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เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร
[ ๗๙ ] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปซึ่งเคยเห็นกันเคยคบหา
กันมา ทํากุฎีมุงบังดวยหญา ณ เชิงภูเขาอิสิคิลิแลวอยูจําพรรษา แมทาน
พระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดทํากุฎีมุงบังดวยหญาแลวอยูจําพรรษา ครั้น
ภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว ไดรื้อกุฎีมุงดวยหญา เก็บหญา
และตัวไมไว แลวหลีกไปสูจาริกในชนบท สวนทานพระธนิยะ กุมภการบุตร
อยู ณ ที่นั้นเอง ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน ขณะเมื่อทาน
พระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน
ไดรื้อกุฎีบังดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไป.
แมครั้งที่สอง ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเที่ยวหาหญา และ
ไมมาทํากุฎีมุงบังดวยหญาอีก เมื่อทานพระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบาน
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เพื่อบิณฑบาต แมครั้งที่สอง คนหาบหญา คนหาฟน ก็ไดรื้อกุฎีมุงบังดวย
หญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไป.
แมครั้งที่สาม ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ไดเที่ยวหาหญาและ
ไมมาทํากุฎีมุงบังดวยหญาอีก เมื่อทานพระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปบาน
เพื่อบิณฑบาต แมครั้งที่สาม คนหาบหญา คนหาฟน ก็ไดรื้อกุฎีมุงบังดวย
หญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปอีก.
หลังจากนั้น ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดมีความคิดวา เมื่อ
เราเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญา
เสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึงสามครั้งแลว ก็เรานี่แหละ เปนผูไดศึกษา
มาดีแลวไมบกพรองเปนผูสําเร็จศิลปะในการชางหมอเสมอดวยอาจารยของตน
ผิฉะนั้น เราพึงขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเสียเอง จึงทานพระธนิยะ
กุมภการบุตร ขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเอง แลวรวบรวม
หญาไมและโคมัยมาเผากุฎีนั้น กุฎีนั้นงดงาม นาดู นาชม มีสีแดงเหมือน
แมลงคอมทอง มีเสียงเหมือนเสียงกระดึง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพรอมดวยภิกษุ
เปนอันมาก ทอดพระเนตรเห็นกุฎีนั้นงดงามนาดูนาชมมีสีแดง ครั้งแลว
จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่นอะไร งดงาม นาดู
นาชม มีสีแดงเหมือนแมลงคอมทอง ครั้นภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบ
แลว พระพุทธองคทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษ
นั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
ไฉนโมฆบุรุษนั้นจึงไดขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน ดวยตนเองเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเอ็นดู ความอนุเคราะหความไมเบียดเบียนหมูสัตว
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มิไดมีแกโมฆบุรุษนั้นเลย พวกเธอจงไปทําลายกุฎีนั้น พวกเพื่อนพรหมจารี
ชั้นหลัง อยาถึงความเบียดเบียนหมูสัตวเลย อันภิกษุไมควรทํากุฎีที่สําเร็จดวย
ดินลวน ภิกษุใดทํา ตองอาบัติทุกกฎ.
ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธาณัติแลว พากันไปที่กุฎีนั้น ครั้นถึงแลว
ไดทําลายกุฎีนั้นเสีย ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร จึงถามภิกษุเหลานั้นวา
อาวุโส พวกทานทําลายกุฎีของผม เพื่ออะไร.
ภิ. พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหทําลาย ขอรับ.
ธ. ทําลายเถิด ขอรับ ถาพระผูมีพระภาคเจาผูธรรมสามีรับสั่งให
ทําลาย.
[๘๐] กาลตอมา ความดํารินี้ไดมีแกทานพระธนิยะ กุมภการบุตรวา
เมื่อเราเขาไปบานเพื่อบิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงบัง
ดวยหญาเสีย แลวขนหญาและตัวไมไปถึงสามครั้งแลว แมกุฎีดินลวนที่เรา
ทําไวนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็รับสั่งใหทําลายเสีย ก็เจาพนักงานรักษาไมที่
ชอบพอกับเรามีอยู ไฉนหนอเราพึงขอไมตอเจาพนักงานรักษาไมมาทํากุฎีไม
จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร เขาไปหาเจาพนักงานรักษาไม ครั้นแลวได
บอกเรื่องนี้ตอเจาพนักงานรักษาไมวา ขอเจริญพร เมื่ออาตมาเขาไปบานเพื่อ
บิณฑบาต คนหาบหญา คนหาฟน ไดรื้อกุฎีมุงบังดวยหญาเสีย แลวขนหญา
และตัวไมไปถึงสามครั้ง แมกุฎีดินลวนที่อาตมาทําไวนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ก็รับสั่งใหทําลายเสียแลว ขอทานจงใหไมแกอาตมา ๆ ประสงคจะทํากุฎีไม
จ. ไมที่กระผมจะพึงถวายแกพระผูเปนเจาไดนั้น ไมมี ขอรับ มีแต
ไมของหลวงที่สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมี
อันตราย ถาพระเจาแผนดินรับสั่งใหพระราชทานไมเหลานั้น ขอทานจงให
คนขนไปเถิดขอรับ.
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ธ. ขอเจริญพร ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินพระราชทานแลว.
ลําดับนั้นเจาพนักงานรักษาไมคิดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย
กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม แมพระเจาแผนดินก็ทรงเลื่อมใสใน
พระสมณะเหลานี้ยิ่งนักทานพระธนิยะนี้ยอมไมบังอาจเพื่อจะกลาวถึงสิ่งของที่
พระเจาแผนดินยังไมไดพระราชทาน วาพระราชแลว จึงไดเรียนตอทาน
พระธนิยะ กุมภการบุตรวา นิมนตใหคนขนไปเถิด ขอรับ จึงทานพระธนิยะ
กุมภการบุตร สั่งใหตัดไมเหลานั้นเปนทอนนอยทอนใหญบรรทุกเกวียนไป
ทํากุฎีแลว.
วัสสการพราหมณตรวจราชการ
[๘๑] ตอจากนั้น วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐไปตรวจ
ราชการในกรุงราชคฤห ไดเขาไปหาเจาพนักงานรักษาไม ครั้นแลวไดพูดถึง
เรื่องนี้ ตอเจาพนักงานรักษาไมวา พนาย ไมของหลวงที่สงวนไวสําหรับซอม
พระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตรายเหลานั้น อยู ณ ที่ไหน.
เจาพนักงานรักษาไมเรียนวา ใตเทาขอรับ ไมเหลานั้น พระเจาแผนดินไดพระราชทานแกทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปแลว.
ทันใดนั้น วัสสการพราหมณมหาอํามาตยในมคธรัฐ เกิดความไม
พอใจวา ไฉนพระเจาแผนดินจึงไดพระราชทานไมของหลวงที่สงวนไวสําหรับ
ซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไวเพื่อใชในคราวมีอันตราย แกพระธนิยะ
กุมภการบุตรไปเลา จึงเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูลวา
ไดทราบเกลาวา ไมของหลวงที่สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไว
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เพื่อใชในคราวมีอันตราย พระองคพระราชทานแกธนิยะ กุมภาการบุตร
ไปแลว จริงหรือพระพุทธเจาขา.
พระเจาพิมพิสารตรัสถามวา ใครพูดอยางนั้น.
ว. เจาพนักงานรักษาไมพูด พระพุทธเจาขา
พ. พราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงใหคนไปนําเจาพนักงานรักษาไมมา.
จึงวัสสการพราหมณ มหาอํามาตยในมคธรัฐ สั่งใหเจาหนาที่จองจํา
เจาพนักงานรักษาไมนํามา.
[๘๒] ทานพระธนิยะ กุมภการบุตรไดเห็นเจาพนักงานรักษาไมถูก
เจาหนาที่จองจํานําไป จึงไตถามเจาพนักงานรักษาไมวา เจริญพร ทานถูก
เจาหนาที่จองจํานําไป ดวยเรื่องอะไร.
เจาพนักงานรักษาไมตอบวา เรื่องไมเหลานั้น ขอรับ.
ธ. ไปเถิด ทาน แมอาตมาก็จะไป.
จ. ใตเทาควรไป ขอรับ กอนที่กระผมจะถูกประหาร.
จึงทานพระธนิยะ กุมภการบุตร ไดเขาไปสูพระราชนิเวศนของ
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นถึงแลว นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย
ขณะนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จเขาไปหาทานพระธนิยะ
กุมภการบุตรทรงอภิวาทแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ตรัสถาม
ทานพระธนิยะ กุมภการบุตรถึงเรื่องไมนั้นวา ขาแตพระคุณเจา ทราบวาไม
ของหลวงที่สงวนไวสําหรับซอมแปลงพระนคร ซึ่งเขาเก็บไวเพื่อใชในคราวมี
อันตราย โยมไดถวายแกพระคุณเจา จริงหรือ.
ธ. จริงอยางนั้น ขอถวายพระพร.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 6
พ. ขาแตพระคุณเจา โยมเปนพระเจาแผนดิน มีกิจมาก มีกรณียะ
มาก แมถวายแลว ก็ระลึกไมได ขอพระคุณเจาโปรดเตือนใหโยมระลึกได.
ธ. ขอถวายพระพร พระองคทรงระลึกไดไหม ครั้งพระองคเสด็จ
เถลิงถวัลยราชยใหม ๆ ไดทรงเปลงพระวาจาเชนนี้วา หญา ไม และน้ํา
ขาพเจาถวายแลวแกสมณะและพราหมณทั้งหลาย ขอสมณะและพราหมณ
ทั้งหลายโปรดใชสอยเถิด
พ. ขาแตพระคุณเจา โยมระลึกได สมณะและพราหมณทั้งหลายที่
เปนผูมีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา มีอยู ความรังเกียจแมใน
เหตุเล็กนอยจะเกิดแกสมณะและพราหมณเหลานั้น คําที่กลาวนั้นโยมหมายถึง
การนําหญาไมและน้ําของสมณะและพราหมณเหลานั้นแตวาหญาไมและน้ํานั้น
แลอยูในปา ไมมีใครหวงแหน พระคุณเจานั้น ยอมสําคัญเพื่อจะนําไมที่เขา
ไมไดใหไปดวยเลศนั้น พระเจาแผนดินเชนโยม จะพึงฆา จองจํา หรือเนรเทศ
ซึ่งสมณะหรือพราหมณอยางไรได นิมนตกลับไปเถิด พระคุณเจา ๆ รอดตัว
เพราะบรรพชาเพศแลว แตอยาไดทําอยางนั้นอีก
ประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนา
[๘๓] คนทั้งหลาย พากันเพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ ไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังปฏิญาณวา
เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล
มีกัลยาณธรรมติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมีแกพระสมณะเหลานี้ ความ
เปนพราหมณยอมไมมีแกพระสมณะเหลานี้ ความเปนสมณะของพระสมณะ
เหลานี้ เสื่อมแลว ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ เสื่อมแลว ความ
เปนสมณะของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระ-
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สมณะเหลานี้ จะมีแตไหน พระสมณะเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะแลว
พระสมณะเหลานี้ปราศจากความเปนพราหมณแลว แมพระเจาแผนดิน พระสมณะเหลานี้ยังหลอกลวงได ไฉนจักไมหลอกลวงคนอื่นเลา. ภิกษุทั้งหลายได
ฟงคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษมี
ความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขาตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนทานพระธนิยะ กุมภการบุตร จึงไดถือเอาไมของหลวงที่เขาไมไดใหไป
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแลวทรงสอบถามทานพระธนิยะ กุมภการบุตรวา ดูกอนธนิยะ ขาววา เธอไดถือเอาไมของหลวงที่เขาไมไดใหไป
จริงหรือ
ทานพระธนิยะทูลรับวา จริง พระพุทธเจา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
ไฉนเธอจึงไดถือเอาไมของหลวงที่เขาไมไดใหไปเลา การกระทําของเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของผูเลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อม
ใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว
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ก็สมัยนั้นแล มหาอํามาตยผูพิพากษาเกาคนหนึ่งบวชในหมูภิกษุ นั่ง
อยูไมหางพระผูมีพระภาคเจา จึงพระองคไดตรัสพระวาจานี้ตอภิกษุรูปนั้นวา
ดูกอนภิกษุ พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชจับโจรไดแลว ประหารชีวิต
เสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพยประมาณเทาไรหนอ
ภิกษุรูปนั้นกราบทูลวา เพราะทรัพยบาทหนึ่งบาง เพราะของควรคา
บาทหนึ่งบาง เกินบาทหนึ่งบาง พระพุทธเจาขา
แทจริงสมัยนั้น ทรัพย ๕ มาสกในกรุงราชคฤห เปนหนึ่งบาท
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระธนิยะ กุมภการบุตร โดย
อเนกปริยายแลวจึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ
สันโดด ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควร
แกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
พระปฐมบัญญัติ
๒. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดให ดวย
สวนแหงความเปนขโมย พระราชาทั้งหลาย จับโจรไดแลวพึงประ หารเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง ดวยบริภาษวา เจาเปน
โจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนขโมย ในเพราะถือ
เอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของ
ไมไดใหเห็นปานนั้น แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร จบ
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียชวนกันไปสูลานตากผาของ
ชางยอม ไดลักหอผาของชางยอม นํามาสูอารามแลวแบงปนกัน ภิกษุทั้งหลาย
พูดขึ้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทานเปนผูมีบุญมาก เพราะผาเกิดแกพวก
ทานมาก.
ฉ. ทานทั้งหลาย บุญของพวกผมจักมีแตไหน พวกผมไปสูลาน
ตากผาของชางยอม แลวไดลักหอผาของชางยอมมาเดี๋ยวนี้.
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ภิ. พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลวมิใชหรือ เหตุไร
พวกทานจึงไดลักหอผาของชางยอมมา.
ฉ. จริงขอรับ พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว แต
สิกขาบทนั้นแล พระองคทรงบัญญัติเฉพาะในเขตบาน มิไดทรงบัญญัติไปถึง
ในปา.
ภิ. ทานทั้งหลาย พระบัญญัตินั้นยอมเปนไดเหมือนกันทั้งนั้นมิใช
หรือ การกระทําของพวกทานนั้นไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกทานจึงไดลักหอผาของชางยอมมาเลา การ
กระทําของพวกทานนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวก
ทานนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อม ใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นภิกษุเหลานั้น ติเตียนพระ ฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลวไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ประชุมสงฆทางบัญญัติอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไปสูลานตากผาชางยอม แลว
ลักหอผาของชางยอมมา จริงหรือ.
