีเครื่องลาด. บรรดามรรค
ทั้ง ๓ มรรคใดมรรคหนึ่งของหญิง ที่ชื่อวามีเครื่องลาด ในบรรดามรรคที่มี
เครื่องลาดและไมมีเครื่องลาดเหลานั้น ไดแกมรรคที่เขาเอาผาหรือใบไม
เปลือกปอหรือหนัง หรือแผนดีบุกและสังกะสีเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง พัน
หรือสอดเขาไปสวมไวในภายใน. องคชาตของชาย ที่ชื่อวามีเครื่องลาดนั้น
ไดแก องคชาตที่เขาเอาบรรดาวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง มีผาเปนตนเหลานั้น
นั่นเองมาสวมไว.
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ในมรรคทั้ง ๓ เหลานั้น อนุปาทินนกะ (คือกายินทรียที่ไมมีใจครอง)
กับอุปาทินนกะ (คือกายินทรียที่มีใจครอง) จะกระทบกันก็ตาม อุปาทินนกะ
กับอนุปาทินนกะจะกระทบกันก็ตาม อนุปาทินนกะกับอนุปาทินนกะจะกระทบ
กันเองก็ตาม อุปาทินนกะกับอุปาทินนกะจะกระทบกันเองก็ตาม ถาองคชาต
เขาไปตลอดประเทศที่พระอาจารยทั้งหลายกลาววา เมื่อองคชาตเขาไปแลว
เปนปาราชิก ดังนี้ไซร เมื่อภิกษุยินดีในทุก ๆ มรรค ในเขตแหงปาราชิก
เปนปาราชิก ในเขตแหงถุลลัจจัย เปนถุลลัจจัย ในเขตแหงทุกกฏ เปนทุกกฏ
ทีเดียว.
ถานิมิตหญิงเขาสวมปลอกกันไว เมื่อภิกษุกระทบปลอก มีทุกกฏ.
ถานิมิตของชายเขาสวมปลอกกันไว เมื่อภิกษุสอดปลอกเขาไปเปนทุกกฏ. ถา
นิมิตทั้งสองเขาสวมปลอกกันไว เมื่อภิกษุกระทบปลอกกับปลอก เปนทุกกฏ.
ถาเขาเอาบรรดาวัตถุมีปลองไมไผและไมออเปนตนไร ๆ สวมไวในนิมิตของ
หญิง แมหากภิกษุสอด (องคกําเนิด) เขาไปถูกสวนภายใตแหงวัตถุที่สวมไว
นั้น เพียงเทาเมล็ดงาเดียว เปนปาราชิก หากสอดเขาไปถูกสวนเบื้องบนก็ดี
ถูกขาง ๆ หนึ่ง บรรดาขางทั้งสองก็ดี เปนปาราชิก เมื่อสอดเขาไปไมใหถูก
ขางทั้ง ๔ แมหากถูกพื้นภายในแหงไมไผและไมออเปนตนนั้น ก็เปนปาราชิก.
ก็ถาวาสอดเขาไปไมใหถูกที่ขางหรือที่พื้น ใหเชิดไปในอากาศอยางเดียวแลว
ชักออก เปนทุกกฏ ถูกตองปลอกในภายนอก เปนทุกกฏเหมือนกัน. บัณฑิต
พึงทราบลักษณะในทุก ๆ มรรคมีวัจจมรรคเปนตน เหมือนอยางที่ทานกลาว
ไวในนิมิตหญิงฉะนั้นแล.
จบสันถตะจตุกกะปเภทกถา
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสประเภทแหงสันถตจตุกกะอยางนั้นแลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงประเภทนั้น (ซ้ําอีก) เพราะเหตุที่พวกภิกษุผูเปนขาศึก
หาใชจะนําชนมีมนุษยผูหญิงเปนตนมาในสํานักของภิกษุอยางเดียวไม โดยที่แท
ยังนําแมภิกษุมาในสํานักของมนุษยผูหญิงเปนตนเหลานั้น จึงทราบนําจตุกกะ
เหลานั้นทั้งหมดมาแสดงซ้ําอีก โดยนัยมีอาทิวา พวกภิกษุผูเปนขาศึกนําภิกษุ
มาในสํานักของมนุษยผูหญิง ดังนี้. ในจตุกกะเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
โดยนัยดังที่กลาวมาแลวนั่นเทียวแล.
จบการพรรณนาความตางแหงจตุกกะ ดวยอํานาจภิกษุผูเปนขาศึก
เรื่องพระราชาและโจรผูเปนขาศึกตอภิกษุเปนตน
ก็เพราะพวกภิกษุผูเปนขาศึกยอมกระทําอยางที่กลาวมาแลวอยางนี้
นั่นแล แมอิสรชนมีพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน ก็ทรงกระทํา เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงประเภทนั้น จึงตรัสคําวา ราชปจฺจตฺถิกา
เปนตน.
ในคําวา ราชปจฺจตฺถิกา เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขาศึก
ทั้งหลาย คือ พระราชา ชื่อวาราชปจจัตถิกา (พระราชาผูเปนขาศึก) ก็พระราชา
เหลานั้น ทรงนํามาเองบาง ใหคนเหลาอื่นนํามาบาง (ซึ่งมนุษยผูหญิงเปนตน)
พึงทราบวา ทรงนํามาทั้งนั้น. ขาศึกทั้งหลาย คือโจร ชื่อวา โจรปจจัตถิกา
(โจรผูเปนขาศึก).
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ชนชาวเมืองและบุรุษผูทําการหลอกลวง ซึ่งขวนขวายในการเลนเนื่อง
ดวยเมถุนก็ดี นักเลงหญิงและนักเลงสุราเปนตนก็ดี ชื่อวา นักเลง. ขาศึก
ทั้งหลาย คือ นักเลงชื่อวา ธุตตปจจัตถิกา (นักเลงผูเปนขาศึก).
หทัย ทานเรียกวา คันธ.* พวกขาศึกที่ชื่อวา อุปปลคันธะ เพราะ
อรรถวา ชําแหละหทัยนั้น. ขาศึกทั้งหลาย คือ ผูตัดหัวใจ ชื่อวา อุปปลคันธปจจัตถิกา.
[ขาศึกสังหารภิกษุเซนไหวเทวดาเพื่อสําเร็จการงาน]
ไดยินวา ขาศึกผูตัดหัวใจเหลานั้น หาไดเปนอยูดวยกสิกรรม และ
พาณิชยกรรมเปนตนไม พากันทําโจรกรรมมีการปลนคนเดินทางเปนตน
เลี้ยงบุตรและภรรยา. เขาเหลานั้น เมื่อตองการความสําเร็จแหงการงานได
เซนไหวตอเหลาเทวดาไว จึงไดชําแหละหทัยของพวกมนุษยไป เพื่อบวงสรวง
แกเทวดาเหลานั้น. ก็พวกมนุษย เปนผูหาไดยากตลอดกาลทุกเมื่อ สวนพวก
ภิกษุผูพํานักอยูในปา ยอมหาไดงาย. เหลานั้นจับเอาภิกษุผูมีศีลแลว ได
สํานึกอยูวา ชื่อวาการฆาผูมีศีล ยอมเปนของหนัก เพื่อจะทําลายศีลของภิกษุ
นั้น ใหพินาศไป จึงนํามนุษยผูหญิงเปนตนมา หรือนําภิกษุนั้นไปในสํานัก
ของมนุษยผูหญิงเปนตนนั้น.
ในเรื่องวาดวยพระราชาผูเปนขาศึกเปนตนนี้ มีความแปลกกันเทานี้.
เรื่องที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแหละ. และพึงทราบจตุกกะ
ทั้งหลายในวาระแมทั้ง ๔ เหลานี้ โดยนัยดังที่กลาวแลวในภิกขุปจจัตถิกาวาระ
นั่นเอง. แตในพระบาลี พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวโดยยอ.
จบกถาวาดวยประเภทแหงจตุกกะ โดยอาการทั้งปวง.
*
ฟุตโนต ปฐมปาราชิกวณฺณนา หนา ๓๒๑ วา อุปฺปลนฺติ วุจฺจติ หทย หทัยเรียกวา อุบล.
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เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใชมรรค
บัดนี้ เพื่อความไมงมงายในคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา เมื่อ
ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรคทั้ง ๓ ของมนุษยผูเปนหญิง เปนตน พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา มคฺเคน มคฺค เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มคฺเคน มคฺค ความวา ภิกษุ
สอดองคชาตของตนเขาไปทางบรรดามรรคทั้ง ๓ ของหญิง มรรคใดมรรคหนึ่ง.
อีกอยางหนึ่ง บรรดามรรคทั้ง ๒ ที่ระคนกัน ภิกษุสอดวัจจมรรคเขาไปทาง
ปสสาวมรรค หรือสอดปสสาวมรรคเขาไปทางวัจจมรรค.
สองบทวา มคฺเคน อมคฺค ความวา ครั้นสอดเขาไปทางปสสาวมรรค
เปนตนแลว จึงชักออกมาทางบาดแผล โดยรอบแหงมรรคนั้น.
สองบทวา อมคฺเคน มคฺค ความวา ครั้นสอดเขาไปทางบาดแผล
โดยรอบแลว จึงชักออกทางมรรค.
สองบทวา อมคฺเคน อมคฺค บรรดาบาดแผลทั้ง ๒ ที่ระคนกัน
ครั้นสอดเขาไปทางบาดแผลที่หนึ่งแลว จึงชักออกทางบาดแผลที่สอง. ในการ
กําหนดวาเปนบาดแผล พึงทราบวา เปนถุลลัจจัย ในที่ทุกแหงดวยอํานาจ
อนุโลมตามพระสูตรนี้.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไมพนอาบัติ]
บัดนี้ เพื่อความไมงมงายในพระดํารัสที่จักตรัสไวขางหนาวา เมื่อภิกษุ
ไมรู ไมยินดี ไมเปนอาบัติ พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา ภิกฺขุ สุตฺตภิกฺขุมฺหิ
เปนตน.