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได
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ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดลักหอผาของชางยอมมาเลา การกระทําของพวก
เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใสและเพื่อความเปนอยางอื่น
ของคนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย
แลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัท ธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
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พระอนุบัญญัติ
๒. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหดวย
สวนแหงความเปนขโมย จากบานก็ดี จากปาก็ดี พระราชาทั้งหลาย
จับโจรไดแลว ประหารเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง
ดวยบริภาษวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปน
ขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานใด
ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานนั้น แมภิกษุนี้ ก็เปน
ปาราชิก หาสังวาสมิได.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๘๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรม
เครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
มัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาประพฤติภิกขาจรยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาเปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
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ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลว
ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูที่ชื่อวาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงค
วา ภิกษุ ในอรรถนี้
ประเทศที่ชื่อวา บาน มีอธิบายวา บานมีกระทอมหลังเดียวก็ดี มี
กระทอม ๒ หลังก็ดี มีกระทอม ๓ หลังก็ดี มีกระทอม ๔ หลังก็ดี มีคนอยู
ก็ดี ไมมีคนอยูดี แมที่เขาลอมไวก็ดี แมที่เขาไมไดลอมไวก็ดี แมที่เขา
สรางดุจเปนที่โคจอมเปนตนก็ดี แมหมูเกวียนหรือตางที่อาศัยอยูเกิน ๔ เดือน
ก็ดี พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บาน.
ที่ชื่อวา อุปจารบาน กําหนดเอาที่ ซึ่งบุรุษขนาดกลาง ผูยืนอยู
ณ เสาเขื่อนแหงบานที่ลอม โยนกอนดินไปตก หรือกําหนดเอาที่ซึ่งบุรุษขนาด
กลาง ผูยืนอยู ณ อุปจารเรือนแหงบานที่ไมไดลอม โยนกอนดินไปตก.
ที่ชื่อวา ปา มีอธิบายวาสถานที่ที่เวนบานและอุปจารบาน นอกนั้น
ชื่อวา ปา.
ที่ชื่อวา ทรัพยอันเจาของไมไดให มีอธิบายวา ทรัพยใดอันเจา
ของไมไดให ไมไดละวาง ยังรักษาปกครองอยู ยังถือกรรมสิทธิ์อยูวาเปน
ของเรา ยังมีผูอื่นหวงแหน ทรัพยนั้นชื่อวา ทรัพยอันเจาของไมไดให.
บทวา ดวยสวนแหงความเปนขโมย ไดแก มีจิตคิดขโมย คือ
มีจิตคิดลัก.
[๘๖] บทวา ถือเอา คือ ยึดเอา เอาไป เอาลง ยังอริยาบทให
กําเริบ ใหเคลื่อนจากฐาน ใหลวงเลยเขตหมาย.
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[๘๗] ที่ชื่อวา เห็นปานใด คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี
เกินกวาหนึ่งบาทก็ดี.
ที่ชื่อวา พระราชาทั้งหลาย ไดแกพระเจาแผนดิน เจาผูปกครอง
ประเทศ ทานผูปกครองมณฑล นายอําเภอ ผูพิพากษา มหาอํามาตย หรือ
ทานผูสั่งประหารและจองจําได ทานเหลานี้ ชื่อวา พระราชาทั้งหลาย.
ที่ชื่อวา โจร มีอธิบายวา ผูใดถือเอาสิ่งของอันเขาไมไดให ได
ราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ดวยสวนแหงความเปนขโมย ผูนั้น
ชื่อวา โจร.
บทวา ประหารเสียบาง คือ ประหารดวยมือหรือเทา ดวย
แสหรือดวยหวาย ดวยไมคอนสั้นหรือดวยดาบ.
บทวา จองจําไวบาง คือ ผูกลามไวดวยเครื่องมัดคือเชือก ดวย
เครื่องจองจําคือขื่อคา โซตรวน หรือดวยเขตจํากัดคือเรือน จังหวัด หมูบาน
ตําบลบาน หรือใหบุรุษควบคุม.
บทวา เนรเทศเสียบาง คือ ขับไลเสียจากหมูบาน ตําบลบาน
จังหวัด มณฑล หรือประเทศ.
บทวา เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปน
ขโมย นี้เปนคําบริภาษ.
[๘๘] ที่ชื่อวา เห็นปานนั้น คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาทก็ดี
เกินกวาหนึ่งบาทก็ดี.
บทวา ถือเอา คือ ตู วิ่งราว ฉอ ยังอิริยาบทใหกําเริบ ใหเคลื่อน
จากฐาน ใหลวงเลยเขตหมาย.
[๘๙] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียงภิกษุรูป
กอน.
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คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ใบไมเหลืองหลนจากขั้วแลว
ไมอาจจะเปนของเขียวสดขึ้นได แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ ถือเอาทรัพย
อันเขาไมไดให ดวยสวนแหงความเปนขโมย หนึ่งบาทก็ดี ควรแกหนึ่งบาท
ก็ดี เกินกวาหนึ่งบาทก็ดี แลวไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา เปนปาราชิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแกกรรมที่
พึงทํารวมกัน อุเทศที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกันนั่นชื่อวา
สังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุนั้น เพราะเหตุนั้นจังตรัสวา หาสังวาส
มิได.
บทภาชนีย
มาติกา
[๙๐] ทรัพยอยูในดิน ทรัพยตั้งอยูบนดิน
ทรัพยลอยอยูในอากาศ
ทรัพยตั้งอยูในที่แจง
ทรัพยตั้งอยูในน้ํา
เรือ และทรัพยอยูในเรือ
ยาน และทรัพยอยูในยาน
ทรัพยที่ตนนําไป
สวน และทรัพยอยูในสวน
ทรัพยอยูในวัด
นา และทรัพยอยูในนา
พื้นที่และทรัพยอยูในพื้นที่
ทรัพยอยูในบาน
ปา และทรัพยอยูในปา
น้ํา ไมชําระฟน ตนไมเจาปา ทรัพยที่มีผูนําไป
ทรัพยที่เขาฝากไว
ดานภาษี สัตวมีชีวิต
สัตวไมมีเทา สัตวสองเทา
สัตวสี่เทา สัตวมีเทามาก
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ภิกษุผูสั่ง ภิกษุผูรับของฝาก การชักชวนกันไปลัก
การนัดหมาย
การทํานิมิต.
ภุมมัฏฐวิภาค
[๙๑] ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในแผนดิน ไดแกทรัพยที่ฝงกลบไวใน
แผนดิน.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยอยูในแผนดิน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ตาม
แสวงหาจอบหรือตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ ตัดไมหรือ
เถาวัลย ซึ่งเกิดอยูในที่นั้น ตองอาบัติทุกกฏ ขุดก็ตาม คุยก็ตาม โกยขึ้นก็ตาม
ซึ่งดินรวนตองอาบัติทุกกฏ จับตองหมอ ตองอาบัติทุกกฏ ทําหมอใหไหว
ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําหมอใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิต หยอนภาชนะของตนลงไป ถูกตองทรัพยควรแกคา
๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย กระทําใหทรัพยอยูในภาชนะของตนก็ตาม ตัดขาดดวยกํามือก็ตาม
ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิต จับตองทรัพยที่เขารอยดายก็ดี สังวาลก็ดี สรอยคอก็ดี
เขมขัดก็ดี ผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหวตองอาบัติ
ถุลลัจจัย จับที่สุดยกขึ้น ตองอาบัติถุลลัจจัย ดึงครูดออกไป ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหพนปากหมอ โดยที่สุดแมชั่วเสนผม ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิต ดื่มเนยใสก็ดี น้ํามันก็ดี น้ําผึ้งก็ดี น้ําออยก็ดี ควร
แกคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ดวยประโยคอันเดียว ตองอาบัติ
ปาราชิก ทําลายเสียก็ดี ทําใหหกลนก็ดี เผาเสียก็ดี ทําใหบริโภคไมไดก็ดี
ในที่นั้นเอง ตองอาบัติทุกกฏ.
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ถลัฏฐวิภาค
[๙๒] ที่ชื่อวา ทรัพยตั้งอยูบนพื้น ไดแกทรัพยที่เขาวางไวบนพื้น
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูบนพื้น เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี
เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
อากาสัฏฐวิภาค
[๙๓] ที่ชื่อวา ทรัพยลอยอยูในอากาศ ไดแกทรัพยที่ไปในอากาศ
คือ นกยูง นกคับแค นกกระทา นกกระจาบ ผาสาฎก ผาโพกหัว หรือเงินทอง
ที่ขาดหลุดตกลง.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ลอยอยูในอากาศ เที่ยวแสวงหาเพื่อน
ก็ดี เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฎ หยุดอยู ตองอาบัติทุกกฎ ลูบคลํา ตอง
อาบัติทุกกฎ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก.
เวหาสัฏฐวิภาค
[๙๔] ที่ชื่อวา ทรัพยตั้งอยูในที่แจง ไดแกทรัพยที่แขวนไวใน
ที่แจง เชน ทรัพยที่คลองไวบนเตียงหรือตั่ง ที่หอยไวบนราวจีวร สายระเดียง
เดือยที่ฝา บันไดแกว หรือตนไม โดยที่สุดแมบนเชิงรองบาตร.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูในที่แจง เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี
เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหวตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก
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อุทกัฏฐวิภาค
[๙๕] ที่ชื่อวา ทรัพยตั้งอยูในน้ํา ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในน้ํา
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา เที่ยวแสวงเพื่อนก็ดีเดิน
ไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ดําลงก็ดี โผลขึ้นก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา
ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิต จับดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เหงาบัว ปลา
หรือเตา ที่เกิดในน้ํานั้น มีราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติ
ปาราชิก.
นาวัฏฐวิภาค
[๙๖] ที่ชื่อวา เรือ ไดแกพาหนะสําหรับขามน้ํา ที่ชื่อวา ทรัพย
อยูในเรือ ไดแก ทรัพยที่เขาเก็บไวในเรือ.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในเรือ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดิน
ไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักเรือ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
แกเครื่องผูก ตองอาบัติทุกกฏ แกเครื่องผูกแลวลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหลอยขึ้นน้ําไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี ขวางน้ํา
ไปก็ดี โดยที่สุดแมชั่วเสนผม ตองอาบัติปาราชิก.
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ยานัฏฐวิภาค
[๙๗] ที่ชื่อวา ยาน ไดแกคานหาม รถ เกวียน เตียงหาม ที่
ชื่อวา ทรัพยอยูในยาน ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในยาน.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยอยูในยาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดิน
ไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักยาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ให
เคลื่อนจากฐานตองอาบัติปาราชิก.
ภารัฏฐวิภาค
[๙๘] ที่ชื่อวา ทรัพยที่ตนนําไป ไดแกภาระบนศีรษะ ภาระที่คอ
ภาระที่สะเอว ภาระที่หิ้วไป.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระบนศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติถุลลัจจัย ลดลงสูคอ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระบนคอ ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ลดลงสูสะเอว ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองภาระที่สะเอว ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ถือไปดวยมือ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตวางภาระที่มือลงบนพื้น ตองอาบัติปาราชิก มีไถยจิต
ถือเอาจากพื้น ตองอาบัติปาราชิก.
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อารามัฏฐวิภาค
[๙๙] ที่ชื่อวา สวน ไดแกสวนไมดอก สวนไมผล ที่ชื่อวา
ทรัพยอยูในสวน ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในสวน โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยู
ในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในที่แจง ๑.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในสวน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดิน
ไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองรากไม เปลือกไม ใบไม ดอกไม หรือผลไม
ซึ่งเกิดในสวนนั้น ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ
ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุตูเอาที่สวน ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ผูฟองรองยังโรงศาล แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
วิหารัฏฐวิภาค
[๑๐๐] ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในวัด ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในวัด
โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑
แขวนอยูในที่แจง ๑.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่ตั้งอยูในวัด เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี
เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุตูเอาที่วัด ตองอาบัติทุกกฎ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของทอดธุระวาจักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ผูฟองรองยังโรงศาล แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
เขตตัฏฐวิภาค
[๑๐๑] บุพพัณชาติ หรืออปรัณชาติ เกิดในที่ใด ที่นั้นชื่อวา
นา ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในนา ไดแกทรัพยที่เขาเก็บไวในนา โดยฐาน ๔
คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูใน
ที่แจง ๑.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในนา เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไป
ก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองบุพพัณชาติ หรืออปรัณชาติ ซึ่งเกิดในนา
นั้นไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุตูเอาที่นา ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของทอดธุระวา จักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ผูฟองรองยังโรงศาล แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมรั้ว หรือถมคันนาใหรุกล้ํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ เมื่ออีกประโยคหนึ่งจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อประโยคนั้นสําเร็จ
ตองอาบัติปาราชิก.
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วัตถุฏฐวิภาค
[๑๐๒] ที่ชื่อวา พื้นที่ ไดแกพื้นที่สวน พื้นที่วัด ที่ชื่อวา ทรัพย
อยูในพื้นที่ ไดแกทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่ โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑
ตั้งอยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในที่แจง ๑.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในพื้นที่ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี
เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุตูเอาพื้นที่ ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแกเจาของ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของทอดธุระวา จักไมเปนของเรา ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ผูฟองรองยังโรงศาล แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ภิกษุปกหลัก ขึงเชือก ลอมรั้ว หรือทํากําแพง ใหรุกล้ํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ เมื่ออีกประโยคหนึ่งจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อประโยคนั้นสําเร็จ
ตองอาบัติปาราชิก.
คามัฏฐวิภาค
[๑๐๓] ที่ชื่อวา ทรัพยอยูในบาน ไดแกทรัพยที่ตั้งอยูในบาน
โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้งอยูบนดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑
แขวนอยูในที่แจง ๑.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในบาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี
เดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
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อรัญญัฏฐวิภาค
[๑๐๔] ที่ชื่อวา ปา ไดแกปาที่มนุษยหวงหาม ที่ชื่อวา ทรัพย
อยูในปา ไดแกทรัพยที่ตั้งอยูในปา โดยฐาน ๔ คือ ฝงอยูในดิน ๑ ตั้ง
อยูบนพื้นดิน ๑ ลอยอยูในอากาศ ๑ แขวนอยูในที่แจง ๑.
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยที่อยูในปา เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดิน
ไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฎ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมก็ดี เถาวัลยก็ดี หญาก็ดี ซึ่งเกิดในปานั้น
ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
อุทกวิภาค
[๑๐๕] ที่ชื่อวา น้ํา ไดแกน้ําที่อยูในภาชนะ หรือน้ําที่ขังอยูใน
สระโบกขรณี หรือในบอ.
ภิกษุมีไถยจิตจับตอง ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุมีไถยจิตหยอนภาชนะของตนลงไปถูกตองน้ํา ไดราคา ๕ มาสก
หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ทําใหไหลเขาไปในภาชนะของตน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุทําลายคันนา ตองอาบัติทุกกฏ ครั้นทําลายคันนาแลวทําให
ไหลออกไป ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติปาราชิก
ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคาเกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก
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ตองอาบัติถุลลัจจัย ทําใหน้ําไหลออกไป ไดราคา ๑ มาสก หรือหยอนกวา
๑ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ.
ทันตโปณวิภาค
[๑๐๖] ชื่อวา ไมชําระฟน ไดแกไมชําระฟนที่ตัดแลว หรือที่
ยังมิไดตัด.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองไมชําระฟน อันมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา
๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก.
วนัปปติวิภาค
[๑๐๗] ที่ชื่อวา ตนไมเจาปา ไดแกตนไมที่คนทั้งหลายหวงหาม
เปนไมที่ใชสอยได.
ภิกษุมีไถยจิตตัด ตองอาบัติทุกกฏ ทุก ๆ ครั้งที่ฟน เมื่อการฟนอีก
ครั้งหนึ่งจะสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อการฟนนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก.
หรณกวิภาค
[๑๐๘] ที่ชื่อวา ทรัพยมีผูนําไป ไดแกทรัพยที่ผูอื่นนําไป.
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุคิดวา จักนําทรัพยพรอมกับคนผูนําทรัพยไป แลวใหยางเทา
กาวที่ ๑ ไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหยางเทากาวที่ ๒ ไป ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุคิดวา จักเก็บทรัพยที่ตก แลวทําทรัพยนั้นใหตก ตองอาบัติ
ทุกกฏ มีไถยจิตจับตองทรัพยที่ตก อันไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก
ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตอง
อาบัติปาราชิก.
อุปนิธิวิภาค
[๑๐๙] ที่ชื่อวา ทรัพยที่เขาฝากไว ไดแกทรัพยที่ผูอื่นใหเก็บไว.
ภิกษุรับของฝาก เมื่อเจาของกลาวขอคืนวา จงคืนทรัพยใหขาพเจา
กลาวปฏิเสธวา ฉันไมไดรับไว ตองอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยใหเกิดแก
เจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย เจาของทอดธุระวาจะไมใหแกเรา ตองอาบัติ
ปาราชิก.
ภิกษุฟองรองยังโรงศาล ยังเจาของใหแพ ตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ผูฟองรองยังโรงศาล แพเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
สุงกฆาตวิภาค
[๑๑๐] ที่ชื่อวา ดานภาษี ไดแกสถานที่ซึ่งพระเจาแผนดินทรงตั้ง
ไวที่ภูเขาขาดบาง ที่ทาน้ําบาง ที่ประตูบาง ดวยทรงกําหนดวา จงเก็บ
ภาษีแกบุคคลผูผานเขาไปในสถานที่นั้น.
ภิกษุผานเขาไปในดานภาษีนั้น แลวมีไถยจิตจับตองทรัพยที่ควรเสีย
ภาษี ซึ่งมีราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกวา ๕ มาสกก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติถุลลัจจัย ยางเทากาวที่ ๑ ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติถุลลัจจัย
ยางเทาที่ ๒ ลวงดานภาษีไป ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุยืนอยูภายในดานภาษี โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี ตองอาบัติ
ปาราชิก หลบเลี่ยงภาษี ตองอาบัติทุกกฏ.
ปาณวิภาค
[๑๑๑] ที่ชื่อวา สัตวมีชีวิต พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอามนุษย
ที่ยังมีลมหายใจ.
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาที่ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหกาวเทาที่ ๒ ตองอาบัติปาราชิก.
อปทวิภาค
[๑๑๒] ที่ชื่อวา สัตวไมมีเทา ไดแก งู ปลา.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวไมมีเทา ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา
๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก.
ทวิปทวิภาค
[๑๑๓] ที่ชื่อวา สัตว ๒ เทา ไดแก คน นก.
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาที่ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหกาวเทาที่ ๒ ตองอาบัติปาราชิก.
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จตุปทวิภาค
[๑๑๔] ที่ชื่อวา สัตว ๔ เทา ไดแก ชาง มา อูฐ โค ลา
ปศุสัตว.
ภิกษุมีไถยจิตลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุคิดวา จักพาใหเดินไป แลวใหกาวเทาที่ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหกาวเทาที่ ๒ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหกาวเทาที่ ๓ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ใหกาวเทาที่ ๔ ตองอาบัติปาราชิก.
พหุปทวภาค
[๑๑๕] ที่ชื่อวา สัตวมีเทามาก ไดแกสัตวจําพวกแมลงปอง ตะขาบ
บุงขน
ภิกษุมีไถยจิตจับตองสัตวมีเทามากนั้น ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกิน
กวา ๕ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อน
จากฐาน ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุคิดวา จักเดินนําไป แลวยางเทากาวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย
ทุก ๆ กาว ยางเทากาวหลังที่สุด ตองอาบัติปาราชิก.
โอจรกวิภาค
[๑๑๖] ที่ชื่อวา ภิกษุผูสั่ง มีอธิบายวา ภิกษุสั่งกําหนดทรัพยวา
ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่งนั้น ลักทรัพยนั้นมาได
ตองอาบัติปาราชิก ทั้ง ๒ รูป.
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โอณิรักขวิภาค
[๑๑๗] ที่ชื่อวา ภิกษุผูรับของฝาก ไดแกภิกษุผูรักษาทรัพยที่เขา
นํามาฝากไว.
ภิกษุมีไถยจิตจับตองทรัพยนั้น มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕
มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน
ตองอาบัติปาราชิก.
สังวิธาวหารวิภาค
[๑๑๘] ที่ชื่อวา การชักชวนกันไปลัก ไดแกภิกษุหลายรูปชักชวน
กันแลว รูปหนึ่งลักทรัพยมาได ตองอาบัติปาราชิกทุกรูป.
สังเกตกัมมวิภาค
[๑๑๙] ที่ชื่อวา การนัดหมาย มีอธิบายวา ภิกษุทําการนัดหมายวา
ทานจงลักทรัพยนั้น ตามคํานัดหมายนั้น ในเวลาเชาหรือเวลาเย็น ในเวลา
กลางคืนหรือกลางวัน ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ๆ ทรัพยนั้นได ตามคํา
นัดหมายนั้น ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ภิกษุผูลัก ๆ ทรัพยนั้นไดกอน
หรือหลังคํานัดหมายนั้น ภิกษุผูนัดหมายไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติ
ปาราชิก.
นิมิตตกัมมวิภาค
[๑๒๐] ที่ชื่อวา การทํานิมิต มีอธิบายวา ภิกษุทํานิมิตวา เราจัก
ขยิบตา จักยักคิ้ว หรือจักผงกศีรษะ ทานจงลักทรัพยนั้น ตามนิมิตนั้น
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ๆ ทรัพยนั้นได ตามนิมิตนั้น ตองอาบัติ
ปาราชิกทั้ง ๒ รูป ภิกษุลัก ๆ ทรัพยนั้นไดกอนหรือหลังนิมิตนั้น ภิกษุผูทํา
นิมิตไมตองอาบัติ ภิกษุผูลักตองอาบัติปาราชิก.
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อาณัตติกประโยค
[๑๒๑] ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูลักเขาใจทรัพยนั้นแน จึงลักทรัพยนั้นมา ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฎ ภิกษุผูลัก
เขาใจทรัพยนั้นแน แตลักทรัพยอยางอื่นมา ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษุผูลัก
ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฎ ภิกษุผูลัก
เขาใจทรัพยอยางอื่น แตลักทรัพยนั้นมา ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฎ ภิกษุผูลัก
เขาใจทรัพยอยางอื่น จึงลักทรัพยอยางอื่นมา ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ ภิกษุ
ผูลักตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแก
ภิกษุผูมีชื่ออยางนี้วา ภิกษุผูมีชื่ออยางนี้จงไปลักทรัพยชื่อนี้มา ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่งบอกแกภิกษุนอกนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลักรับคําภิกษุ
ผูสั่งเดิม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผูลัก ๆ ทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิก
ทุกรูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแก
ภิกษุผูมีชื่ออยางนี้วา ภิกษุผูมีชื่ออยางนี้จงไปลักทรัพยชื่อสิ่งนี้มา ดังนี้ ตอง
อาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่ง ๆ ภิกษุอื่นตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก รับคํา ตอง
อาบัติทุกฏ ภิกษุผูลัก ๆ ทรัพยนั้นมาได ภิกษุผูสั่งเดิมไมตองอาบัติ ภิกษุ
ผูสั่งตอและภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับสั่ง
นั้นไปแลวกลับมาบอกอีกวา ผมไมอาจลักทรัพยนั้นได ภิกษุผูสั่งนั้นสั่งใหมวา
ทานสามารถเมื่อใด จงลักทรัพยนั้นเมื่อนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูลัก ๆ
ทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฎ ภิกษุผูสั่งนั้น
ครั้นสั่งภิกษุนั้นแลว เกิดความรอนใจ แตไมพูดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุ
ผูลัก ๆ ทรัพยนั้นมาได ตองอาบัติทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฎ ภิกษุผูสั่งนั้น
ครั้นสั่งภิกษุนั้นแลว เกิดความรอนใจ จึงพูดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุ
ผูลักนั้นตอบวา ทานสั่งผมแลว ๆ ลักทรัพยนั้นมาได ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ
ภิกษุผูลัก ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงลักทรัพยชื่อนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูสั่งนั้น
ครั้นสั่งภิกษุนั้นแลว เกิดความรอนใจ จึงพูดใหไดยินวา อยาลักเลย ภิกษุผู
รับสั่งนั้น รับคําวาดีละ แลวงดเสีย ไมตองอาบัติทั้ง ๒ รูป.
อาการแหงอวหาร
อาการ ๕ อยาง
[๑๒๒] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให
ดวยอาการ ๕ อยางคือ ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอัน
ผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามากไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ๑
ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑.
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ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวย
อาการ ๕ อยาง คือทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่น
หวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก
๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฎ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑.
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ
๕ อยาง คือ ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอันผูอื่นหวง
แหน ๑ ทรัพยมีคานอย ไดราคา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑
ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
อาการ ๖ อยาง
[๑๒๓] ปาราชิกาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให
ดวยอาการ ๖ อยาง คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวย
วิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคามากไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕
มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก ๑.
ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ
๖ อยาง คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑
มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕
มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑.
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ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ
๖ อยาง คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑
มิใชขอยืม ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑
ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
อาการ ๕ อยาง
[๑๒๔] ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให
ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ทรัพยมิใชของอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวา
ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคามาก ไดราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕
มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว
ตองอาบัติทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ
๕ อยาง คือ ทรัพยมิใชของอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอัน
ผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคาเกิน ๑ มาสก หรือหยอน ๕ มาสก
๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
ทุกกฏาบัติ พึงมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให ดวยอาการ
๕ อยาง คือ ทรัพยมิใชของอันผูอื่นหวงแหน ๑ มีความสําคัญวาทรัพยอัน
ผูอื่นหวงแหน ๑ ทรัพยมีคานอยไดราคา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ๑
ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
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อนาปตติวาร
[๑๒๕] ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ ถือเอาดวยวิสาสะ ๑
ขอยืม ๑ ทรัพยอันเปรตหวงแหน ๑ ทรัพยอันสัตวดิรัจฉานหวงแหน ๑
ภิกษุมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
เหลานี้ไมตองอาบัติ.
ปฐมภาณวาร ในอทินนาทานสิกขาบท จบ
วินีตวัตถุ ในทุติยปาราชิกกัณฑ
อุทานคาถา
[ ๑๒๖ ] พระอุบาลีเถระชี้แจง เรื่อง
ชางยอม ๕ เรื่อง เรื่องผาหมที่ตาก ๔ เรื่อง
เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง เรื่องทรัพยที่ภิกษุนํา
ไปเอง ๕ เรื่อง เรื่องตอบตามคําถามนํา ๕
เรื่อง เรื่องลม ๒ เรื่อง เรื่องศพที่ยังสด ๑
เรื่อง เรื่องสับเปลี่ยนสลาก ๑ เรื่อง เรื่อง
เรือนไฟ ๑ เรื่อง เรื่องเนื้อเดนสัตว ๕ เรื่อง
เรื่องสวนไมมีมูล ๕ เรื่อง เรื่องขาวสุกใน
สมัยขาวแพง ๑ เรื่อง เรื่องเนื้อในสมัยขาว
แพง ๑ เรื่อง เรื่องขนมในสมัยขาวแพง ๑
เรื่อง เรื่องน้ําตาลกรวด ๑ เรื่อง เรื่องขนม
ตม ๑ เรื่อง เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง เรื่องถุง
๑ เรื่อง เรื่องฟูก ๑ เรื่อง เรื่องราวจีวร ๑.
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เรื่อง เรื่องไมออกไป ๑ เรื่อง เรื่องถือวิสาสะ
ฉันของเคี้ยว ๑ เรื่อง เรื่องสําคัญวาของตน
๒ เรื่อง เรื่องไมลัก ๗ เรื่อง เรื่องลัก ๗
เรื่อง เรื่องลักของสงฆ ๗ เรื่อง เรื่องลัก
ดอกไม ๒ เรื่อง เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง
เรื่องนํามณีลวงดานภาษี ๓ เรื่อง เรื่องปลอย
หมู ๒ เรื่อง เรื่องปลอยเนื้อ ๒ เรื่อง เรื่อง
ปลอยปลา ๒ เรื่อง เรื่องกลิ้งทรัพยในยาน
๑ เรื่อง เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง เรื่องไม ๒
เรื่อง เรื่องผาบังสุกุล ๑ เรื่อง เรื่องขามน้ํา
๒ เรื่อง เรื่องฉันทีละนอย ๑ เรื่อง เรื่อง
ชวนกันลัก ๒ เรื่อง เรื่องกํามือที่เมืองสาวัตถี
๔ เรื่อง เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง เรื่องหญา
๒ เรื่อง เรื่องใหแบงของสงฆ ๗ เรื่อง เรื่อง
ไมใชเจาของ ๗ เรื่อง เรื่องยืมไมสงฆ
๑ เรื่อง เรื่องลักน้ําของสงฆ ๑ เรื่อง เรื่อง
ลักดินของสงฆ ๑ เรื่อง เรื่องลักหญาของ
สงฆ ๒ เรื่อง เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ
๗ เรื่อง เรื่องของมีเจาของไมควรนําไปใช
๑ เรื่อง เรื่องของมีเจาของควรขอยืม ๑ เรื่อง
เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองจัมปา ๑ เรื่อง เรื่อง
นางภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห ๑ เรื่อง เรื่อง
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พระอัชชุกะเมืองเวสาลี ๑ เรื่อง เรื่องทารก
ชาวเมืองพาราณสี ๑ เรื่อง เรื่องเมืองโกสัมพี
๑ เรื่อง เรื่องสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมือง
สาคละ ๑ เรื่อง.