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ในคําวา ภิกฺขุ เปนตนนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ :- ภิกษุรูปใด
ตื่นขึ้นแลวยินดี ภิกษุรูปนั้น พูดวา เธอรูปนี้ ปฏิบัติผิดในขาพเจาผูหลับ
ขาพเจาไมรูสึกตัว ยอมไมพน (จากอาบัติ). ก็ในสองบทวา อุโภ นาเสตพฺพา
นี้ ความวา พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียแมทั้ง ๒ รูป ดวยลิงคนาสนะ.
บรรดาผูประทุษรายและผูถูกประทุษรายทั้ง ๒ รูปนั้น ผูประทุษราย
ไมมีการทําปฏิญญา แตผูถูกประทุษราย พระวินัยธรสอบถามแลว พึงให
นาสนะเสียดวยคําปฏิญญา ถาเธอไมยินดี ไมควรใหนาสนะ. แมในวาระ
สามเณร ก็นัยนี้.
[ภิกษุผูถูกปฏิบัติผิดไมรู ไมยินดี ไมเปนอาบัติ]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอาบัติและอาบัตินั้น ๆ ในวาระ
นั้น ๆ อยางนั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติอยางเดียว จึงตรัสคําวา
อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส เปนตน.
ในคําวา อชานนฺตสฺส เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปที่
ชื่อวา ผูไมรูสึกตัวนั้น ไดแก ผูที่หยั่งลงสูความหลับอยางมาก ยอมไมรูสึก
แมความพยายามที่คนอื่นทําแลว ภิกษุเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติเหมือนภิกษุ
ผูไปพักกลางวันในปามหาวัน ใกลเมืองไพศาลีฉะนั้น. สมจริงดังคําที่พระธรรม
สังคาหกาจารยกลาวไววา ภิกษุกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว พระพุทธเจาขา ! พระองคตรัสวา ดูกอนภิกษุ ! เมื่อภิกษุไมรูสึกตัว ไมเปน
อาบัติ.
ภิกษุที่ชื่อวาไมยินดีนั้น ไดแก ผูที่แมรูสึกตัวแลว ก็ไมยินดี, ภิกษุ
เห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ เหมือนภิกษุผูรีบลุกขึ้นทันทีในปามหาวัน ใกล
เมืองไพศาลีนั้นนั่นเอง ฉะนั้น. สมจริงดังคําที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาว
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ไววา ภิกษุกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา !, พระองค
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ! เมื่อไมยินดี ไมเปนอาบัติ.
[ไมเปนอาบัติแกภิกษุบาและมีจิตฟุงซาน]
ภิกษุเปนบาเพราะดี (กําเริบ) ชื่อวา เปนบา. จริงอยู ดีมี ๒ อยาง
คือ ดีที่มีฝก ๑ ดีที่ไมมีฝก ๑. ดีที่ไมมีฝก ซึมซาบไปทั่วสรรพางค ดุจ
โลหิตฉะนั้น. เมื่อดีที่ไมมีฝกนั้นกําเริบ พวกสัตว ยอมมีสรีระสั่นเทาไป
เพราะหิดเปอยและหิดตอเปนตน. หิดเปอยและหิดตอเปนตนเหลานั้น จะหาย
ไดเพราะการทายา. สวนดีที่มีฝกตั้งอยูในฝกของดี. เมื่อดีที่มีฝกนั้นกําเริบ
พวกสัตวยอมเปนบา.
ภิกษุผูมีสัญญาวิปลาส (มีความจําคลาดเคลื่อน) ละทิ้งหิริและโอตตัปปะเสียแลว ยอมเที่ยวประพฤติกรรมที่ไมควร. แมย่ํายีสิกขาบททั้งเบา
และหนักอยู ก็ไมรูสึกตัว. ชื่อวาเปนผูแกไขไมได แมเพราะการเยียวยา;
ภิกษุผูเปนบาเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุชื่อวา มีจิตฟุงซาน ไดแก ผูปลอยจิต (ไปตามอารมณ) ทาน
เรียกวา เปนบาเพราะยักษเขาสิง. ไดยินวา พวกยักษแสดงอารมณทั้งหลาย
ที่นากลัว หรือสอดมือเขาทางปากแลว บีบคั้นหทัยรูป กระทําพวกสัตวใหมี
ความจําคลาดเคลื่อน. ภิกษุผูมีจิตฟุงซานเห็นปานนั้นไมเปนอาบัติ.
สวนความแปลกกันแหงภิกษุผูเปนบาสองพวกนั้น มีดังตอไปนี้ :ภิกษุเปนบาเพราะดี (กําเริบ) จัดวาเปนบาตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว ไมได
สัญญาตามปกติ. ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิง ยังกลับไดสัญญาตามปกติในบาง
ครั้งบางคราวบาง. แตในปฐมปาราชิกสิกขาบทนี้ ผูเปนบาเพราะดี (กําเริบ)
ก็ดี ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิงก็ดี จะยกไว, ภิกษุรูปใด หลงลืมสติโดย
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ประการทั้งปวง วัตถุอะไร ๆ จะเปนไฟก็ตาม ทองก็ตาม คูถก็ตาม แกนจันทน
ก็ตาม ก็ไมรูจัก ยอมเที่ยวย่ําเหยียบเปนเชนเดียวกันหมด, ภิกษุบาเห็นปาน
นั้น ไมเปนอาบัติ แตเมื่อกลับไดสัญญาขึ้นในบางครั้งบางคราว แลวทําทั้ง
ที่รูเปนอาบัติทีเดียว.
ภิกษุชื่อวากระสับกระสายเพราะเวทนานั้น ไดแก ผูที่ทุรนทุรายเพราะ
ทุกขเวทนาเกินประมาณ ยอมไมรูสึกอะไร ๆ, ภิกษุเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุชื่อวา อาทิกัมมิกะนั้น ไดแก ผูเปนตนเดิมในกรรมนั้น ๆ.
สวนในปฐมปาราชิกสิกขาบทนี้ พระสุทินนเถระ เปนอาทิกัมมิกะ, พระเถระ
นั้น ไมเปนอาบัติ. ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีสมณะผูเสพเมถุนกับนางลิง และ
ภิกษุชาววัชชีบุตรเปนตน เปนอาบัติทีเดียว ฉะนั้นแล.
พรรณนาบทภาชนียจบ.
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สมุฏฐานที่เกิดแหงอาบัติ มี ๖ อยาง
อนึ่ง เพื่อความเปนผูฉลาดในสิกขาบทนี้ พึงทราบปกิณกะนี้วา
สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑
โลกวัชชะ ๑ กรรมและกุศลพรอมดวยเจตนา ๑.
ในปกิณกะเหลานั้น ที่ชื่อวาสมุฏฐานนั้น ไดแกสมุฏฐานแหง
สิกขาบทมี ๖ ดวยอํานาจประมวลทั้งหมด. สมุฏฐานเหลานั้น จักมีแจงใน
คัมภีรบริวาร. แตเมื่อกลาวโดยยอแลว ขึ้นชื่อวาสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๖ ก็มี
มีสมุฏฐาน ๔ ก็มี มีสมุฏฐาน ๓ ก็มี มีสมุฏฐานอยางกฐินสิกขาบทก็มี มี
สมุฏฐานอยางเอฬกโลกสิกขาบทก็มี มีสมุฏฐานอยางธุรนิกเขปสิกขาบทก็มี.
แมในสิกขาบทนั้นเลา บางสิกขาบท เกิดเพราะทํา บางสิกขาบท
เกิดเพราะไมทํา บางสิกขาบท เกิดเพราะทําและไมทํา บางสิกขาบท บาง
คราวเกิดเพราะทํา บางคราวเกิดเพราะไมทํา บางสิกขาบท บางคราวเกิด
เพราะทํา บางคราวเกิดเพราะทั้งทําและไมทํา.
[อธิบายสิกขาบทที่เปนสจิตตกะและอจิตตกะ]
แมบรรดาสิกขาบทเหลานั้น สิกขาบทที่เปนสัญญาวิโมกขก็มี ที่เปน
โนสัญญาวิโมกขก็มี. ในสิกขาบทที่เปนสัญญาวิโมกขและโนสัญญาวิโมกข
เหลานั้น สิกขาบทใด ไดองคคือจิตดวย. สิกขาบทนั้น เปนสัญญาวิโมกข,
นอกนี้ เปนโนสัญญาวิโมกข. สิกขาบทที่เปนอจิตตกะก็มี ที่เปนสจิตตกะก็มี
อีก. สิกขาบทใด ตองพรอมดวยจิตเทานั่น สิกขาบทนั้น เปนจิตตกะ.
สิกขาบทใด แมเวนจากจิตก็ตอง, สิกขาบทนั้น เปนอจิตตกะ. สิกขาบทนั้น
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แมทั้งหมดเปน ๒ อยางคือ เปนโลกวัชชะ ๑ เปนปณณัตติวัชชะ ๑ ลักษณะ
แหงสิกขาบทที่เปนโลกวัชชะและปณณัตติวัชชะนั้น ไดกลาวแลว.
[อธิบายสิกขาบทที่เปนกายกรรมเปน]
อนึ่ง เมื่อวาแมดวยอํานาจกรรม กุศลและเวทนาแลว บรรดา
สิกขาบทเหลานี้ สิกขาบทที่เปนกายกรรมก็มี ที่เปนวจีกรรมก็มี. ในกายกรรม
และวจีกรรมเหลานั้น สิกขาบทใด เปนไปทางกายทวาร สิกขาบทนั้น พึง
ทราบวา เปนกายกรรม, สิกขาบทใด เปนไปทางวจีทวาร สิกขาบทนั้น
พึงทราบวา เปนวจีกรรม.
อนึ่ง สิกขาบทที่เปนกุศลก็มี ที่เปนอกุศลก็มี ที่เปนอัพยากฤตก็มี.
จริงอยู จิตที่ใหเกิดอาบัติมา ๓๒ ดวงเทานั้น คือ กามาวจรกุศลจิต ๘ อกุศล
จิต ๑๒ กามาวจรกิริยาจิต ๑๐ อภิญญาจิต ๒ โดยกุศลและกิริยา. ในจิต
เหลานั้น สิกขาบทใด ตองดวยกุศลจิต สิกขาบทนั้นเปนกุศล, สิกขาบทใด
ตองดวยจิตนอกนี้ สิกขาบทนั้น เปนฝายนอกจากนี้.
อนึ่ง สิกขาบทมีเวทนา ๓ ก็มี มีเวทนา ๒ ก็มี มีเวทนาเดียวก็มี.
ในสิกขาบทเหลานั้น เมื่อตองสิกขาบทใด เปนผูพรอมเพรียงดวยบรรดาเวทนา
๓ อยางใดอยางหนึ่ง จึงตอง, สิกขาบทนั้น พึงทราบวามีเวทนา ๓. เมื่อ
ภิกษุจะตองสิกขาบทใด เปนผูพรอมเพรียงดวยสุข หรือเปนผูพรอมเพรียง
ดวยอุเบกขา จึงตอง, สิกขาบทนั้น พึงทราบวา มีเวทนา ๒. เมื่อภิกษุจะ
ตองสิกขาบทใด เปนผูพรอมเพรียงดวยทุกขเวทนาเทานั้น จึงตอง สิกขาบท
นั้น พึงทราบวา มีเวทนาเดียว. ครั้นไดทราบปกิณกะนี้ คือ
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สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑
โลกวัชชะ ๑ กรรมและกุศลพรอมดวยเวทนา ๑
อยางนี้แลว พึงทราบวา บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตนนั้น สิกขาบทนี้
วาโดยสมุฏฐานมีสมุฏฐานเดียว, วาดวยอํานาจองคเกิดดวยองค ๒ คือเกิด
เพราะกายกับจิต, และสิกขาบทนี้เกิดเพราะทํา, จริงอยู เมื่อทําอยูเทานั้น จึง
ตองอาบัตินั้น; เปนสัญญาวิโมกข เพราะพนดวยไมมีกามสัญญา ซึ่งปฏิสังยุต
ดวยเมถุน, จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมรูสึก
ไมยินดี; เปนสจิตตกะ เพราะภิกษุตองอาบัตินั้น ดวยจิตปฏิสังยุตดวยเมถุน
เทานั้น เวนจากจิตไมตอง; เปนโลกวัชชะ เพราะจะพึงตองอาบัตินั้นดวย
อํานาจราคะกลาเทานั้น; เปนกายกรรม เพราะเกิดทางกายทวารเทานั้น, สวน
จิตสักวาเปนองคในสิกขาบทนี้, จะจัดเปนกรรม ดวยอํานาจจิตนั้นไมได;
เปนอกุศลจิต เพราะจะพึงตองดวยโลภจิต ; มีเวทนา ๒ เพราะวา ภิกษุ
มีความพรอมเพรียงดวยสุข หรือมีความพรอมเพรียงดวยอุเบกขา จึงตองอาบัตินั้น.
ก็แล ปกิณกะทั้งปวงมีสมุฏฐานเปนตนนี้ ยอมสมในอาบัติ. แต
ในอรรถกถาทั้งปวง ทานยกขึ้นแสดงดวยหัวขอสิกขาบท; เพราะฉะนั้น จึง
ตองกลาวอยางนั้น ฉะนี้แล.
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วินีตวัตถุปฐมปาราชิก
[อุทานคาถา]
ปุจฉาวา คําประพันธเปนพระคาถาวา
เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุ
วัชชีบุตร ๑ เรื่อง เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ ๑
เรื่อง เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง เรื่องปลอม
เปนเดียรถีย ๗ เรื่อง เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุณีชื่ออุบลวรรณา ๑ เรื่อง เรื่อง
เพศกลับ ๒ เรื่อง เรื่องมารดา ๑ เรื่อง เรื่อง
ธิดา ๑ เรื่อง เรื่องพี่นองหญิง ๑ เรื่อง เรื่อง
ภรรยา ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุมีหลังออน ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุมีองคชาตยาว ๑ เรื่อง เรื่องบาด
แผล ๒ เรื่อง เรื่องรูปปน ๑ เรื่องตุกตา
ไม ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชื่อสุนทร ๑ เรื่อง
เรื่องสตรี ๕ เรื่อง เรื่องปาชา ๕ เรื่อง เรื่อง
กระดูก ๑ เรื่อง เรื่องนาคตัวเมีย ๑ เรื่อง
เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงเปรต ๑
เรื่อง เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุมี
อินทรียพิการ ๑ เรื่อง เรื่องจับตอง ๑ เรื่อง
เรื่องพระอรหันตในเมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง เรื่องภิกษุ
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ชาวมัลละเมืองไพศาลี ๓ เรื่อง เรื่องเปด
ประตูนอน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน ๑ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาชื่อวาสุปพพา
๙ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาชื่อวา สัทธา ๙ เรื่อง
เรื่องนางภิกษุณี ๑ เรื่อง เรื่องนางสิกขมานา
๑ เรื่อง เรื่องนางสามเณรี ๑ เรื่อง เรื่องหญิง
แพศยา ๑ เรื่อง เรื่องบัณเฑาะก ๑ เรื่อง
เรื่องสตรีคฤหัสถ ๑ เรื่อง เรื่องใหผลัดกัน
๑ เรื่อง เรื่องภิกษุผูเฒา ๑ เรื่อง เรื่องลูก
เนื้อ ๑ เรื่อง, นี้เปนอยางไร ?*
วิสัชนาวา พระคาถาเหลานี้ ชื่ออุทานคาถาแหงวินีตวัตถุ คือเรื่อง
นั้น ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยดวยพระองคเอง ซึ่งพระธรรมสังคาหาเถระทั้งหลายไดใฝใจไววา พระวินัยธรทั้งหลายจักเรียนเอาเรื่องเหลานั้นได
สะดวก จึงไดตั้งไว. สวนวัตถุคาถาพระอุบาลีเถระไดใฝใจไววา พระวินัยธร
ทั้งหลาย จักวินิจฉัยวินัยตอไป (ในอนาคต) ดวยลักษณะนี้ จึงไดตั้งไวใน
เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยูนั่นเอง. เพราะฉะนั้น พระวินัยธร
ควรกําหนดลักษณะที่ตรัสไวในวินีตวัตถุนี้ใหดี แลวจึงวินิจฉัยปฐมสิกขาบท.
อนึ่ง ทุติยปาราชิกเปนตน ก็ควรวินิจฉัยดวยลักษณะแหงทุติยปาราชิกเปนตน
ที่ตรัสไวแลวในวินีตวัตถุทั้งหลาย, จริงอยู วินีตวัตถุทั้งหลาย ยอมเปนเรื่อง
สําหรับเทียบเคียง ของพระวินัยธรทั้งหลาย ดุจรูปที่เปนหลักเทียบเคียงของ
พวกนักศิลปน ฉะนั้น.
*
อุทานคาถานี้ ไดแปลไวเต็มสมบูรณ ตามมหาวิภังค วินัยปฎก ๑/๖๒ เพื่อเรืองปญญาของ
ผูใครตอการศึกษา.
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บรรดาเรื่องเหลานั้น สองเรื่องขางตน มีเนื้อความดังที่ตรัสไวแลว
ในอนุบัญญัตินั่นเอง.
ในเรื่องที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา คิหิลิงฺเคน คือ เปนผูนุง
หมผาขาวอยางคฤหัสถ.
ในเรื่องที่ ๔ ไมมีคําอะไร ๆ ที่ควรกลาวไว.
ในผา ๗ ชนิด ถัดจากเรื่องที่ ๔ นั่นไป มีวินิจฉัยดังนี้ :ผาที่เขารอยหญาคาทํา ชื่อวา ผาคากรอง. ผาเปลือกไมของพวกดาบส
ชื่อวาผาเปลือกปอ. ผาที่เขาเย็บทําติดกันเปนแผน มีสัณฐานดังแผนกระดาน
ชื่อวาผาทอเปนแผน. ผากัมพลที่เขาเอาเสนผม (มนุษย) ทําเปนเสนดายทอ
ชื่อวาผากัมพลทําดวยเสนผม. ผากัมพลที่เขาทอทําดวยขนหางสัตวจามรี ชื่อวา
ผากัมพลทําดวยขนหางสัตว. ผานุงที่เขาเอาขนปกนกเคาทํา ชื่อวาผานุงทํา
ดวยขนปกนกเคา. หนังเสือและมฤคพรอมทั้งขนและกีบเล็บ ชื่อวาผาหนังเสือ.
ในเรื่องที่ ๑๒ มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา สารตฺโต ไดแก ผูมีความกําหนัดดวยความกําหนัดในอัน
เคลาคลึงกาย. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความกําหนัดนั้นแลว จึงตรัสวา
เปนอาบัติสังฆาทิเสส.
[เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมในนางอุบลวรรณาเถรี]
ในเรื่องที่ ๑๓ มีวินิจฉัยดังนี้ :- พระเถรีนั้น ชื่อวาอุบลวรรณา
เปนธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี สมบูรณดวยอภินิหารตั้งแสนกัลป. แม
โดยปกติ พระเถรีนั้น มีผิวกาย สีคลายดอกอุบลเขียว นาดูยิ่งนัก. ก็พระเถรีนั้น
ยอมรุงเรืองยิ่งนัก เพราะไมมีความเรารอนดวยกิเลสในภายใน. นางไดชื่อวา
อุบลวรรณา เพราะความที่นางมีผิวงดงามนั่นเอง.
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บทวา ปฏิพพฺธจิตฺโต ความวา มาณพนั้น มีใจกําหนัดตั้งแตเวลา
ยังเปนคฤหัสถ. ไดยินวา นันทมาณพนั้น เปนชายหนุม ซึ่งเปนญาติของ
พระเถรีนั้น.
ศัพทวา อถโข เปนนิบาต ลงในอรรถวาลําดับ ฯ มีคําอธิบายวา
ในลําดับแหงพระเถรีนั่งบนเตียงนั่นแล. จริงอยู เวลากลางวัน เมื่อบุคคลมา
จากภายนอกเปดประตูแลวนั่ง ความมืดจะมีขึ้น. อธิบายวา มาณพนั้น ไดทํา
อยางนั้นตลอดเวลาที่ความมืดนั้นของพระเถรีนั้น ยังไมหายไปนั่นเอง.
บทวา ทูเสสิ แปลวา ไดขมขืนแลว. สวนพระเถรีเปนผูหาโทษ
มิได เริ่มตั้งสมณสัญญาไมยินดี นั่งอยู ถูกความประสงคอสัทธรรมสัมผัส
ดุจกองเพลิง เสาหินและตอไมตะเคียน ฉะนั้น. ฝายนันทมาณพนั้น ครั้นให
ความพอใจของตนสําเร็จบริบูรณแลวก็ไป.
เมื่อนันทมาณพ ละคลองแหงการเห็นของพระเถรีนั้นเทานั้น มหาปฐพีนี้ ถึงจะสามารถธารภูเขาสิเนรุไวไดก็ตาม ก็เปนเหมือนไมอาจจะธาร
บุรุษชั่วชานั้น ซึ่งมีซากกเลวระประมาณวาหนึ่งไวได จึงแยกชองใหแลว.
ขณะนั้นนั่นเอง เขาไดถึงความเปนเชื้อเพลิงแหงเปลงไฟในอเวจีแลว. พระผูมี
พระภาคเจา ครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อ
ไมยินดีไมเปนอาบัติ ทรงหมายเอาพระเถรี ไดตรัสพระคาถานี้ในธรรมบทวา
เราเรียกบุคคลผูไมติดอยูในกาม
ทั้งหลาย เหมือนน้ําไมติดอยูในใบบัว
เหมือนเมล็ดพันธผักกาดไมตั้งอยูบนปลาย
เหล็กแหลม ฉะนั้น วาเปนพราหมณ*.
*
ขุ. ธ. ๒๕/๖๙.
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[เรื่องเพศชายกลับเปนเพศหญิง]
ในเรื่องที่ ๑๔ มีนิจฉัยดังนี้ :สองบทวา อิตฺถีลิงฺค ปาตุภูต ความวา เมื่อภิกษุนั้น หยั่งลงสู
ความหลับในเวลากลางคืน อวัยวะทั้งปวงมีหนวดและเคราเปนตน ซึ่งเปน
ทรวดทรงของบุรุษหายไป ทรวดทรงของสตรีเกิดขึ้นแทนที่.
หลายบทวา ตฺเว อุปชฺฌ ต อุปสมฺปท ความวา เราอนุญาต
อุปชฌายะที่เธอเคยถือมาแลวในกาลกอนนั่นเอง (และ) การอุปสมบทที่สงฆ
ทําไวในกาลกอนเชนกัน. อธิบายวา ไมตองถืออุปชฌายะใหม ไมตองให
อุปสมบทใหม.
สองบทวา ตานิ วสฺสานิ ความวา เราอนุญาตใหนับพรรษา
จําเดิมแตอุปสมบทเปนภิกษุมานั้นนั่นแล. อธิบายวา ไมตองทําการนับพรรษา
ตั้งแตเพศกลับนี้ไปใหม.
สองบทวา ภิกฺขุนีหิ สงฺกมิตุ ความวา ทั้งเราอนุญาตใหภิกษุณี
นั้นไปดวยกัน คือ สมาคมกัน พรอมเพรียงกันกับภิกษุณีทั้งหลาย. มีคําอธิบาย
ตรัสไวดังนี้วา บัดนี้ นางภิกษุณีนั้น ไมควรอยูในทามกลางภิกษุทั้งหลาย
จงไปยังสํานักนางภิกษุณี แลวอยูรวมกับนางภิกษุณีเถิด.
หลายบทวา ตา อาปตฺติโย ภิกฺขูน ภิกฺขูนีหิ สาธารณา ความวา
อาบัติเหลาใด เปนเทสนาคามินีก็ตาม เปนวุฏฐานคามินีก็ตาม ที่ทั่วไปแก
ภิกษุกับนางภิกษุทั้งหลาย.
หลายบทวา ตา อาปตฺติโย ภิกฺขุนีน สนฺติเก วุฏาตุ ความวา
เราอนุญาตใหทําวินัยกรรม ซึ่งเหลาภิกษุณีพึงทําแลวออกจากอาบัติเหลานั้น
แมทั้งหมด ในสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย
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หลายบทวา ตาหิ อาปตฺตีหิ อนาปตฺติ ความวา สวนอาบัติเหลาใด
มีสุกกวิสัฏฐิเปนตน ของพวกภิกษุ ซึ่งไมทั่วไปดวยนางภิกษุณีทั้งหลาย, ไม
เปนอาบัติดวยอาบัติเหลานั้น คือ อาบัติเหลานั้นเปนอันเธอออกเสร็จแลวแล
เพราะเพศกลับ. ถึงแมเพศเดิมกลับเกิดขึ้นอีก คงเปนอนาบัติแกเธอดวยอาบัติ
เหลานั้นเหมือนกัน. วินิจฉัยบาลีในเรื่องที่ ๑๔ นี้ มีเทานี้กอน.
สวนวินิจฉัยทองเรื่องนอกจากบาลี มีดังตอไปนี้:เริ่มแรกในสองเพศนี้ เพศชาย เปนอุดมเพศ เพศหญิง เปนหีนเพศ;
เพราะเหตุนั้น เพศชาย จึงชื่อวา อันตรธานไป เพราะอกุศลมีกําลังรุนแรง.
เพศหญิงปรากฏขึ้นแทน เพราะกุศลมีกําลังเพลาลง. สวนเพศหญิง จะอันตรธาน
ไป ชื่อวาอันตรธานไป เพราะอกุศลมีกําลังเพลาลง, เพศชายปรากฏขึ้นแทน
เพราะกุศลมีกําลังรุนแรง. เพศทั้งสองอันตรธานไปเพราะอกุศล, กลับไดคืน
เพราะกุศล ดวยประการฉะนี้.
[ตองอาบัติเพราะนอนรวมกับภิกษุผูมีเพศกลับ]
บรรดาเพศหญิงและเพศชายนั้น ถาภิกษุสองรูป ทําการสาธยายหรือ
สนทนาธรรมดวยกัน จําวัดหลับไปในเรือนหลังเดียวกัน, เพศหญิงปรากฏแก
ภิกษุรูปหนึ่ง เปนอาบัติเพราะนอนรวมกัน แมแกเธอทั้งสอง. ถาภิกษุผูมี
เพศกลับนั้นตื่นขึ้น เห็นประการแปลกนั้นของตนแลว มีความทุกขเสียใจ
พึงบอกแกภิกษุอีกรูปหนึ่งในกลางคืนทีเดียว, เธอจงเปนผูอันภิกษุนั้นควร
ปลอบวา อยาเสียใจไปเลย, นี้เปนโทษของวัฏฏะตางหาก, พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ไดประทานชองทางไวแลววา จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามที,
ธรรมอันธรรมดามิไดจํากัด, ทางสวรรคอันธรรมดามิไดหาม.
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[วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผูมีเพศกลับ]
ก็แล ครั้นปลอบแลว ควรกลาวอยางนี้วา สมควรทานจะไปยังสํานัก
นางภิกษุณี, ภิกษุณีบางเหลา ซึ่งเปนเพื่อนเคยเห็นกัน ของทานมีอยูหรือ ?
ถาเธอมีเหลาภิกษุณีเชนนั้น, พึงบอกวา มี ถาไมมีพึงบอกวา ไมมี แลว
พึงบอกภิกษุนั้นวา ทานโปรดสงเคราะหขาพเจาเถิด, จงนําขาพเจาไปยังสํานัก
นางภิกษุณีเดี๋ยวนี้แหละ. ภิกษุนั้น พึงพาเธอไปยังสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย
ซึ่งเปนเพื่อนเคยเห็นกันของเธอ หรือเปนเพื่อนเคยเห็นกันของตนก็ได เมื่อ
จะไป ไมควรไปรูปเดียว ควรถือเอาตะเกียงและไมเทา เปลื้องการตระเตรียม
เสีย ไปรวมกับภิกษุ ๔-๕ รูป ดวยพูดวา พวกเราจะไปยังสถานที่ชื่อโนน.