วินีตวัตถุ
เรื่องชางยอม ๕ เรื่อง
[๑๒๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย ไปสูลานตากผาของ
ชางยอม ลักหอผาของชางยอมไปแลวไดมีความรังเกียจวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
[๑๒๘] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของ
ชางยอม เห็นผามีราคามาก ยังไถยจิตใหเกิดแลว ไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะเพียงแตคิด.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอม
เห็นผามีราคามาก มีไถยจิตจับตองผานั้นแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จังกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูลานตากผาของชางยอม เห็น
ผาราคามาก มีไถยจิตทําผานั้นใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตอง
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อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูลานตากผาของชางยอม เห็น
ผามีราคามาก มีไถยจิตทําผานั้นใหเคลื่อนจากฐานแลว ไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องผาหมที่ตาก ๔ เรื่อง
[๑๒๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูป
หนึ่ง พบผาหมที่เขาตากไว มีราคามาก ยังไถยจิตใหเกิดขึ้นแลว ไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะเพียงแตคิด.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง พบ
ผาหมที่เขาตากไวมีราคามาก มีไถยจิตจับตองแลว ไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
เจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง พบ
ผาหมที่เขาตากไว มีราคามาก มีไถยจิตยังผานั้นใหไหวแลว ไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง พบ
ผาหมที่เขาตากไวมีราคามาก มีไถยจิตทําผานั้นใหเคลื่อนจากฐานแลว ไดมี
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ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
กลางคืน ๕ เรื่อง
[๑๓๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน
แลวไดทํานิมิตไวดวยหมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน
จึงลักทรัพยนั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ
ตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํา
นิมิตไวดวยหมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน แตลัก
ทรัพยนั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํา
นิมิตไวดวยหมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอื่น แตลักทรัพย
นั้นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํา
นิมิตไวดวยหมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยอื่น จึงลักทรัพย
อื่นมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในกลางวัน แลวไดทํา
นิมิตไวดวยหมายใจวา จักลักในกลางคืน เธอเขาใจทรัพยนั้นแน แตลักทรัพย
ของตนมาแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องทรัพยที่ภิกษุนําไปเอง ๕ เรื่อง
[๑๓๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอื่นไป
มีไถยจิตจับตองภาระบนศีรษะแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
. . . มีไถยจิตยังภาระบนศีรษะใหไหว . . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
. . . มีไถยจิตลดภาระบนศีรษะลงสูคอ . . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิต
จับตองภาระที่คอแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ
ไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
. . . มีไถยจิตยังภาระที่คอใหไหว . . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
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. . . มีไถยจิตลดภาระที่คอลงสูสะเอว . . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิต
จับตองภาระที่สะเอวแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
. . . มีไถยจิตยังภาระที่สะเอวใหไหว . . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
. . .มีไถยจิตลดภาระที่สะเอวลงถือดวยมือ. . . พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิต
วางภาระในมือลงบนพื้นแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นําทรัพยของผูอื่นไป มีไถยจิต
หยิบทรัพยนั้นขึ้นจากพื้นดินแลว ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องตอบตามคําถามนํา ๕ เรื่อง
[๑๓๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งผึ่งจีวรไวกลางแจงแลว
เขาไปสูวิหาร ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดเก็บไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย
ภิกษุเจาของออกมา ถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส จีวรของผม ใครลักไป ภิกษุ
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นั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพาดจีวรไวบนตั่ง แลวเขาไปสู
วิหาร ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดเก็บไวดวยคิดวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุเจาของ
ออกมา ถามภิกษุนั้นวา อาวุโส จีวรของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้
วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพาดผานิสีทนะไวบนตั่ง แลวเขา
ไปสูวิหาร ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดเก็บไวดวยคิดวา ผานิสีทนะนี้ อยาหายเสียเลย
ภิกษุเจาของออกมา ถามภิกษุนั้นวา อาวุโส ผานิสีทนะของผม ใครลักไป
ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา.
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๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไวใตตั่ง แลวเขาไปสู
วิหาร ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดเก็บไวดวยคิดวาบาตรนี้ อยาหายเสียเลยภิกษุเจาของ
ออกมา ถามภิกษุนั้นวา อาวุโส บาตรของผมใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา
ผมลักไป ภิกษุเจาของยึดถือภิกษุนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ตอบตามคําถามนํา พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งผึ่งจีวรไวที่รั้วแลวเขาไปสูวิหาร
ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งเก็บไวดวยวา จีวรนี้ อยาหายเสียเลย ภิกษุณีผูเปนเจาของ
ออกมา ถามภิกษุณีนั้นวา แมเจา จีวรของดิฉันใครลักไป ภิกษุณีนั้นตอบ
อยางนี้วา ดิฉันลักไป ภิกษุณีเจาของยึดถือภิกษุณีนั้นวาไมเปนสมณะ เธอไดมี
ความรังเกียจ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ แจงแกภิกษุทั้งหลาย ๆ
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไม
เปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา.
เรื่องลม ๒ เรื่อง
[๑๓๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นผาสาฎกถูกลมบาหมู
พัดหอบไป จึงเก็บไวดวยตั้งใจวาจักใหแกเจาของ เจาของโจทภิกษุนั้นวาไม
เปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีไถยจิต พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีไถยจิต ไมเปนอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาผาโพกซึ่งถูกลม
บาหมูพัดหอบไป ดวยเกรงวาเจาของจะเห็นเสียกอน เจาของโจทภิกษุนั้นวา
ไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจาคิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องศพที่ยังสด
[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชาแลว ถือเอาผาบังสุกุล
ที่ศพสด และในรางศพนั้นมีเปรตสิงอยู จึงเปรตนั้น ไดกลาวกะภิกษุนั้นวา
ทานผูเจริญ ทานอยาไดถือเอาผาสาฎกของขาพเจาไป ภิกษุนั้นไมเอื้อเฟอ
จึงไดถือไป ทันใดศพนั้นลุกขึ้นเดินตามหลังภิกษุนั้นไป ภิกษุนั้นเขาไปสู
วิหารปดประตู รางศพนั้นไดลมลง ณ ที่นั้นทันที เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันผาบังสุกุลที่ศพสด ภิกษุทั้งหลายไมพึงถือเอา ภิกษุใดถือเอา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
เรื่องสับเปลี่ยนสลาก
[๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อจีวรของสงฆ อันภิกษุจีวรภาชกะแจก
อยู ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก แลวรับจีวรไป เธอไดมีความ
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รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องเรือนไฟ
[๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอานนทสําคัญผาอันตรวาสกของ
ภิกษุรูปหนึ่งในเรือนไฟวาของตน จึงนุงแลว ภิกษุนั้นไดถามทานพระอานนท
วา อาวุโสอานนท ไฉนทานจึงนุงผาอันตรวาสกของกระผมเลา.
ทานพระอานนทตอบวา อาวุโส ผมเขาใจวาของผม.
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความเขาใจวาของตน ไมตองอาบัติ.
เรื่องเนื้อเดนสัตว ๕ เรื่อง
[๑๓๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบ
เนื้อเดนราชสีห จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเนื้อเดนราชสีห.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดน
เสือโครงจึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะ
เนื้อเดนเสือโครง.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดน
เสือเหลือง จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูล
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเนื้อเดนเสือเหลือง.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อ
เดนเสือดาว จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเนื้อเดนเสือดาว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดน
สุนัขปา จึงใชอนุปสัมบันใหตมแกงฉัน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะ
เนื้ออันสัตวดิรัจฉานหวงแหน.
เรื่องสวนไมมีมูล ๕ เรื่อง
[๑๓๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขาวสุกของสงฆอันภิกษุภัตตุทเทสก
แจงอยู ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่
ไมมีมูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อของเคี้ยวของสงฆอันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู
ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมีมูลไป
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
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๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขนมของสงฆอันภิกษุปูวภาชกะแจกอยู
ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมีมูลไป
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อออยของสงฆอันภิกษุอุจฉุภาชกะแจกอยู
ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมีมูลไป
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อผลมะพลับของสงฆอันภิกษุผลภาชกะแจก
อยู ภิกษุรูปหนึ่งพูดวา ขอทานจงใหสวนของภิกษุอื่นอีก แลวรับสวนที่ไมมี
มูลไป เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
เรื่องขาวสุก
[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขาย
ขาวสุก มีไถยจิตลักขาวสุกไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องเนื้อ
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายแกงเนื้อ มี
ไถยจิตลักเนื้อไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องขนม
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขนม มีไถยจิต
ลักขนมไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องน้ําตาลกรวด
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายน้ําตาลกรวด
มีไถยจิตลักน้ําตาลกรวดไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องขนมตม
ก็โดยสมัยนั้นแล ขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปสูรานขายขนมตม มี
ไถยจิตลักขนมตมไปเต็มบาตร แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง
[๑๔๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน
แลวไดทํานิมิตไววา จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน จึงลัก
บริขารนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวได
ทํานิมิตไววา จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน แตลักบริขารอื่น
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวไดทํา
นิมิตไววา จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญวาบริขารอื่น แตลักบริขารนั้น
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวได
ทํานิมิตไววา จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญวาบริขารอื่น จึงลักบริขารอื่น
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แลวได
ทํานิมิตไววา จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสําคัญบริขารนั้นแน แตลักบริขาร
ของตน แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฎ.
เรื่องถุง
[๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นถุงวางอยูบนตั่งแลวคิดวา
เราถือเอาไปจากตั่งนี้ จักเปนปาราชิก จึงไดยกถือเอาพรอมทั้งตั่ง แลวมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องฟูก
[๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักฟูกของสงฆ แลว
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องราวจีวร
[๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักจีวรที่ราวจีวรไป
แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องไมออกไป
[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ลักจีวรในวิหารแลวคิดวา
เราออกจากวิหารนี้ไปจักเปนปาราชิก จึงไมออกจากวิหาร ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้นจะพึงออกไปก็ตาม ไมออกไปก็ตาม ก็ตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว
[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปเปนเพื่อนกัน รูปหนึ่งเขาไป
บิณฑบาตในบาน รูปที่สอง เมื่อของเคี้ยวของสงฆ อันภิกษุภัตตุทเทสกแจกอยู
ไดรับเอาสวนของเพื่อนแลวถือวิสาสะฉันสวนของเพื่อนนั้น ภิกษุรูปที่หนึ่ง
นั้นทราบแลว โจทภิกษุรูปที่สองวาทานไมเปนสมณะ ภิกษุรูปที่สองมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจาถือวิสาสะ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติ เพราะถือวิสาสะ.
เรื่องฉันของเคี้ยวดวยสําคัญวาของตน ๒ เรื่อง
[๑๔๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เมื่อ
ของเคี้ยวของสงฆ อันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุทุกรูปตางนําสวนของตน
ไปเก็บไว ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญสวนของภิกษุอีกรูปหนึ่งวาของตน จึงฉัน ภิกษุ
ผูเปนเจาของทราบแลว โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ ภิกษุรูปนั้นมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความ
สําคัญวาของตน.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังทําจีวรกันอยู เมื่อของเคี้ยว
ของสงฆ อันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู ภิกษุรูปหนึ่งไดเอาบาตรของภิกษุอีก
รูปหนึ่งไปนําสวนของตนมาเก็บไว ภิกษุเจาของบาตรสําคัญวาของตน จึงฉัน
ภิกษุนั้นทราบแลว โจทภิกษุเจาของบาตรวา ทานไมเปนสมณะ ภิกษุเจาของ
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บาตรมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติแกภิกษุ
ผูมีความสําคัญวาของตน.
เรื่องไมลัก ๗ เรื่อง
[๑๔๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงให
หลนแลวหอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้นไป พวกขโมยเห็น
พวกเจาของ แลวทิ้งหอมะมวงหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของ
บังสุกุล จึงพากันเก็บมะมวงหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา
พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา สําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของ
บังสุกุล.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมพู ทําชมพูใหหลนแลวหอ
ถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของแลว
ทิ้งหอชมพูหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุลจึงพากันเก็บ
ชมพูหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ
ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจามีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอ
ใหหลนแลวหอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็น
พวกเจาของแลว ทิ้งหอขนุนสํามะลอหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนสํามะลอหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุ
เหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจามีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลนแลวหอถือ
ไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของแลวทิ้ง
หอขนุนหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บ
ขนุนหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ
ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจามีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล.
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๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลน
แลวหอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวก
เจาของแลวทิ้งหอผลตาลสุกหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บผลตาลสุกหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา
พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจามีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวก
เจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ แลวทิ้งหอออย
หนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพากันเก็บออยหอนั้น
ไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้น
มีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจามีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับแลว
หอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมยเหลานั้น พวกขโมยเห็นพวกเจาของ
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แลวทิ้งหอมะพลับหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงพา
กันเก็บมะพลับหอนั้นไปฉัน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปน
สมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจามีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีความสําคัญวาเปน
ของบังสุกุล.