ถาภายนอกบาน มีวัดอยูไกล ก็ไมเปนอาบัติในระหวางทางเพราะ
คามันตราบัติ (อาบัติเพราะเดินทางขามระยะบานหนึ่ง) นทีปราบัติ (อาบัติ
เพราะขามฟาก) รัตติวิปปวาสาบัติ (อาบัติเพราะอยูปราศจากไตรจีวรราตรี
หนึ่ง) และคณโอหียนาบัติ (อาบัติเพราะอยูรูปเดียวไมครบคณะ). ครั้นไปถึง
สํานักของนางภิกษุณีแลว พึงกลาวกะนางภิกษุณีเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย
รูจักภิกษุชื่อโนนหรือ ? ภิกษุณีทั้งหลาย ตอบวา เจาคะ รูจัก พระคุณเจาขา !.
ภิกษุเหลานั้นพึงกลาววา ภิกษุรูปนั้น ปรากฏเปนเพศหญิงขึ้น, ขอไดโปรด
สงเคราะหเธอเดี๋ยวนี้เถิด. ถานางภิกษุณีเหลานั้น กลาววา ดีละ พระคุณเจาขา!
บัดนี้ แมพวกดิฉัน ก็จักสาธยาย จักสดับธรรม ขอพระคุณเจาทั้งหลาย
จงไปเถิด ดังนี้แลว ทําความสงเคราะห และใหราเริงยินดีทั้งเปนลัชชินีผูมี
ความสงเคราะหดวย, เธอไมควร*ละทิ้งนางภิกษุณีเหลานั้นไปในสถานที่อื่น
ถาไปก็ไมพนจากคามันตราบัติ นทีปราบัติ รัตติวิปปวาสาบัติและคณโอหียนาบัติ.
*
ตา โกเปตฺวาติ ตา ปริจฺจชิตฺวา. สารัตถทีปนี ๒/๑๕๙.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 849
อนึ่ง ถานางภิกษุณีเหลานั้น เปนลัชชินี แตไมมีความสงเคราะห,
ยอมไดเพื่อจะไปสถานที่อื่น. แมถาเปนอลัชชินี (ทั้งหมดวัด) แตทําความ
สงเคราะห ยอมไดเพื่อจะละทิ้งแมนางภิกษุณีเหลานั้นแลวไปเสียในที่อื่น.
อาจารยบางพวกกลาววา ถาเปนทั้งลัชชินี ทั้งมีความสงเคราะห แตไมเปน
ญาติ, และในบานใกล ภิกษุณีเหลาอื่นที่เปนญาติ มีอยู ทั้งเปนผูประคับ
ประคอง, ควรไปยังสํานักของภิกษุณีแมเหลานั้น ครั้นไปแลว ถาตนปฏิบัติ
นิสัย (ยังถือนิสัย) แมในคราวเปนภิกษุ ก็ควรถือนิสัยในสํานักของนางภิกษุณี
ผูสมควร. มาติกาก็ดี วินัยก็ดี ที่เรียนมาแลว ก็เปนอันเรียนแลวดวยดี
ไมมีเหตุที่จะตองเรียนซ้ําอีก. ถาในคราวยังเปนภิกษุ ภิกษุรูปนั้น เปนผู
ปกครองบริษัท, กุลบุตรทั้งหลายผูอุปสมบทแลวในสํานักของภิกษุรูปนั้นนั่นแล
ก็เปนอันอุปสมบทชอบแลว, แตตองถือนิสัยในสํานักของอาจารยรูปอื่น. แม
พวกอันเตวาสิกผูอาศัยเธอนั้นอยูในกาลกอน ก็ตองถือนิสัยในสํานักของอาจารย
รูปอื่น. ถึงแมสามเณรผูมีอายุเต็มบริบูรณ ก็ตองถืออุปชฌายะ ในสํานักของ
ภิกษุรูปอื่น.
[วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารตาง ๆ]
อนึ่ง ไตรจีวรและบาตร ที่ภิกษุนั้นอธิษฐานไวแลวในคราวยังเปน
ภิกษุ, ยอมขาดอธิษฐานไป, ตองอธิษฐานใหม. ภิกษุณี ควรใหใชผารัดถัน
และผาอาบน้ํา. อติเรกจีวรก็ดี อติเรกบาตรก็ดี ที่ภิกษุนั้น ทําวินัยกรรม
เก็บไวแลว แมทั้งหมด ยอมละวินัยกรรมไปตองทําใหม. แมเภสัชมีน้ํามัน
น้ําผึ้งและน้ําออย ที่เธอรับประเคนไวเปนตน ยอมขาดประเคนไป. ถาเพศ
เปลี่ยนกลับในวันที่ ๗ แตวันที่รับประเคนไป, รับประเคนใหม ควรฉันได
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๗ วัน*. สวนสิ่งใดเปนของภิกษุรูปอื่น เธอรับประเคนไวในเวลาเปนภิกษุ,
สิ่งนั้นไมขาดประเคน. แมสิ่งใดที่เปนของทั่วไปแกภิกษุสองรูปยังมิไดแบงปน
กัน ปกตัตตภิกษุ ยอมรักษาสิ่งนั้นไว. สวนสิ่งใด ไดแบงกันแลวเปนของ
เธอเอง, สิ่งนั้น ยอมขาดประเคนไป. จริงอยู แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัส
คํานี้ไวในคัมภีรบริวารวา
ภิกษุรับประเคนน้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
หรือเนยใสเองแลว เก็บไวเอง เมื่อยังไมลวง
๗ วัน เปนอาบัติแกเธอผูฉัน เพราะมีปจจัย,
ปญหานี้ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อยาง]
จริงอยู พระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเพศกลับ.
ขึ้นชื่อวา การรับประเคน ยอมขาดไป เพราะเพศกลับ ๑ เพราะมรณภาพ ๑
เพราะลาสิกขา ๑ เพราะหันไปเปนคนเลว ๑ เพราะใหแกอนุปสัมบัน ๑
เพราะไมเสียดายสละเสีย ๑ เพราะถูกชิงเอาไป ๑. เพราะฉะนั้น แมถามีสิ่ง
ของที่รับประเคนเก็บไว จะเปนชิ้นสมอก็ตาม สิ่งทั้งหมดของเธอยอมขาด
ประเคนไป. อนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนของนางภิกษุณีนั้น เธอรับประเคน
หรือยังมิไดรับประเคนก็ตาม ซึ่งเก็บไวในวิหารของภิกษุ, ภิกษุณีรูปนั้นแล
เปนใหญแหงสิ่งของทั้งหมด ควรใหเธอขนเอาไปเสีย. สวนสิ่งใดเปนของถาวร
ซึ่งเปนสวนตัวของเธอในวิหารของภิกษุนี้ จะเปนเสนาสนะ หรือตนไมที่
ปลูกไวก็ตาม, เธอปรารถนาจะใหสิ่งของเหลานั้นแกบุคคลใด ก็พึงใหแก
บุคคลนั้น.
*
สตฺตาห ปริภฺุชิตุ วฏฏติ. สารัตถทีปนี. ๒/๑๖๐.
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บรรดาสมมติ ๑๓ อยาง สมมติที่เธอไดในเวลาเปนภิกษุ ยอมระงับ
ไปทั้งหมด. การถือเสนาสนะในวันเขาพรรษาแรก ยอมระงับไป. ถาเพศ
กลับในเมื่อเธอถือเสนาสนะในวันเขาพรรษาหลังแลว และภิกษุสงฆปรารถนา
จะใหลาภที่เกิดขึ้นแกเธอควรอปโลกนให. ถาเพศกลับเมื่อกําลังอยูปริวาสเพื่อ
อาบัติที่ปดไวทั่วไปกับนางภิกษุณี, สงฆพึงใหปกขมานัตทีเดียว. ถาเพศกลับ
กําลังประพฤติมานัต, ควรใหปกขมานัตซ้ําอีก. ถาเพศกลับเมื่อประพฤติมานัต
แลว, พวกภิกษุณีควรทําอัพภานกรรม. ถาเมื่ออกุศลวิบากหมดสิ้นแลว เพศ
กลับใหมอีกในกาลแหงปกขมานัต พึงใหมานัต ๖ ราตรีเทานั้น. ถาประพฤติ
ปกขมานัตเสร็จแลว เพศจึงกลับ, พวกภิกษุพึงทําอัพภานกรรมฉะนี้แล.
ในเรื่องเพศกลับของนางภิกษุณีในลําดับตอไป พึงทราบวินิจฉัย
ทั้งปวงตามนัยที่กลาวแลวในเรื่องนี้นั่นแล. สวนเนื้อความที่แปลกกันมีดังตอ
ไปนี้ :แมถาในเวลาเปนภิกษุณี มีสัญจริตอาบัติที่ตองแลวปดไว, ไมมีการ
ใหปริวาส, พึงใหมานัต ๖ ราตรีทีเดียว. เพศกลับเมื่อกําลังประพฤติปกขมานัต, ไมตองการดวยปกขมานัตนั้น พึงใหมานัต ๖ ราตรีเหมือนกัน. ถา
เพศกลับเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแลว, ไมตองใหมานัตซ้ําอีก ภิกษุทั้งหลาย
พึงอัพภาน. ถาเมื่อภิกษุทั้งหลายยังไมใหมานัต เพศกลับคือใหม, พวกภิกษุณี
พึงใหปกขมานัตนั่นเอง. ถากําลังประพฤติมานัต ๖ ราตรี เพศกลับคืนใหม,
พึงใหปกขมานัตเหมือนกัน. แตเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแลว เพศกลับคืนตาม
เดิม พวกภิกษุณีพึงทําอัพภานกรรมให. อนึ่ง แมเมื่อนางภิกษุณีนั้น คงตั้ง
อยูในความเปนภิกษุ ในเมื่อเพศกลับคืนตามเดิมแลวอาบัติเหลาใดที่ระงับไป
แลวในกาลกอน, อาบัติเหลานั้น เปนอันระงับดวยดีทีเดียวแล.
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เรื่องทั้ง ๔ เรื่อง ตอจากเพศกลับคืนนี้ไป มีอาทิวา มาตุยา เมถุน
ธมฺม ดังนี้ มีเนื้อความชัดเจนแลวทั้งนั้น.
ในเรื่องภิกษุมีหลังออน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ไดยินวา ภิกษุรูปนั้นเคย
เปนนักระบํา. หลังของเธอไดทําการฝกหัดมาแลว เพื่อความเปนผูฉลาดใน
ศิลปะ จึงไดเปนอวัยวะที่ออน. เพราะฉะนั้น เธอจึงไดยอตัวลงทํากรรมอยาง
นั้นแลว.
ในเรื่องภิกษุมีองคชาตยาว มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปนั้นมีองคชาต
ยาว; เพราะฉะนั้นทานจึงเรียกวา ลัมพี ผูมีองคกําเนิดยาว.
เรื่องบาดแผล ๒ เรื่อง ตอจากเรื่องภิกษุมีองคชาตยาวนี้ไป มีเนื้อ
ความชัดเจนแลวทีเดียว.
ในเรื่องรูปปน มีวินิจฉัยดังนี้ :- รูปที่ทําดวยจิตรกรรม ชื่อวา เลปจิตร คือ รูปปน.
ในเรื่องตุกตาไม มีวินิจฉัยดังนี้ :- รูปที่ทําดวยไม ชื่อวา ตุกตา
ไม. เหมือนอยางวา เมื่อภิกษุพยายามในรูปจิตรกรรมและรูปตุกตาไมทั้ง ๒
นี้ เปนทุกกฏฉันใด, เพื่อพยายามดวยความกําหนัดในเมถุนที่นิมิตในรูปหญิง
ซึ่งเปนอนุปาทินนกะ (รูปที่ไมมีใจครอง) มีรูปฟน รูปผาเปลือกไมและรูป
โลหะเปนตนแมเหลาอื่น อสุจิ จะเคลื่อนออกหรือไมก็ตาม เปนทุกกฏทีเดียว
ฉันนั้น. ถึงเมื่อจะพยายามดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย ก็เปนทุกกฏ
เหมือนอยางนั้นแล. แตเมื่อพยายามดวยความกําหนัดในอันปลอย เมื่ออสุจิ
เคลื่อนออกเปนสังฆาทิเสส, เมื่อไมเคลื่อนออก เปนถุลลัจจัย ฉะนี้แล.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 853
[เรื่องสตรีรักสวาทพระภิกษุสุนทร]
ในเรื่องพระภิกษุชื่อสุนทร มีวินิจฉัยดังนี้ :- พระภิกษุรูปนี้ชื่อสุนทร
เปนเด็กหนุมของตระกูลในกรุงราชคฤห บวชดวยศรัทธา เพราะความที่ทาน
มีอัตภาพสวยงาม จึงไดนามวา สุนทร. สตรีนางนั้น พบเห็นทานกําลังเดิน
ไปตามทางรถ ก็เกิดฉันทราคะขึ้นแลวไดกระทําอาการที่แปลกนี้. สวนพระเถระเปนพระอนาคามี; เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมยินดี. อันสภาพคือความไม
ยินดีนี้ ไมใชวิสัยของปุถุชนเหลาอื่น.
ใน ๔ เรื่อง ถัดจากเรื่องพระสุนทรนี้ไป มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุ
เหลานั้น เปนผูเซอะโงเขลารับคําของมาตุคามแลวทําตามอยางนั้น ภายหลัง
จึงมีความรับเกียจขึ้น. ๓ เรื่อง มีเรื่องซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินเปนตน มี
เนื้อความชัดเจนแลวทั้งนั้น.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเปนปาราชิก]
ในเรื่องซากศพที่มีศีรษะขาด ๒ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา วฏฏกเต มุเข คือ ในปากที่อา. ภิกษุเมื่อสอดองคชาตเขาไป (ในปากที่อานั้น) ถาสอดเขาไปในถูกขางลางก็ดี ขางบนก็ดี ขาง
ทั้งสองก็ดี เปนปาราชิก. ครั้นสอดเขาไปไมถูกทั้ง ๔ ขาง แตถูกเพดานขางใน
เปนปาราชิกเหมือนกัน. เมื่อไมถูกทั้ง ๔ ขางและเพดาน สอดใหเชิดไปบน
อากาศเทานั้น และชักออก เปนทุกกฏ. อนึ่ง ถาฟนปดแนบสนิทดี ภายใน
ปาก ไมมีชอง และฟนถูกเนื้อริมฝปากภายนอกปด เมื่อภิกษุสอดเขาไปยัง
ชองที่เปยกชุม ซึ่งลมไมถูกตอง ในปากที่มีเนื้อริมฝปากปดไวนั้น แมชั่ว
เมล็ดงาเดียวเปนปาราชิกเหมือนกัน. แตเมื่อพยายามเฉพาะที่ฟน ซึ่งมีเนื้อริม
ฝปากที่เขาเฉือนออกไปแลว เปนถุลลัจจัย. แมฟนซี่ใด ที่ยื่นออกไปขางนอก
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ไมอาจจะปดริมฝปากได, เมื่อภิกษุพยายามที่ฟนนั้นก็ดี พยายามที่ลิ้นซึ่งยื่น
ออกไปขางนอกก็ดี เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. แมในสรีระที่ยังมีชีวิตอยู เมื่อ
พยายามที่ลิ้นซึ่งยื่นออกไปขางนอก เปนถุลลัจจัยเหมือนกับ. แตถาฟนที่ลิ้น
ซึ่งยื่นออกไปขางนอกไวมิดชิดแลวจึงสอดเขาไปในปาก เปนปาราชิกเหมือนกัน.
เมื่อสอดองคชาตเขาไปบนคอทางสวนลางแมแหงซากศพที่มีศีรษะขาด ถูกเพดาน เปนปาราชิกเหมือนกัน.
ในเรื่องกระดูก มีวินิจฉัยดังนี้ :- แมเมื่อภิกษุกําลังเดินไปยัง
สุสาน เปนทุกกฏ เมื่อรวบรวมกระดูกมาไวก็ดี กองไวก็ดี พยายามที่นิมิต
ดวยความกําหนัดในเมถุนก็ดี พยายามดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกายก็ดี
อสุจิจะเคลื่อนออกหรือไมก็ตาม เปนทุกกฏทั้งนั้น แตเมื่อพยายามดวยความ
กําหนัดในอันปลอย เมื่อสุจิเคลื่อนออกเปนสังฆาทิเสส เมื่อไมเคลื่อนออก
เปนถุลลัจจัย.
ในเรื่องนาคตัวเมีย มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุเสพเมถุนธรรม ใน
จําพวกสัตวทั้งปวง จะเปนนางนาคมาณวิกา หรือบรรดานางกินรีเปนตน
ตนใดตนหนึ่งก็ตาม เปนปาราชิก.
ในเรื่องนางยักษิณี มีวินิจฉัยดังนี้ :- เทวดาแมทั้งหมด ก็คือนาง
ยักษิณีนั่นเอง.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเปนตนเปนปาราชิก]
ในเรื่องหญิงเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- เปรตทั้งหลายมีนิชฌามตัณหิกเปรตเปนตน ใคร ๆ ไมสามารถแมจะแตะตองได. แตนางวิมานเปรตทั้งหลาย
มีอยู อกุศลกรรมของนางวิมานเปรตเหลาใดใหผลอยูในขางกาฬปกข นาง
วิมานเปรตเหลานั้นยอมไดเสวยสมบัติ ในขางชุณหปกข เหมือนเทวดา ฉะนั้น.
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ถาการเห็น การจับ การลูบคลํา การถูกตอง และการกระทบ ของหญิงเปรต
หรือของนางยักษิณีผูเห็นปานนั้นปรากฏได เปนปาราชิก. ถาแมไมมีการเห็น
แตกิจนอกนี้ปรากฏ ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.
อีกอยางหนึ่ง การเห็นและการจับ ไมปรากฏ แตเปรตทําบุคคลนั้น
(คือภิกษุ) ใหปราศจากสัญญา (หมดสติ) ดวยการลูบคลํา ถูกตองและกระทบ
ที่ปรากฏอยู ใหสําเร็จมโนรถของตนแลวก็ไป ความพยายามนี้ ชื่อวาไมใชวิสัย
เพราะฉะนั้น ในขอนี้จึงไมเปนอาบัติ เพราะไมใชวิสัย.
เรื่องบัณเฑาะก ปรากฏชัดแลวแล.
ในเรื่องภิกษุมีอินทรียพิการ มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา อุปหตินฺทฺริโย ความวา เธอมีกายประสาทถูกโรคเบียดเบียน
แลว ยอมไมรูสึกสุขหรือทุกข เหมือนตอไมและทอนไม ฉะนั้น. แมเมื่อเธอ
ไมรูสึก ก็เปนอาบัติ เพราะอํานาจเสวนจิต.