เรื่องลัก ๗ เรื่อง
[๑๔๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะมวง ทํามะมวงให
หลนแลวหอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้ง
หอมะมวงหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉัน
เสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุ
เหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมพู ทําชมพูใหหลนแลวหอถือ
ไป พวกเจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอชมพูหนีไป
ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจา
ของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจ
วา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสํามะลอ ทําขนุนสํามะลอ
ใหหลน แลวหอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของ ได
ทิ้งหอขนุนสํามะลอหนีไปภิกษุทั้งหลายคิดวาพวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิต
ฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุ
เหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทําขนุนใหหลน แลวหอ
ถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอขนุนหนีไป
ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของ
โจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทําผลตาลสุกใหหลน
แลวหอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอผล
ตาลสุกหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสีย
กอน พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้น
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักออย ตัดออยแลวหอถือไป พวก
เจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของไดทิ้งหอออยหนีไป ภิกษุทั้งหลาย
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คิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน พวกเจาของโจทภิกษุ
เหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับ แลว
หอถือไป พวกเจาของติดตามพวกขโมย ๆ เห็นพวกเจาของ ไดทิ้งหอมะพลับ
หนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีไถยจิตฉันเสียกอน
พวกเจาของโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความ
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
เรื่องลักของสงฆ ๗ เรื่อง
[๑๔๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักมะมวงของ
สงฆ แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักชมพูของสงฆ แลว
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนสํามะลอของ
สงฆ แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนของสงฆ แลว
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักผลตาลสุกของสงฆ
แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักออยของสงฆ แลว
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักมะพลับของสงฆ
แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
เรื่องลักดอกไม ๒ เรื่อง
[๑๕๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูสวนดอกไม มี
ไถยจิตลักดอกไมที่เขาเก็บไว ไดราคา ๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูสวนดอกไม มีไถยจิตลัก
เก็บดอกไม ไดราคา ๕ มาสก แลวไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องพูดตามคําบอก ๓ เรื่อง
[๑๕๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบานได
กลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามที่ทาน
บอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําผาสาฎกมาผืนหนึ่ง แลวใชเสียเอง ภิกษุผูบอก
รูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จังกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุทั้งหลายไมพึงกลาววา
ผมบอกตามที่ทานบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบาน ภิกษุอีกรูป
หนึ่ง ไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ทาน ทานจงบอกสกุลอุปฏฐากของผมตามที่ผม
บอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงใหเขานําผาสาฎกมาคูหนึ่ง แลวใชเสียเอง ๑ ผืน ใหภิกษุ
ผูบอก ๑ ผืน ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แต
ภิกษุไมพึงกลาววา ทานจงบอกตามที่ผมบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสูหมูบาน ไดกลาวกะ
ภิกษุอีกรูปหนึ่งวา ทาน ผมจะบอกสกุลอุปฏฐากของทานตามที่ทานบอก แม
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ภิกษุนั้นก็กลาวอยางนี้วา ทานจงบอกตามที่ผมบอกเถิด ภิกษุนั้นไปถึงจึงให
เขานําเนยใส ๑ อาฬหก๑ น้ําออยงบ ๑ ดุล๒ ขาวสาร ๑ โทณะ๓ มาแลวฉัน
เสียเอง ภิกษุผูบอกรูเขาจึงโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุ
ไมพึงกลาววา ผมบอกตามที่ทานบอก รูปใดกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องนําแกวมณีลวงดานภาษี ๓ เรื่อง
[๑๕๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณีซึ่งมีราคามาก
เดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นบุรุษนั้นเห็นดานภาษี จึงหยอนแกวมณี
ลงในถุงยามของภิกษุนั้นผูไมรูตัว เดินพนดานภาษีไปแลว จึงถือนําไปเอง
ภิกษุนั้นไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรูตัว พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมรูตัว ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผูหนึ่งนําแกวมณีซึ่งมีราคามาก เดินทาง
ไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นบุรุษนั้นเห็นดานภาษี จึงทําลวงวาเปนไข แลว
ไดใหหอของของตนแกภิกษุนั้น ครั้นเดินทางพนดานภาษีไปแลว บุรุษนั้น
จึงไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ทานผูเจริญ ขอทานจงนําหอของของผมมา ผมหา
ไดเปนไขไม ภิกษุนั้นถามวา ทาน ทานไดทําทีทาเชนนั้นเพื่อประสงคอะไร
บุรุษนั้นไดแจงความแกภิกษุนั้นแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
๑. ๔ ปตถะเปน ๑ อาฬหก ๒. รอยปละเปน ๑ ดล ๓. สี่อาฬหกเปน ๑ โทณะ.
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ภิ. ขาพระพุทธเจาไมรู พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมรู ไมตองอาบัติ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปกับพวกเกวียน
บุรุษคนหนึ่งเกลี้ยกลอมภิกษุนั้นดวยอามิสแลว เห็นดานภาษี จึงสงแกวมณี
ซึ่งมีราคามากใหแกภิกษุนั้น ดวยขอรองวา ทานผูเจริญ ขอทานจงชวยนํา
แกวมณีนี้ผานดานภาษีดวย จึงภิกษุนั้นนําแกวมณีนั้นใหผานดานภาษีไปแลว
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปลอยหมู ๒ เรื่อง
[๑๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอย
หมูที่ติดบวงไปแลว มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยหมูที่ติดบวง
ไปเสียกอนดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องปลอยเนื้อ ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยเนื้อที่ติด
บวงไปแลว มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยเนื้อที่ติดบวง
เสียกอนดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องปลอยปลา ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ไดปลอยปลาที่ติด
ลอบไป แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะชวยเหลือ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูมีความประสงคจะชวยเหลือ ไมตองอาบัติ.
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๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ไดปลอยปลาที่ติดลอบ
ไปเสียกอน ดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น แลวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีไถยจิต พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องกลิ้งทรัพยในยาน
[๑๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพยในยานแลวคิดวา
เราถือเอาไปจากยานนี้จักเปนปาราชิก จึงเขี่ยใหกลิ้งถือเอาไป แลวมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง
[๑๕๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดถือเอาชิ้นเนื้อที่เหยี่ยว
เฉี่ยวไป ดวยตั้งใจวา จักใหแกพวกเจาของ ๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปน
สมณะ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูหา
ไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาชิ้นเนื้อที่เหยี่ยว
เฉี่ยวไปเสียกอน ดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา
ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตอง
อาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องไม ๒ เรื่อง
[๑๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล คนทั้งหลายผูกไมแพแลวใหลอยไป
ตามกระแสในแมน้ําอจิรวดี เมื่อเครื่องผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภิกษุทั้ง
หลาย มีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล จึงชวยกันขนขึ้น พวกเจาของโจท
ภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของ
บังสุกุล ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล คนทั้งหลายผูกไมแพแลวใหลอยไปตามกระแส
ในแมน้ําอจิรวดี เมื่อเครื่องผูกขาด ไมไดลอยกระจายไป ภิกษุทั้งหลายมี
ไถยจิตชวยกันขนขึ้นเสียกอนดวยคิดวา พวกเจาของจะเห็น พวกเจาของโจท
ภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องผาบังสุกุล
[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล คนเลี้ยงโคคนหนึ่งพาดผาสาฎกไวที่ตน
ไม แลวไปถายอุจจาระ ภิกษุรูปหนึ่งมีความสําคัญวาเปนผาบังสุกุลจึงถือเอา
ไปคนเลี้ยงโคนั้นโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไม
ตองอาบัติ.
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เรื่องขามน้ํา ๒ เรื่อง
[๑๕๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังขามน้ํา ผาสาฎกที่
หลุดจากมือของพวกชางยอม ไปคลองอยูที่เทาภิกษุ ๆ นั้นเก็บไว ดวยตั้งใจ
วาจักใหแกพวกเจาของ ๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ ภิกษุนั้นมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูหาไถยจิตมิได ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังขามน้ํา ผาสาฎกที่หลุดจากมือ
ของพวกชางยอม ไดไปคลองอยูที่เทาภิกษุ ๆ นั้นมีไถยจิตยึดเอาไวเสียกอน
ดวยคิดวา พวกเจาของจักเห็น พวกเจาของโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก
แลว.
เรื่องฉันทีละนอย
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นหมอเนยใสแลวฉันเขาไป
ทีละนอย ๆ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องชวนกันลักทรัพย ๒ เรื่อง
[๑๖๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชักชวนกันไป ดวยตั้งใจ
วาจักลักทรัพย ภิกษุรูปหนึ่งลักทรัพยมาได ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา
พวกเราไมเปนปาราชิก รูปใดลัก รูปนั้นเปนปาราชิก แลวกราบทูลเรื่องนั้น
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แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชวนกันลักทรัพยมาไดแลวแบงกัน
เมื่อแบงทรัพยกัน ภิกษุรูปหนึ่ง ๆ ไดสวนแบงไมครบ ๕ มาสก จึงกลาวกัน
ขึ้นอยางนี้วา พวกเราไมเปนปาราชิก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องกํามือ ๔ เรื่อง
[๑๖๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูป
หนึ่งมีไถยจิตลักขาวสารของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมี
ไถยจิตลักถั่วเขียวของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมี
ไถยจิตลักถั่วฝกยาวของชาวราน 1 กํามือ แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีขาวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมี
ไถยจิตลักงาของชาวราน ๑ กํามือ แลวมีความรังเกียจวาเราตองอาบัติปาราชิก
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แลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง
[๑๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถี
ฆาโคกินเนื้อแลว ซอนสวนที่เหลือไวแลวพากันไป ภิกษุทั้งหลายสําคัญวา
เปนของบังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉัน พวกโจรโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทาน
ไมเปนสมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในปาอันธวันแขวงเมืองสาวัตถี ฆาหมู
กินเนื้อแลว ซอนสวนที่เหลือไวแลวพากันไป ภิกษุทั้งหลายสําคัญวาเปนของ
บังสุกุล จึงใหถือเอาไปฉัน พวกโจรโจทภิกษุเหลานั้นวา พวกทานไมเปน
สมณะ ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีความสําคัญวาเปนของบังสุกุล ไมตองอาบัติ.
เรื่องหญา ๒ เรื่อง
[๑๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักหญาที่เขาเกี่ยวไว ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
[๑๖๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูแดนดงหญา มีไถยจิตลักเกี่ยวหญา ไดราคา ๕ มาสก แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
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ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องใหแบงของสงฆ ๗ เรื่อง
[๑๖๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลายยังกันและกัน
ใหแจกมะมวงของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา
พวกทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจก
ชมพูของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกอาคันตุกะวา พวกทาน
ไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจก
ขนุนสํามะลอของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกอาคันตุกะวา พวก
ทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
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๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจก
ขนุนของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกอาคันตุกะวา พวกทานไม
เปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจก
ผลตาลสุกของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวาพวก
ทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจก
ออยของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกอาคันตุกะวา พวกทานไม
เปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ใหแจก
มะพลับของสงฆแลวฉัน ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะวา พวก
ทานไมเปนสมณะ พวกพระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
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ภิ. พวกขาพระพุทธเจา คิดเพื่อตองการฉัน พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อตองการฉัน ไมตองอาบัติ.
เรื่องไมใชเจาของ ๗ เรื่อง
[๑๖๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะมวงไดถวายผลมะมวง
แกภิกษุทั้งหลาย ๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให
จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาชมพู ไดถวายผลชมพูแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๆ มีความรังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึง
ไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุนสํามะลอ ไดถวายผลขนุน
สํามะลอแกภิกษุทั้งหลาย ๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่
จะให จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุน ไดถวายผลขนุนแก
ภิกษุทั้งหลาย ๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาผลตาลสุก ไดถวายผลตาลสุก
แกภิกษุทั้งหลาย ๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให
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จึงไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาออย ไดถวายออยแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึงไมรับ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะพลับ ไดถวายผลมะพลับแก
ภิกษุทั้งหลาย ๆ รังเกียจอยูวา คนพวกนี้มีหนาที่รักษา ไมมีหนาที่จะให จึง
ไมรับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย.
เรื่องยืมไมของสงฆ
[๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งขอยืมไมของสงฆไปค้ําฝาที่อยู
ของตน ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ เธอมีความรังเกียจ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดขอยืม พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะขอยืม.
เรื่องลักน้ําของสงฆ
[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักน้ําของสงฆ แลว
มีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องลักดินของสงฆ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักดินของสงฆแลวมีความ
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องหญา ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักหญามุงกระตายของสงฆ
แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลความเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุเธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตเผาหญามุงกระตายของ
สงฆ แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุเธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องเสนาสนะของสงฆ ๗ เรื่อง
[๑๖๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักเตียงของ
สงฆ แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ลักตั่งของสงฆ แลวมี
ความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักฟูกของสงฆ แลวมี
ความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักหมอนของสงฆ
แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักบานประตูของสงฆ
แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักบานหนาตางของสงฆ
แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักไมกลอนของสงฆ
แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา คิดลัก พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องของมีเจาของ ไมควรนํามาใช
[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายนําเสนาสนะอันเปนเครื่องใช
สําหรับวิหารของอุบาสกคนหนึ่ง ไปใชสอย ณ ที่แหงอื่น จึงอุบาสกนั้นแพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระผูเปนเจาทั้งหลายจึงไดนําเครื่องใชสอยในที่อื่น
ไปใชสอยในที่อีกแหงหนึ่งเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เครื่องใชสอยในที่แหงหนึ่ง อันภิกษุ
ไมพึงใชสอยในที่อีกแหงหนึ่ง รูปใดใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องของมีเจาของ ควรขอยืม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะนํากระทั่งผาปูนั่งประชุมไป
แม ณ โรงอุโบสถ จึงนั่งบนพื้นดิน เนื้อตัวก็ดี จีวรก็ดี แปดเปอนฝุน
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหนําไปใชไดชั่วคราว
เรื่องภิกษุณีชาวเมืองจัมปา
[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อันเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทา ไปสู
สกุลอุปฏฐากของภิกษุณีถุลลนันทาในเมืองจัมปาแลวบอกวา แมเจาปรารถนา
จะดื่มยาคูที่ปรุงดวยของ ๓ อยาง ตนสั่งใหเขาหุงหาใหแลวนําไปฉันเสีย
ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกานั้นวา เธอไมเปนสมณะ
ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงรองเรียนแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ แจงแก
ภิกษุทั้งหลาย ๆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้นไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะ
สัมปชานมุสาวาท.
เรื่องภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีอันเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทาไปสูสกุล
อุปฏฐากของภิกษุณีถุลลนันทาในเมืองราชคฤหแลวบอกวา แมเจาปรารถนาจะ
ฉันขนมรวงผึ้ง ตนสั่งใหเขาทอดแลวนําไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเขา
จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกานั้นวา เธอไมเปนสมณะ ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความ
รังเกียจ จึงรองเรียนแกภิกษุณีทั้งหลายๆ แจงแกภิกษุทั้งหลาย ๆ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น
ไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท.
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เรื่องพระอัชชุกะเมืองเวสาลี
[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล คหบดีอุปฏฐากของทานพระอัชชุกะใน
เมืองเวสาลี มีเด็กชาย ๒ คน คือบุตรชายคนหนึ่ง หลานชายคนหนึ่ง ครั้นนั้น
ทานคหบดีไดสั่งคํานี้ไวกะทานพระอัชชุกะวา พระคุณเจาขา บรรดาเด็ก ๒ คน
นี้ เด็กคนใดมีศรัทธาเลื่อมใส พระคุณเจาพึงบอกสถานที่ฝงทรัพยนี้แกเด็ก
คนนั้น ดังนี้แลวไดถึงแกกรรม ครั้นสมัยตอมา หลานชายของคหบดีนั้น
เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส จึงทานพระอัชชุกะไดบอกสถานที่ฝงทรัพยนั้นแกเด็ก
หลานชาย ๆ นั้นไดรวบรวมทรัพย และเริ่มบําเพ็ญทานดวยทรัพยสมบัติ
นั้นแลว.
ภายหลัง บุตรชายคหบดีนั้น ไดเรียนถามเรื่องนี้กะทานพระอานนทวา
ขาแตทานพระอานนท ใครหนอเปนทายาทของบิดา บุตรชายหรือหลานชาย.
ทานพระอานนทตอบวา คุณ ธรรมดาบุตรชายเปนทายาทของบิดา.
บุ. ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาอัชชุกะนี้ ไดบอกทรัพยสมบัติของ
กระผมใหแกคูแขงขันของกระผม.
อา. คุณ ทานพระอัชชุกะไมเปนสมณะ.
สําดับนั้น ทานพระอัชชุกะไดกลาวคํานี้กะทานพระอานนทวา อาวุโส
อานนท ขอทานไดโปรดใหการวินิจฉัยแกกระผมดวยเถิด.
ก็ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีเปนฝกฝายของทานพระอัชชุกะทานจึงถาม
ทานพระอานนทวา อาวุโส อานนท ภิกษุใดอันเจาของทรัพยสั่งไววา ขอทาน
ไดโปรดบอกสถานที่ฝงทรัพยนี้แกบุคคลชื่อนี้ แลวบอกแกบุคคลนั้น ภิกษุนั้น
จะตองอาบัติดวยหรือ.
อา. ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุนั้นไมตองอาบัติสักนอย โดยที่สุดแม
เพียงอาบัติทุกกฏ.
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อุ. อาวุโส ทานพระอัชชุกะนี้อันเจาของทรัพยสั่งไววา ขอทานได
โปรดบอกสถานที่ฝงทรัพยนี้แกบุคคลชื่อนี้ จึงไดบอกแกบุคคลนั้น ทานพระอัชชุกะไมตองอาบัติ.
เรื่องเมืองพาราณสี
[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สกุลอุปฏฐากของทานพระปลินทวัจฉะใน
เมืองพาราณสี ถูกพวกโจรปลน และเด็ก ๒ คนถูกพวกโจรนําตัวไป ครั้นนั้น
ทานพระปลินทวัจฉะนําเด็ก ๒ คนนั้นมาดวยฤทธิ์แลวใหอยูในปราสาท
ชาวบานเห็นเด็ก ๒ คนนั้นแลว ตางพากันเลื่อมใสในทานพระปลินทวัจฉะ
เปนอยางยิ่งวา นี้เปนฤทธานุภาพของพระปลินทวัจฉะ ภิกษุทั้งหลายพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระปลินทวัจฉะจึงไดนําเด็กที่ถูก
พวกโจรนําตัวไปแลวคืนมาเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะวิสัยแหงฤทธิ์ของภิกษุมีฤทธิ์.
เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
[๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูป ชื่อปณฑกะ ๑ ชื่อกปล ๑
เปนสหายกัน รูปหนึ่งอยูในหมูบาน อีกรูปหนึ่งอยูในเมืองโกสัมพี ขณะเมื่อ
ภิกษุนั้นเดินทางจากหมูบานไปเมืองโกสัมพี ขามแมน้ําในระหวางทาง เปลว
มันขนที่หลุดจากมือของพวกคนฆาหมูลอยติดอยูที่เทา ภิกษุนั้นไดเก็บไวดวย
ตั้งใจวา จักใหแกพวกเจาของ ๆ โจทภิกษุนั้นวา ทานไมเปนสมณะ สตรี
เลี้ยงโคคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นขามแมน้ําขึ้นมาแลว ไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด ภิกษุนั้นคิดวา แมโดยปกติ เราก็ไมเปนสมณะ
แลว จึงเสพเมถุนธรรมในสตรีเลี้ยงโคนั้น ไปถึงเมืองโกสัมพีแลว แจงเรื่องนี้
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แกภิกษุทั้งหลาย ๆ จึงกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไมตองอาบัติปาราชิก เพราะอทินนาทาน แตตอง
อาบัติปาราชิก เพราะเสพเมถุนธรรม.
เรื่องสัทธิวิหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ
[๑๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสัทธิวิหาริกของทานพระทัฬหิกะใน
เมืองสาคละ ถูกความกระสันบีบคั้นแลว ไดลักผาโพกของชาวรานไป แลว
ไดกลาวคํานี้กะทานพระทัฬหิกะวา กระผมไมเปนสมณะ จักลาสิกขา ขอรับ.
ทานพระทัฬหิกะถามวา คุณทําอะไรไว.
ภิกษุนั้นสารภาพวา ลักผาโพกของชาวราน ขอรับ.
ทานพระทัฬหิกะใหนําผาโพกนั้นมา แลวใหชาวรานตีราคาเมื่อตีราคา
ผาโพกนั้น ราคาไมถึง ๕ มาสก ทานพระทัฬหิกะชี้แจงเหตุผลวา คุณไมตอง
อาบัติปาราชิก ดังนี้ ภิกษุนั้นยินดียิ่งนักแล.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ จบ.
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ทุติยปาราชิกวรรณนา
บัดนี้ ถึงลําดับสังวรรณนาทุติยปาราชิกซึ่งพระชินเจาผูไมเปนที่สองทรง
ประกาศแลว, เพราะเหตุนั้น คําใดที่จะพึงรู
ไดงาย และไดประกาศไวแลวในเบื้องตน,
การสังวรรณนาทุติยปาราชิกนั้น จะเวนคํา
นั้นเสียทั้งหมดดังตอไปนี้ :[ เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร ]
นิกเขปบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ขาพเจาจะกลาวตอไป.
บทวา ราชคเห ไดแก เมืองที่มีชื่ออยางนั้น. จริงอยู เมืองนั้น
เรียกวา ราชคฤห เพราะเปนเมืองที่พระราชาทั้งหลายมีพระเจามันธาตุ และ
พระเจามหาโควินทะเปนตน ทรงปกครอง. ในคําวา ราชคฤห นี้ พระอาจารย
ทั้งหลาย พรรณนาประการอยางอื่นบาง. จะมีประโยชนอะไร ดวยประการ
เหลานั้นเลา ?. คําวา ราชคฤห นี้ เปนชื่อของเมืองนั้น. แตเมืองนี้นั้น
เปนเมืองในครั้นพุทธกาล และจักรพรรดิกาล. ในกาลที่เหลือ เปนเมืองราง
ถูกยักษหวงหามคือเปนปาเปนที่อยูของพวกยักษเหลานั้น ทานพระอุบาลีเถระ
ครั้งแสดงโคจรคามอยางนั้นแลว จึงแสดงสถานเปนที่เสด็จประทับ.
สองบทวา คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต มีความวา ก็ภูเขานั้น เขาเรียกกันวา
คิชฌกูฏ เพราะเหตุวา มีฝูงแรงอยูบนยอด หรือมียอดคลายแรง.
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บทวา สมฺพหุลา มีความวา โดยบรรยายแหงพระวินัย ภิกษุ ๓ รูป
เรียกวา ภิกษุเปนอันมาก เกินกวานั้นเรียกวา สงฆ โดยบรรยายแหพระสูตร
ภิกษุ ๓ รูป คงเรียกวา ๓ รูปนั่นแล, ตั้งแต ๓ รูปขึ้นไป จึงเรียกวา ภิกษุ
เปนอันมาก. ภิกษุเปนอันมากในที่นี้พึงทราบวา มากดวยกัน โดยบรรยายแหง
พระสูตร.
ชนทั้งหลาย ที่ไมคุนเคยกันนัก คือไมใชมิตรที่สนิท ทานเรียกวา
เพื่อนเห็น. จริงอยู ภิกษุเหลานั้น ทานเรียกวา เพื่อนเห็น เพราะไดพบเห็น
กันในที่นั้น ๆ. ชนทั้งหลายที่คุนเคยกัน คือเปนเพื่อนสนิท ทานเรียกวา
เพื่อนคบ. จริงอยู ภิกษุเหลานั้น คบกันแลวคือกําลังคบกันเปนอยางดี ทาน
เรียกวา เพื่อนคบ เพราะทําความสนิทสมโภคและบริโภคเปนอันเดียวกัน.
บทวา อิสิคิลิปสฺเส มีความวา ภูเขาอิสิคิลิ ที่ขางภูเขานั้น.
ไดยินวา ครั้งดึกดําบรรพ พระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๕๐๐ องค เที่ยวไป
บิณฑบาตในชนบททั้งหลาย มีกาสีและโกสลเปนตน เวลาภายหลังภัตประชุม
กันที่ภูเขานั้น ยังกาลใหลวงไปดวยสมาบัติ. มนุษยทั้งหลาย เห็นทานเขาไป
เทานั้น ไมเห็นออก, เพราะเหตุนั้น จึงพูดกันวา ภูเขานี้ กลืนพระฤาษีเหลานี้.
เพราะอาศัยเหตุนั้น ชื่อภูเขานั้น จึงเกิดขึ้นวา อิสิคิลิ ทีเดียว. ที่ขางภูเขานั้น
คือ ที่เชิงบรรพต.
[ ภิกษุจําพรรษาไมมีเสนาสนะปรับอาบัติทุกกฏ ]
อันภิกษุผูจะจําพรรษา แมปฏิบัติตามปฏิปทาของพระนาลกะก็ตองจํา
พรรษาในเสนาสนะพรอมทั้งระเบียง ซึ่งมุงดวยเครื่องมุง ๕ อยาง ๆ ใดอยาง
หนึ่งเทานั้น. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผูไมมีเสนาสนะ ไมพึงจําพรรษา ภิกษุใดจํา ภิกษุนั้น ตองทุกกฏ.* เพราะ
*
วิ มหา. ๔/๒๙๙.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 79
ฉะนั้น ในฤดูฝน ถาไมมีเสนาสนะ การที่ไดอยางนั้น นั่นเปนการดี ถาไมได
ตองแสวงหาหัตถกรรมทํา เมื่อไมไดหัตถกรรม ควรทําเอาแมเอง. สวนภิกษุ
ผูไมมีเสนาสนะไมควรเขาจําพรรษาเลย. ขอนี้เปนธรรมอันสมควร. เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงทํากุฎีหญากําหนดที่พักกลางคืนและกลางวันเปนตน
ไวแลว อธิษฐานกติกาวัตรและขันธกวัตร ศึกษาในไตรสิกขา อยูจําพรรษา.
สองบทวา อายสฺมาป ธนิโย มีความวา ไมใชแตพระเถระเหลา
นั้นอยางเดียว แมทานพระธนิยะ ซึ่งเปนตนบัญญัติแหงสิกขาบทนี้ ก็ไดทํา
เหมือนกัน.
บทวา กุมฺภการปุตฺโต คือ เปนบุตรของชางหมอ, จริงอยู คําวา
ธนิยะ เปนชื่อของเธอ แตบิดาของเธอ เปนชางหมอ; ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา พระธนิยะ บุตรชางหมอ.
สองบทวา วสฺส อุปคฺฉิ ความวา พระธนิยะ ทํากุฎีหญาแลว
ก็อยูจําพรรษาในที่แหงเดียวกันกับพระเถระเหลานั้นนั่นเอง.
สองบทวา วสฺส วุฏา ความวา ภิกษุเหลานั้นเขาจําพรรษาในวัน
ปุริมพรรษาแลวปวารณาในวันมหาปวารณาตั้งแตวันปาฏิบทแลว (แรม ๑ ค่ํา)
ไป ทานเรียกวา ผูออกพรรษาแลว. เปนผูออกพรรษาแลวดวยวิธีอยางนั้น.
สองบทวา ติณกุฏิโย ภินฺทิตฺวา มีความวา ภิกษุเหลานั้นหาได
ทําลายกุฎีใหเปนจุณวิจุณดวยการประหารดวยไมคอนเปนตนไม แตไดรื้อหญา
ไมและเถาวัลยเปนตนออกเสีย ดวยระเบียบวัตร. จริงอยู ภิกษุใด ไดทํากุฎี
ไวในที่สุดแดนวิหาร ภิกษุนั้น ถาพวกภิกษุเจาถิ่นมีอยู ก็ควรบอกลาภิกษุเจา
ถิ่นเหลานั้น พึงกลาววา ถาภิกษุรูปใดสามารถจะดูแลกุฎีนี้อยูได ขอทานจง
มอบใหแกเธอรูปนั้นนั่นแหละ ดังนี้แลวจึงหลีกไป. ถาภิกษุใด ทํากุฎีไวใน
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ปาหรือไมไดรักษา ภิกษุนั้นคิดวา เสนาสนะจักเปนของบริโภคแกภิกษุแมเหลา
อื่น ควรเก็บงําเสีย จึงไป. อธิบายวา ก็ภิกษุเหลานั้น สรางกุฎีไวในปาแลว
เมื่อไมไดผูรักษาเก็บงํา คือรวบรวมหญาและไมไว. อนึ่งหญาและไมที่เก็บไว
แลว สัตวทั้งหลายมีปลวกเปนตนจะกัดไมได ทั้งฝนก็จะรั่วรดไมได โดยประ
การใด ก็ควรเก็บไวโดยประการนั้น ควรบําเพ็ญคมิกวัตรใหบริบูรณดวยคิดวา
หญาและไมนั้น จักเปนอุปการะแกเพื่อนสพรหมจรรยทั้งหลายผูมาถึงสถานที่นี้
แลวประสงคจะอยู ดังนี้ จึงควรหลีกไป
สองบทวา ชนปทาจาริก ปกฺกมึสุ ความวา ภิกษุเหลานั้นได
ไปยังชนบทตามความชอบใจของตน ๆ คําเปนตนวา ทานพระธนิยะ กุมภการบุตร อยูจําพรรษาที่เชิงเขาคิชฌกูฏนั้นนั่นเอง มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว.