ในเรื่องเพียงถูกตองกาย มีวินิจฉัยดังนี้ :ภิกษุรูปใด คิดในใจวา เราจักเสพเมถุนธรรม จึงจับมาตุคาม
คลายความกําหนัดในเมถุนแลวเปนผูมีความวิปฏิสาร ภิกษุรูปนั้น เปนทุกกฏ
เทานั้น. เพราะวา กิจทั้งหลายมีการจับมือเปนตน เปนปุพพประโยคแหง
เมถุนธรรม ยอมตั้งอยูในทุกกฏ ตราบเทาที่ยังไมถึงที่สุด เมื่อถึงที่สุดแลว
จึงเปนปาราชิก. จริงอยู ทุกกฏเทานั้น ใกลตอปฐมปาราชิก. บรรดาอาบัติ
ทั้ง ๓ นอกนี้ (ทุกกฏ ถุลลัจจัย สังฆาทิเสส) ถุลลัจจัย ก็ใกลตอปฐมปาราชิก
สวนภิกษุรูปนี้ปราศจากความกําหนัดในเมถุนธรรมแลว พึงทราบวา ยินดี
เฉพาะการเคลาคลึงกาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปน
อาบัติสังฆาทิเสส.
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[เรื่องภิกษุอรหันตชาวภัททิยนครจําวัดหลับ]
ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ มีวินิจฉัยดังนี้ :นครชื่อวาภัททิยะ. นครนั้น ไดชื่ออยางนี้ เพราะมีพุมดอกมะลิชาติ
ที่ชื่อวา ชาติยาวัน หนาแนน. ปานั้นมีอยูใกลอุปจารแหงพระนครนั้น. ภิกษุ
รูปนั้นพักจําวัดอยูที่ปานั้น แลวกาวลงสูความหลับสนิท เพราะถูกลมรําเพยพัด
นั้น. ภวังคจิตมีกระแสเดียวเทานั้นแลนไป.
สองบทวา กิลินฺน ปสฺสิตฺวา ความวา เห็นองคชาตเปรอะเปอน
ดวยอสุจิ.
๕ เรื่อง ถัดจากเรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะนี้ไป คือ เรื่องที่ปฏิสังยุต
ดวยความยินดีมี ๔ เรื่อง และเรื่องไมรูสึกตัวมี ๑ เรื่อง มีเนื้อความชัดเจน
แลวทีเดียว.
ในเรื่องไมยินดีอีก ๒ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้ :สองบทวา สหสา วุฏฐาสิ ความวา ภิกษุรูปนั้นรีบลุกขึ้นทันที
เหมือนถูกอสรพิษกัดและเหมือนถูกไฟไหม ฉะนั้น.
สองบทวา อกฺกมิตฺวา ปวฏเฏสิ ความวา ภิกษุผูไมประมาท
เริ่มเจริญวิปสสนา ควบคุมสติไวเฉพาะหนา รีบลุกขึ้นทันที ยันใหกลิ้งกลับ
เลื่อนตกไปบนพื้นดิน. อันกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ควรรักษาจิตไว ในฐานะ
เห็นปานนี้. และภิกษุรูปนี้ เปนบรรดากัลยาณปุถุชนเหลานั้นรูปใดรูปหนึ่ง
ซึ่งเปนเชนกับยอดนักรบในสงคราม.
[เรื่องภิกษุเปดประตูจําวัด]
ในเรื่องเปดประตูจําวัด มีวินิจฉัยดังนี้ :สองบทวา ทิวา ปฏิสลฺลิยนฺเตน ความวา ผูจะพักจําวัดใน
กลางวัน.
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หลายบทวา ทฺวาร ส วริตฺวา ปฏิสลฺลิยิตุ ความวา เพื่อใหปด
ประตูกอนจึงจําวัดได. ก็ในเรื่องเปดประตูจําวัดนี้ ในพระบาลีพระผูมีพระภาคเจามิไดปรับอาบัติไววา เปนอาบัติชื่อนี้ แมก็จริง ถึงกระนั้น พระเถระ
ทั้งหลายก็ปรับเปนทุกกฏแกภิกษุผูไมปดประตูเสียกอนพักผอน เพราะเมื่อเรื่อง
เกิดขึ้น เพราะโทษที่เปดประตูนอน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพักผอนในกลางวัน ปดประตูเสียกอนจึง
พักผอนได.
จริงอยู พระเถระทั้งหลาย มีพระอุบาลีเถระเปนตน ทราบพระประสงค
ของพระผูมีพระภาคเจาเสีย จึงไดตั้งอรรถกถาไว. ก็คําที่วา เปนทุกกฏแก
ภิกษุผูไมปดประตูเสียกอน พักผอน นี้ สําเร็จแลวแมดวยคํานี้วา มีอาบัติ
ที่ภิกษุตองในกลางวัน ไมตองในกลางคืน.
[อธิบายประตูเชนไรควรปดและไมควรปด]
ถามวา ก็ประตูเชนไรควรปด ? เชนไรไมควรปด?.
แกวา ประตูเวียนที่เขาเอาบรรดาวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่ง มีไมเลียบ
ไมไผเลียบ ลําแพนและใบไมเปนตน ทําเปนบานประตูแลวสอดลูกลอครกไว
ตอนลางและหวงบนไวตอนบนนั่นแล ควรปด. ประตูชนิดอื่นเห็นปานนี้ คือ
ประตูลิ่มสลักไมและประตูหนาม ที่คอกฝูงโค ประตูลอเลื่อนสําหรับกั้นบาน
ในบาน ประตูแผงเลื่อนที่เขาทําประกอบลูกลอ ๒-๓ อันไวที่แผนกระดาน
หรือที่กันสาด ประตูแผงลอยที่เขาทํายกออกได เหมือนอยางในรานตลาด
ประตูลูกกรงที่เขารอยซี่ไมไผไวในที่ ๒-๓ แหง ทําไวที่บรรณกุฎี (กระทอม
ใบไม) ประตูมานผา ไมควรปด.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 858
ก็ประตูมานผาชนิดเดียวเทานั้น ไมทําใหตองอาบัติ ในเวลาที่ภิกษุ
มีบาตรมีมือผลักบานประตู. เมื่อผลักประตูที่เหลือตองอาบัติ. แตประตูเวียน
นั่นแล ทําใหตองอาบัติแกภิกษุผูพักผอนในกลางวัน. ประตูที่เหลือ เมื่อภิกษุ
ปดก็ตาม ไมปดก็ตามแลวจําวัด อาบัติหามีไม แตควรปดเสียกอน จึงจําวัด
ขอนี้เปนธรรมเนียม.
ถามวา ก็ประตูเวียน ยอมเปนอันปดดีแลว ดวยเหตุมีประมาณ
เทาไร ?
แกวา เมื่อใสลูกดาลและลิ่มสลักแลว ก็เปนอันปดดวยดีทีเดียว
อีกประการหนึ่ง แมเมื่อใสเพียงลูกดาลแลวจะพักจําวัดก็ควร แมเมื่อใสเพียง
ลิ่มสลักแลว จะพักจําวัดก็ควร แมเมื่อปดพอใหบานประตูจดกันแลว จะพัก
จําวัดก็ควร แมเมื่อปดแงมไวเล็กนอยแลว จะพักจําวัดก็ควร ดวยวิธีอยาง
หลังที่สุด แมเมื่อปดประตูแงมไวขนาดพอศีรษะสอดเขาไมได จะพักจําวัด
ก็ควรฉะนี้แล.
ถาสถานที่นั้น เปนที่ใชของคนหมูมาก แมจะพูดกะภิกษุหรือสามเณร
วา อาวุโส ! จงชวยกันรักษาประตู แลวจําวัดก็ควร. ถาแมจะทําความผูกใจ
ไววา ภิกษุทั้งหลายผูนั่งทําจีวรกรรม หรือกิจอะไรอื่นอยู เธอเหลานั้น
จักชวยรักษาประตูนั่น ดังนี้ แลวจําวัด ก็ควร.
สวนในอรรถกถากุรุนที ทานกลาววา จะบอกแมกะอุบาสกหรือจะ
ทําความผูกใจไววา อุบาสกนี้จะชวยรักษา แลวจําวัด ก็ควร จะบอกภิกษุณี
หรือมาตุคามอยางเดียวไมควร.
ถาลูกลอหรือหวงบนประตูเสียหายไป หรือไมตั้งอยู (ในที่เดิม)
จึงไมอาจจะปดได ก็อีกอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนแกนวกรรม เขาทํากองอิฐ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 859
หรือกองดินเหนียวเปนตนไวภายในประตู หรือผูกนั่งรานไว โดยที่ไมอาจจะ
ปด (ประตู) ได ในอันตรายเห็นปานนั้น แมจะไมปดประตู พักจําวัดก็ควร.
ก็ถาไมมีบานประตู เปนอันไดขออางแท. เมื่อจะจําวัดขางบนควรยกมานขึ้น
ไว จึงจําวัด. ถาขางบนมาน มีไมสําหรับกั้นไว ควรกั้นไว จึงจําวัด. เมื่อ
จะจําวัดในหอง จะปดประตูหรือประตูหนามุขอยางใดอยางหนึ่งไวแลวจําวัด
ก็ควร.
ถาที่ขางทั้งสองในเรือนมีฝาดานเดียว เขาทําใชหลายประตู, ควรรักษา
ทั้งสองประตู. ในปราสาทแม ๓ ชั้น ควรรักษาประตูเดียวเทานั้น. ถาภิกษุ
มากรูป กลับจากเที่ยวภิกขาจาร เขาไปยังประสาท เชนโลหปราสาท เพื่อ
พักผอนกลางวัน, พระสังฆเถระ ควรสั่งผูรักษาประตูวา จงชวยรักษาประตู
หรือจะทําความผูกใจไววา การรักษาประตู เปนภาระของนายทวารบาลนั่น
แลวพึงเขาไปจําวัดเถิด. ภิกษุทั้งหลายควรทําอยางนั้นเหมือนกันจนถึงพระสังฆนวกะ. ผูที่เขาไปกอนแมจะทําความผูกใจไวอยางนี้วา ขึ้นชื่อวาการรักษา
ประตู เปนภาระของผูมาภายหลัง ดังนี้ ก็ควร.