บทวา ยาวตติยก แปลวา ถึง ๓ ครั้ง
บทวา อนวโย แปลวา เปนผูไมบกพรอง. ลบ อุ อักษรเสีย
ดวยอํานาจสนธิ. อธิบายวา เปนผูมีศิลปะบริบูรณไมบกพรองในการทํางานทุก
อยาง ที่พวกชางหมอจะพึงทํา.
บทวา สเก แปลวา ของ ๆ ตน.
บทวา อาจริยเก แปลวา ในการงานแหงอาจารย.
บทวา กุมฺภการกมฺเม แปลวา ในการงานของพวกชางหมอ.
อธิบายวา ในการงานอันพวกชางหมอพึงทํา. ดวยบทวา กุมฺภการกมฺเม
นั้น เปนอันทานธนิยะแสดงถึงการงาน แหงอาจารยของตน โดยสรูป.
บทวา ปริโยทาตสิปฺโป คือ ผูสําเร็จศิลปะ มีคําอธิบายวา
แมเมื่อเราไมมีความบกพรอง เราก็เปนผูมีศิลปะจะหาคนอื่นทัดเทียมไมได.
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บทวา สพฺพมตฺติกามย มีความวา ทานธนิยะนั้น ทําเครื่องเรือน
ที่เหลือทั้งหมด มีประเภทคือฝา อิฐมุงและเครื่องไมเปนตนใหสําเร็จดวยดินทั้ง
นั้น ยกเวนเพียงกรอบเช็ดหนา ประตูลิ่มสลักลูกดาล และบานหนาตาง.
หลายบทวา ติณฺจ กฏฺจ โคมยฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา ต
กุฏิก ปจิ มีความวา ทานธนิยะทําเครื่องเรือนใหสําเร็จดวยดินลวน แลว
ขัดถูดวยฝามือ ทําใหแหง แลวเอาดินแดงผสมดวยน้ํามันโบกทาใหเกลี้ยงเกลา
ครั้นแลวจึงบรรจุ ทั้งภายในและภายนอกใหเต็มดวยหญาเปนตนแลวเผากุฎีนั้น
โดยวิธีที่ดินจะเปนของสุกปลั่งดวยดี. ก็แลกุฎีนั้น ไดเปนของเผาแลวดวย
อาการอยางนั้น.
บทวา อภิรูปา แปลวา มีรูปสวยงาม.
บทวา ปาสาทิกา แปลวา ชวนใหเกิดความเลื่อมใส.
บทวา โลหิตกา แปลวา มีสีแดง.
บทวา กึกิณิกสทฺโท ไดแก เสียงขายกระดึง. ไดยินวา ขายกระ
ดึงที่เขาทําดวยกระรัตนะตางๆ ยอมมีเสียง ฉันใด กุฎีนั้น ก็มีเสียงฉันนั้นเพราะ
ถูกลมที่พัดเขาไปโดยชองบานหนาตางเปนตนกระทบแลว. ดวยบทวา กึกิณิกสทฺโท นั้น เปนอันทานแสดงถึงขอที่กุฎีนั้นสุกปลั่งทั้งภายในและภายนอก.
สวนในมหาอรรกถา ทานกลาวไววา ภาชนะสําริด ชื่อวา กึกิณิกะ; เพราะ
ฉะนั้น ภาชนะสําริดที่ถูกลมกระทบแลว มีเสียง ฉันใด กุฎีนั้น ถูกลมกระทบ
แลว ไดมีเสียง ฉันนั้น.
ในคําวา กึ เอต ภิกฺขเว นี้ พึงทราบวาวินิจฉัยดังนี้: - พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบอยูทีเดียว เพื่อจะทรงตั้งเรื่องนั้น จึงไดตรัสถาม.
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หลายบทวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ ความวา ภิกษุทั้งหลาย
ไดกราลทูลขอที่พระธนิยะทํากุฎีเสร็จดวยดินลวน แดพระผูมีพระภาคเจาตั้ง
แตตน.
คําวา กริสฺสติ นี้ ในประโยควา ภิกษุทั้งหลาย ! ไฉนโมฆบุรุษนั้น
จึงไดขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเลา ? เปนคําอนาคตลงในอรรถอดีต.
มีคําอธิบายวา ไดทําแลว. ลักษณะแหงการกลาวกิริยาอนาคตลงในอรรถอดีต
นั้น ผูศึกษาควรแสวงหาจากคัมภีรศัพทศาสตร.
ในคําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ความเอ็นดู ความอนุเคราะห ความไม
เบียดเบียนมิไดมีแกโมฆบุรุษนั้นเลย นี้ มีวินิจฉัยดังนี้: ความตามรักษา ชื่อ อนุทยา พระผูมีพระภาคเจา ยอมแสดงสวน
เบื้องตนแหงเมตตาดวยบทวา อนุทยา นั้น.
จิตไหวตาม เพราะทุกขของผูอื่น ชื่อวา อนุกัมปา. ความไมห้ําหั่น
ชื่อวา อวิเหสา. พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงสวนเบื้องตนแหงกรุณา
ดวยสองบทวา อนุกัมปา และ อวิเหสา นั้น. พระองคตรัสคําอธิบายไวดัง
นี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อพระธนิยะโมฆบุรุษนั้นเบียดเบียน คือ ทํา
สัตวใหญนอยเปนอันมากใหพินาศไปอยู เพราะขุดดิน ขยําโคลนและติดไฟเผา
ความเอ็นดู ความอนุเคราะห ความไมเบียดเบียน แมเปนเพียงสวนเบื้องตน
แหงเมตตาและกรุณาในสัตวทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวา มิไดมีเลย คือความเอ็นดู
เปนตน ชื่อแมมีประมาณนอยก็มิไดมี.
หลายบทวา มา ปจฺฉิมา ชนตา ปาเณสุ ปาตพฺยต อาปชฺชติ
มีความวา หมูชนชั้นหลัง อยาถึงความเบียดเบียนหมูสัตวเลย. มีคําอธิบายวา
หมูชนชั้นหลังสําเหนียกวา แมในครั้งพุทธกาล ภิกษุทั้งหลายไดทํากรรมอยางนี้
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แลว เมื่อภิกษุทําปาณาติบาตอยูในสัตวทั้งหลาย ในฐานะเชนนี้ ก็ไมมีโทษ
ดังนี้ เมื่อจะเจาะเอาพระเถระนี้เปนทิฏฐานุคติ อยาไดสําเหนียกกรรมที่จะพึง
เบียดเบียน คือ ทรมานหมูสัตว เหมือนอยางพระเถระทําแลวนั้นเลย.
[ ปรับอาบัติทุกกฏแกภิกษุผูสรางกุฎีดวยดินลวน ]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงตําหนิพระธนิยะอยางนั้นแลว จึงทรง
หามการทํากุฎีเชนนั้นตอไปวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! อันภิกษุไมควรทํากุฎีสําเร็จ
ดวยดินลวน ก็แล ครั้นทรงหามแลว จึงทรงปรับอาบัติไว เพราะการทํากุฎี
สําเร็จดวยดินลวนวา ภิกษุใด พึงทํา ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ. เพราะเหตุ
นั้น ภิกษุแมรูปใด เมื่อยังไมถึงความเบียดเบียนหมูสัตว เพราะกิจมีการขุดดิน
เปนตน ทํากุฎีเชนนั้น ภิกษุแมรูปนั้น ยอมตองทุกกฏ. แตภิกษุผูถึงความ
เบียดเบียนหมูสัตว เพราะกิจมีการขุดดินเปนตน ยอมตองอาบัติที่ทานปรับ
ไวตามวัตถุที่ตนลวงละเมิดทีเดียว. พระธนิยะเถระ ชื่อวา ไมเปนอาบัติ เพราะ
เปนตนบัญญัติในสิกขาบทนี้. ภิกษุที่เหลือ ผูลวงละเมิดสิกขาบททําก็ดี ได
กุฎีที่ผูอื่นทําแลวอยูในกุฎีนั้นก็ดี เปนทุกกฏแทแล. สวนกุฎีที่สรางผสมดวย
ทัพสัมภาระ จะเปนของผสมดวยอาการใด ๆ ก็ตาม ยอมควร. กุฎีที่สําเร็จ
ดวยดินลวนนั่นแล ไมควร. ถึงแมกุฎีนั้น ที่กอดวยอิฐ โดยอาการเชนกับ
โรงพักที่สรางดวยอิฐ ก็ควร.
[ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับสั่งใหทําลายกุฎีเปนอกัปปยะ ]
หลายบทวา เอวมฺภนฺเตติ โข ฯ เป ฯ ต กุฏีก ภินฺทึสุ ความวา
ภิกษุเหลานั้น รับพระพุทธาณัติแลว ก็เอาไมและหินทําลายกุฎีนั้นใหกระจัด
กระจายแลว.
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ในคําวา อถโข อายสฺมา ธนิโย เปนตน มีความสังเขปดังตอ
ไปนี้:พระธนิยะ นั่งพักกลางวันอยูที่ขาง ๆ หนึ่ง จึงไดมาเพราะเสียงนั้น
แลวถามภิกษุเหลานั้นวา อาวุโส! พวกทานทําลายกุฎีของผม เพื่ออะไร?
แลวไดฟงวา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งใหพวกกระผมทําลาย จึงไดยอมรับ
เพราะเปนผูวางาย.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงรับสั่งใหทําลายกุฎีที่
พระเถระนี้ทําดวยความอุตสาหะอยางใหญยิ่งเพื่อเปนที่อยูของตน, แมการงาน
( คือสิ่งของเชนบานประตูเปนตน ) ที่ยังใชการได ในกุฎีนี้ของพระเถระนั้น
มีอยูมิใชหรือ ?
แกวา มีอยู แมก็จริง ถึงกระนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาพระทัย
วา กุฎีที่พระธนิยะทํานี้ เปนของไมสมควร จึงรับสั่งใหทําลายกุฎีนั้นเสีย คือ
ที่รับสั่งใหทําลายเสีย เพราะวา เปนธงของเดียรถีย.
ในอธิการวาดวยการทําลายกุฎีนี้ มีวินิจฉัยเทานี้. สวนในอรรถกถา
พระอาจารยทั้งหลายกลาวเหตุหลายอยางแมอื่นมีอาทิวา เพื่อความเอ็นดูสัตว
เพื่อตองการรักษาบาตรและจีวร เพื่อปองกันความเปนผูมีเสนาสนะมาก.เพราะ
ฉะนั้น แมในบัดนี้ ภิกษุรูปใดเปนพหูสูต รูพระวินัย พบเห็นภิกษุรูป
อื่น ผูถือบริขารที่เปนอกัปปยะเที่ยวไปอยู ควรใหเธอตัด หรือ ทําลายบริขาร
ที่ไมควรนั้นเสีย, ภิกษุรูปนั้นอันใคร ๆ จะยกโทษขึ้นวากลาวไมได คือจะพึง
ทักทวงไมได จะพึงใหเธอใหการไมได ทั้งใคร ๆ ไมไดเพื่อจะวากลาวเธอวา
ทานทําใหบริขารของผมฉิบหายแลว, จงใหบริขารนั้นแกกระผม.
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[ ขอแนะนําเรื่องการใชรมและจีวร ]
ในอธิการวาดวยทุติยปาราชิกนั้น มีวินิจฉัยบริขารที่เปนกัปปยะ และ
อกัปปยะนอกจากบาลีดังตอไปนี้ :ชนบางพวก เอาดายเบญจพรรณเย็บรมใบตาลติดกันทั้งภายในภาย
นอก แลวทําใหมีสีเกลี้ยงเกลา, รมเชนนั้นไมควร. แตจะเอาดายอยางใด
อยางหนึ่ง จะเขียวหรือเหลืองซึ่งมีสีอยางเดียวกัน เย็บติดกันทั้งภายในและ
ภายนอก หรือจะมัดซี่กรงตรึงยึดคันรมไว ควรอยู. ก็แล การเย็บและการ
มัดรวมกันไวนั้น เพื่อทําใหทนทานจึงควร เพื่อจะทําใหมีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร,
ในใบรม จะสลักรูปฟนมังกร หรือรูปพระจันทรครึ่งซีกติดไว ไมควร. ที่
คันรม จะมีรูปหมอน้ํา หรือรูปสัตวราย เหมือนที่เขาทําไวในเสาเรือน ไม
ควร. แมหากวาที่คันรมทั้งหมด เขาเอาเหล็กจารเขียนสลักลวดลายไวไซร,
แมลวดลายนั้น ก็ไมควร. รูปหมอน้ําก็ดี รูปสัตวรายก็ดี ควรทําลายเสียกอน
จึงใช ควรขูดลวดลายแมนั้นออก หรือเอาดายพันดามเสีย. แตที่โคนดาม
จะมีสัณฐานเหมือนเห็ดหัวงู ควรอยู. พวกชางทํารม เอาเชือกมัดวงกลมของ
รมผูกมัดไวที่คัน เพื่อกันไมใหโยกเยก เพราะถูกลมพัด. ในที่ ๆ ผูกมัดไวนั้น
เขายกตั้งวางลวดลายไว เหมือนวลัย, ลวดลายนั้น ควรอยู. พวกภิกษุเอา
ดายสีตาง ๆ เย็บเปนรูปเชนกับรูปตะขาบ เพื่อตองการประดับจีวร ติดผาดาม
ก็ดี ทํารูปแปลกประหลาดที่เย็บดวยเข็มอยางใดอยางหนึ่ง แมอื่นไวก็ดี รูปชอง
ผมหรือรูปโซไวที่ริมตะเข็บ หรือที่ชายผา ( อนุวาตจีวร ) ก็ดี วิธีที่กลาวมา
แลวนั้นเปนตนทั้งหมด ยอมไมควร. การเย็บดวยเข็มตามปกตินั่นแหละ จึง
ควร. เขาทําผาลูกดุมและผาหวงลูกดุมไว ๘ มุมบาง ๑๖ มุมบาง, ที่ลูกดุม
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และรังดุมนั้น ก็แสดงรูปตาง ๆ มีรูปคลายเจดียชื่ออัคฆิยะ รูปคทาและรูปไม
พลองเปนตนไว, เย็บยกเปนรูปตาปูไว ; วิธีทําทั้งหมดไมควร จะทําผาลูกดุม
และหวงลูกดุมไวเพียง ๔ มุมเทานั้นจึงควร.
[ วิธีซักและยอมจีวร ]
ดายมุมและปมเทียว เปนของที่รูไดยากในเมื่อยอมจีวรแลวสมควรอยู.