เมื่อภิกษุ ไมทําการบอกเลาหรือความผูกใจไว แลวพักจําวัดภายใน
หองที่ไมไดปดประตูหรือภายนอกหอง เปนอาบัติ. แมในเวลาจําวัดในหอง
หรือในภายนอกหอง ทําความผูกใจไววา ขึ้นชื่อวาการรักษาประตู ในประตู
ใหญ เปนภาระของนายทวารบาล ดังนี้ แลวจําวัด ควรเหมือนกัน. แมภิกษุ
ผูจะจําวัดที่พื้นอากาศ (ดาดฟา) ในสถานที่มีโลหปราสาทเปนตน ควรปด
ประตูแททีเดียว.
ก็ในเรื่องเปดประตูจําวัดนี้ มีความสังเขปดังตอไปนี้ :- การพักผอน
ในกลางวันนี้ ทานกลาวไวในสถานที่มีระเบียบ ซึ่งลอมดวยกําแพงหรือรั้ว
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อยางใดอยางหนึ่ง. เพราะฉะนั้น อันภิกษุผูจะจําวัดในที่แจงโคนตนไม หรือ
มณฑปที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีระเบียง ควรปดประตูเสียกอน จึงจําวัด, ถาเปน
บริเวณใหญ ซึ่งเปนสถานที่ชุมนุมของคนหมูมาก เชนลานมหาโพธิ์และลาน
โลหปราสาท, ในสถานที่ใด ประตูแมที่เขาปดแลว ก็ไมตั้งอยูในที่ ๆ ปด
(คือปด ๆ เปด ๆ) ภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมไดประตูถึงตองเที่ยวปนขึ้นกําแพงไป,
ในสถานที่นั้น ไมมีกิจที่จะตองปด (ประตู).
ภิกษุเปดประตูจําวัดตลอดคืน ลุกขึ้นแลวในเวลารุงอรุณ ไมเปน
อาบัติ. แตถาตื่นแลวหลับซ้ําอีกเปนอาบัติ. สวนภิกษุรูปใดกําหนดไวทีเดียว
วา เมื่อรุงอรุณแลวจักลุกขึ้น ไมไดปดประตูจําวัดตลอดคืน แตลุกขึ้นทัน
ตามกําหนดนั่นเอง, ภิกษุรูปนั้น เปนอาบัติทีเดียว. สวนในอรรถกถามหาปจจรีทานกลาวไววา เมื่อจําวัดดวยอาการอยางนั้น ไมพนจากทุกกฏเพราะไม
เอื้อเฟอ.
สวนภิกษุใด รักษา (พยาบาล) ภิกษุอาพาธเปนตน หลายราตรี
ทีเดียว หรือเดินทางไกล มีรางกายอิดโรยทั้งวัน นั่งบนเตียงแลว พอยกเทา
ยังไมพนจากพื้นดินเลย ก็จําวัดหลับ เพราะอํานาจความหลับ (ครอบงํา),
ภิกษุนั้นไมเปนอาบัติ. ถาเธอกาวลงสูความหลับทั้งไมรูสึกตัว พอยกเทาขึ้น
เตียง ก็เปนอาบัติทีเดียว. เมื่อนั่งพิงหลับไปไมเปนอาบัติ. อีกอยางหนึ่ง
ภิกษุรูปใด เดินจงกรมดวยตั้งใจวา จักบรรเทาความงวง แลวลมลง รีบลุก
ขึ้นทันที, แมภิกษุรูปนั้นก็ไมเปนอาบัติ. สวนภิกษุรูปใด ลมลงแลว นอน
อยูในสถานที่นั้นนั่นเองไมยอมลุกขึ้น, ภิกษุรูปนั้น เปนอาบัติ.
ถามวา ใครพน (จากอาบัติ) ? ใครไมพน?
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แกวา ในอรรถกถามหาปจจรี ทานกลาวไวกอนวา ผูที่จําวัดโดยพับ
ไปขางเดียวนั่นแลยอมพน, สวนที่ยกเทาพนจากพื้นดินแลวจําวัด จะเปนผูที่
ถูกยักษเขาสิงก็ตาม เปนผูปราศจากสัญญา (หมดสติ) ก็ตาม ยอมไมพน.
ในอรรถกาถากุรุนที ทานกลาวไววา ผูที่ถูกมัดใหนอนเทานั้น ยอมพน. สวน
ในมหาอรรถกถา พระมหาปทุมเถระ กลาวไววา ภิกษุรูปใดเดินจงกรมอยู
สลบลมลง แลวหลับอยูในสถานที่นั้นนั่นเอง, อาบัติยอมไมปรากฏแกภิกษุ
รูปนั้น เพาะเธอไมมีอํานาจ, แตพระอาจารยทั้งหลายมิไดกลาววา ; เพราะ
ฉะนั้น จึงเปนอาบัติทีเดียว. สวนภิกษุ ๒ รูป คือ ผูที่ยักษเขาสิง ๑ ผูที่ถูก
มัดใหนอน ๑ ยอมพนจากอาบัติแทแล.
[เรื่องภิกษุฝนไดเสพเมถุนธรรม]
ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ มีวินิจฉัยดังนี้ :สองบทวา อนาปตฺติ สุปนนฺเตน ความวา ชื่อวาไมเปนอาบัติ
เพราะความฝนดวยอาการอยางนี้ เพราะไมใชวิสัย ; เหตุดังนั้น พระอุบาลีเถระ
จึงไดวินิจฉัยเรื่องนี้ แมซึ่งพระผูมีพระภาคเจายังไมเคยทรงวินิจฉัยเลย โดย
ความถือเอาตามนัย. และแมพระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสดับ (เรื่องที่ทาน
พระอุบาลีเถระวินิจฉัยนั้นแลว) ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อุบาลีกลาวไว
ชอบแลว, อุบาลีกลาวแกปญหานี้ ดุจทํารอยเทาไวในที่ไมมีรอยเทา ดุจแสดง
รอยเทาไวในอากาศ ฉะนั้น ดังนี้แลว จึงทรงตั้งพระเถระไวในเอตทัคคะวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาภิกษุสาวกของเรา ผูทรงวินัย อุบาลีนี้เปนเยี่ยม.๑
เรื่องทั้งหลายมีเรื่องนางสุปวาสาเปนตน๒ ถัดจากเรื่องภิกษุชาวเมือง
ภารุกัจฉะนี้ไป มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว.
๑. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒. ๒. บาลีเดิมเปน สุปพพา.
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ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องชักนําใหภิกษุขืนเสพเมถุนธรรมในนางภิกษุณี
เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :เจาลิจฉวีกุมารเหลานั้น เปนผูทรงขวนขวายในการเลน ไดทําอยาง
นั้นเพราะอนาจารของตน. ตั้งแตกาลนั้นมา ความพินาศจึงไดเกิดมีขึ้นแก
เจาลิจฉวีทั้งหลาย เพราะทรงทําเหตุอยางนั้น.
ในเรื่องภิกษุผูบวชเมื่อแก มีวินิจฉัยดังนี้ :สองบทวา ทสฺสน อคมาสิ ความวา ภิกษุผูเฒานั้นคิดวา จัก
เยี่ยมภรรยาเกานั้น จึงไดไปยังเรือน เพราะความอนุเคราะห. ขณะนั้น นาง
ไดชี้แจงถึงขอที่ตนและพวกเด็ก ๆ ไมมีที่พึ่ง ใหทานฟงโดยประการตาง ๆ และ
ทราบวาภิกษุเฒานั้นไมมีความไยดี จึงโกรธแลวพูดวา ทานจงมาสึกเสียเถิด
จึงไดจับทานโดยพลการ. ทานผูเฒาไดถอยกลับไปเพื่อเปลื้องตน จึงไดลม
หงายลง เพราะความชราทุพลภาพ. ขณะนั้น นางไดทําตามใจของตนแลว.
แตภิกษุรูปนั้นเปนพระอนาคามี ตัดกามราคะไดเด็ดขาดแลว; เพราะฉะนั้น
ทานจึงไมยินดี ฉะนี้แล.
เรื่องลูกเนื้อ มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว ฉะนี้แล.
ปฐมปาราชิกวรรณนา แหงวินัยสังวรรณนา
ชื่อสมันตปาสาทิกาจบ.
ในขอที่อรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา
ในวินัยนั้น ชวนใหเกิดความเลื่อมใสรอบ
ดาน มีคําอธิบายดังจะกลาวตอไปดังนี้วา
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เมื่อวิญูชนทั้งหลาย สอดสองอยู
โดยลําดับแหงอาจารย โดยการแสดงประเภทแหงนิทานและวัตถุ โดยความเวนลัทธิ
อื่น โดยความหมดจดแหงลัทธิของตน โดย
การชําระพยัญชนะใหเรียบรอย โดยเนื้อ
ความเฉพาะบท โดยลําดับแหงบาลีและ
โยชนาแหงบาลี โดยการวินิจฉัยสิกขาบท
และโดยการชี้ความตางแหงวินัยในวิภังค,
คํานอยหนึ่งซึ่งไมชวนใหเกิดความเลื่อมใส
ยอมไมปรากฏในสมันตปาสาทิกานี้; เพราะ
เหตุนั้น สังวรรณนาแหงวินัยที่พระโลกนาถ
ผูอนุเคราะหโลก ฉลาดในการฝกเวไนย ได
ตรัสไวนี้ จึงเปนไปโดยชื่อวา สมันตปาสาทิกา แล.