จะใสจีวรลงในน้ําตางๆ มีน้ําสมผะอูมแปงและน้ําขาวเปนตน ไมควร. แตใน
เวลาทําจีวร จะใสลงเพื่อซักเหงื่อมือและสนิมเข็มเปนตน และในเวลาที่จีวร
สกปรกจะใสลงเพื่อซักใหสะอาด ก็ควร จะใสของหอม ครั่งหรือน้ํามันลงใน
น้ํายอมไมควร. อันภิกษุยอมจีวรไมควรเอาสังขหรือแกวมณีหรือวัตถุอยางใด
อยางหนึ่งทุบจีวร ไมควรคุกเขาทั้งสองลงที่พื้นดินแลวเอามือทั้งสองจับจีวร
ขัดถูแมที่รางยอม แตจะวารจีวรไวที่รางยอมหรือบนแผนกระดาน แลวใหจับ
ชายทั้งสองรวมกันไว เอามือทุบ สมควรอยู. แมการทุบนั้น ก็ไมควรเอา
กําปนทุบ. แตพระเถระในปางกอนทั้งหลายไมไดวา'จีวรไว แมที่รางยอมเลย
คือรูปหนึ่งเอามือจับจีวรยืน อีกรูปหนึ่ง วางจีวรไวบนมือ แลวจึงเอามือ
ทุบ ไมควรทุบเสนดายที่หูจีวร. ในเวลายอมเสร็จแลว ควรตัดทิ้งเสีย.
สวนดายที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราอนุญาตเสนดายที่หูจีวร ดังนี้นั้น ควรทําใหเปนบวงผูกไวที่อนุวาต เพื่อ
คลองจีวรไวในเวลายอม. แมที่ลูกดุมจะมีลวดลายหรือขอดปนไว เพื่อทําให
สวยงาม ไมควร ตองทําลายเสียกอนจึงควรใชสอย.
[ บริขารที่ควรใชและไมควรใช ]
ที่บาตรหรือถลกบาตร จะเอาเหล็กจารเขียนลวดลาย หรือจะเขียนไว
ทั้งภายในภายนอกก็ตาม, ลวดลายนั้น ไมควร จะยกบาตรขึ้นกลึงใหเกลี้ยง
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เกลา แลวจึงระบม ดวยคิดวา จักทําใหมีสีดุจแกวมณี ไมควร. สวนบาตร
ที่มีสีเหมือนน้ํามัน ควรอยู. จะวาในบังเวียนรองบาตร บังเวียนรองบาตรที่
มีรูปภาพบุรุษผูภักดี* ไมควร แตที่เปนรูปฟนมังกร ควรอยู.
สําหรับธมกรกและรม จะมีลวดลายไวขางบนหรือขางลาง หรือภาย
ในกระพุงธมกนกก็ตาม ไมควร. แตรมนั้น จะมีลวดลายไวที่ขอบปากรม
ควรอยู.
เพื่อจะใหประคดเอวงดงาม จะทุบดายใหพองขึ้นเปนสองเทาในที่
นั้น ๆ คือ ทําใหนูนขึ้นเปนลวดลายตาปู ขอนั้น ไมควร. แตที่สุดทั้งสองขาง
จะทุบใหพองขึ้นเปนสองเทา เพื่อความทนทานแหงปากชายผา ควรอยู. สวน
ที่ปากชายผา จะทํารูปแปลกปลาดอยางใดอยางหนึ่งไวจะเปนรูปหมอน้ําก็ตาม
รูปหนามังกรก็ตาม รูปศีรษะงูน้ําก็ตาม ไมควร. แมประคดเอวที่เขาแสดง
รูปตาชางไว หรือ ที่เขาทุบทําเปนรูปลวดลายดอกไมเปนตนไวในที่นั้น ๆ
ไมควร. แตจะทุบทําเปนเงี่ยงปลากระเบนก็ตาม เปนในแปงก็ตาม เปนแผน
ผาที่เกลี้ยงเกลาก็ตามไวตรง ๆ เทานั้น จึงควร. ประคดเอวมีชายเดียว สมควร,
มี ๒-๓ แมถึง ๔ ชายก็สมควร เกินกวานั้นไป ไมควร. ประคดเอวที่ทํา
ดวยเชือกเสนเดียวเทานั้น จึงควร. สวนที่มีสัณฐานดุจสายสังวาล แมเสน
เดียวก็ไมควร. แตชายแมจะมีสัณฐานดุจสังวาล ก็ควร. ประคดเอวที่เขา
เอาเชือกมากเสนรวมกันเขา แลวเอาเชือกอีกเสนหนึ่งพันรอบไวทุก ๆ ระหวาง
ไมควรเรียกวา เปนประคดเอวที่มีเชือกมากเสน. การผูกประคดเอวที่มีเชือก
มากเสนนั้น ควรอยู.
*
ศัพทวา ภต?ติกม?ม นี้ ไดแปลไวตามอรรถโยชนา ๑/๒๘๔. แตที่มาเดิมของเรื่องนี้ ตาม
ฉบับ ม. ยุ. เปน ภติกมฺมกตานิ แปลวา บังเวียนของบาตรที่จางเขาทํา (ใหมีลวดลายเปน
รูปภาพ) มาใน วิ. จุลลวรรค. ๗/๑๗-๑๘.
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ที่ลูกถวินของประคดเอว จะมีรูปแปลก ๆ อยางใดอยางหนึ่ง มีรูป
มงคล* ๘ เปนตนไมควร จะมีเพียงรอบพอเปนเครื่องกําหนด ควรอยู. ใน
ชายทั้งสองของลูกถวิน เขาทําแมเปนรูปหมอน้ําไว เพื่อทําใหทนทาน, รูป
หมอนี้ ก็ควร.
[ กลองยาตาที่ควรใชและไมควรใช ]
ที่กลองยาตา จะมีรูปสตรี บุรุษ สัตว ๔ เทาและรูปนกก็ตาม จะมี
รูปแปลก ๆ ตางประเภทเปนตนวา ลายดอกไม ลายเถาวัลย ฟนมังกร มูตรโค
และรูปพระจันทรครึ่งซีกก็ตาม ไมควร. รูปที่กลองยาตา ควรขูดหรือตัด
ออกเสีย หรือเอาดายพันปดไว โดยอาการที่รูปจะปรากฏไมได พึงใชสอยเถิด.
สวนกลองยาตา ๔ เหลี่ยม ๘ เหลี่ยม หรือ ๑๖ เหลี่ยมตรง ๆ เทานั้น จึงควร.
แมขางลางกลองยาตานั้น จะมีลวดลายกลม ๆ ไวเพียง ๒ หรือ ๓ แหง ก็ควร.
ถึงแมที่คอกลองยาตานั้น จะมีลวดลายกลม ๆ ไวเพียง ๑ แหง เพื่อผูกฝาปด
ก็ควร. แมที่ไมปายยาตา จะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร. ถึงแมถุง
กลองยาตาจะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา ดวยดายมีสีตาง ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่งไม
ควร.
[ ฝกกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใชและไมควรใช ]
แมฝกกุญแจ ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ที่ตัวกุญแจ จะมีลวดลายที่
มีสีเกลี้ยงเกลาไมควร. ที่ฝกมีดโกนก็เหมือนกัน. อนึ่ง ที่ฝกมีดโกนนี้ จะเปน
ชนิดไร ๆ ก็ตาม ที่เย็บดวยดายสีเดียวอยางใดอยางหนึ่ง ควรอยู.
*
รูปมงคล ๘ คือ สังข ๑ จักร ๑ หมอน้ําที่เต็ม ๑ แมน้ําคยา ๑ ลูกโคมีสิริ ๑ ขอ ๑ ธง ๑
ผาอยางดี ๑ สารัถทีปนี ๒/๑๘๘.
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แมที่เหล็กหมาด* จะมีปุมแกวกลม ๆ หรือวัตถุอยางอื่นที่มีสีเกลี้ยง
เกลาก็ตาม ไมควร. สวนที่คอ จะมีลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด ( คือเปน
ที่สังเกต ) ควรอยู.
แมที่กรรไกร จะวางปุมแกวหรือปุมชนิดใดชนิดหนึ่งไวก็ตาม ไมควร.
สวนที่ดามจะมีลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด ควร. มีดตัดเล็บที่เขาทําใหมีรอย
ขีดไวเทานั้น ; เพราะฉะนั้น การทําใหมีรอยขีดไวนั้น ยอมควร.
ที่ไมสีไฟตัวผูก็ดี ที่ไมสีไฟตัวเมียก็ดี ที่ลูกธนูก็ดี ที่บนคันลุง
(ไมสีไฟนั้น) ก็ดี จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่งเชนลวดลายดอกไมเปนตน
ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร. สวนตรงกลางคันลุง มีวงกลม, ที่ตัววงกลมนั้น
จะมีเพียงลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด ก็ควร. พวกชนสรางแหนบสําหรับ
เปนเครื่องกัดถูเข็มไว. ที่แหนบสําหรับกัดถูเข็มนั้น จะมีลวดลายอยางใด
อยางหนึ่ง เชนกับปากมังกรเปนตน ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไมควร. แตเพื่อจะให
กัดเข็ม จะมีเพียงปากไวก็ได, ปากมังกรนั้น ยอมควร.
แมที่มีดสําหรับตัดไมสีฟน จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีสีเกลี้ยง
เกลา ไมควร ที่ขางทั้งสอง หรือขาง ๆ หนึ่ง ( ของมีดนั้น ) จะเอาโลหะที่
เปนกัปปยะผูกไวเปน ๔ เหลี่ยม หรือ ๘ เหลี่ยมตรง ๆ นั่นแหละ จึงควร.
แมที่ไมเทา จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีสีเกลี้ยงเกลาไมควร.
ขางใต ( ไมเทา ) จะมีลวดลายกลม ๆ ไวหนึ่งแหง หรือสองแหง และขางบน
จะมีเพียงรูปเห็ดหัวงูตูมไว ก็ควร.
บรรดาภาชนะน้ํามัน รูปที่เหลือแมทั้งหมด ที่มีลวดลายเกลี้ยงเกลา
( ซึ่งมีอยู ) ที่ภาชนะเขาก็ดี ทะนานก็ดี กระโหลกน้ําเตาก็ดี ขันจอกทรง
มะขามปอมก็ดี เวนรูปภาพสตรีและบุรุษเสียยอมควร.
*
เหล็กหมาดนี้ ทานอธิบายไวในสารัตถทีปนี ภาค ๒/๑๘๘ไดแก มีดหรือศัสตราที่มีปก
ยาว มีไวเพื่อซอมแซมคัมภีร.
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ในบรรดาเครื่องใชตาง ๆ เหลานี้ คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน
เครื่องลาดพื้น แปรงเช็ดเทา ฟูกรองที่จงกรม ไมกวาด กระเชาเทหยากเยื่อ
รางยอมผา กระบวยน้ําดื่ม หมอน้ําดื่ม กระเบื้องเช็ดเทา ตั่งกระดาน เชิงวลัย
เชิงรองไมสะดึง ฝาบาตร ขั้วใบตาลแลพัดวีชนีจะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา
มีลายดอกไมเปนตนทั้งหมด ก็ควร.
สวนในเสนาสนะ ที่บานประตูและบานหนาตางเปนตน จะมีลวดลาย
ที่มีสีเกลี้ยงเกลาแมที่สําเร็จดวยแกวทั้งหมด ก็ควร. ในเสนาสนะไมมีลวดลาย
อะไร ๆ ที่ควรหามไว เวนแตเสนาสนะที่ผิด.
[ เสนาสนะที่ผิดควรทําลายเสีย ]
เสนาสนะที่พวกภิกษุผูเปนราชพัลลภ สรางไวในเขตของเจาของเขต
เหลาอื่น เรียกชื่อวา เสนาสนะที่ผิด. เพราะฉะนั้น พวกภิกษุผูสรางเสนาสนะ
เชนนั้น อันภิกษุผูเปนเจาของเขตพึงตักเตือนวา พวกทานอยาสรางเสนาสนะ
ไวในเขตของพวกขาพเจา ( ถา ) ไมเชื่อฟงยังขืนสรางอยูนั่นเอง พึงตักเตือน
ซ้ําอีกวาพวกทานอยาไดทําอยางนี้, อยาไดทําอันตรายแกอุโบสถและปวารณา
ของขาพเจา, อยาไดทําลายความสามัคคี เสนาสนะแมที่พวกทานสรางไว
แลว จักไมตั้งอยูในสถานที่ ๆ พวกทานสรางไวแลว ถายังขืนสรางอยูโดย
พลการนั่นเอง, เวลาใด เจาของเขตเหลานั้น มีลัชชีบริษัทหนาแนนขึ้น ทั้ง
อาจไดคําวินิจฉัยที่ชอบธรรม, เวลานั้น ควรสงขาวแกภิกษุนั้นวา จง
ขนเอาที่อยูของพวกทานไปเถิด ถาเมื่อสงขาวไปถึง ๓ ครั้งแลว เธอเหลานั้น
รื้อถอนไป ขอนั้นเปนการดี, ถายังไมรื้อถอนไปไซร, เสนาสนะที่เหลือควร
ทําลายเสีย ยกไวแตตนโพธิ และเจดีย, และอยาทําลายใหเปนของที่ใชการ
ไมได. อนึ่ง ควรนําวัตถุตาง ๆ มีเครื่องมุงหลังคา กลอนเรือนและอิฐเปนตน
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ออกไปตามลําดับ แลวควรสงขาวแกเธอเหลานั้นวา จงขนทัพสัมภาระของ
พวกทานไปเถิด. ถารื้อขนไปไซร, ขอนั้นเปนการดี, ถายังไมรื้อขนไปไซร,
หากวาเมื่อสัมภาระเหลานั้นผุพังไป เพราะหิมะ ฝนและแดดเผาเปนตนก็ดี
พวกโจรลักเอาไปก็ดี ถูกไฟไหมก็ดี พวกภิกษุผูเปนเจาของเขต ใคร ๆ จะ
กลาวโทษไมได ทั้งไมไดเพื่อจะทักทวงวา พวกทานทําใหทัพสัมภาระของ
พวกขาพเจาฉิบหายแลว หรือวา ตองปรับสินไหมพวกทาน ดังนี้. ก็กิจใด
ที่ภิกษุผูเปนเจาของเขตทําแลว กิจนั้นเปนอันพวกเธอทําชอบแลวทีเดียว
ฉะนั้นแล.
จบบาลีมุตตกวินิจฉัย
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พระธนิยะเริ่มสรางกุฎีไม
ก็เพื่อแสดงถึงความรําพึงและความอุตสาหะ เพื่อสรางกุฎีอีกนั่นแล
ของพระธนิยะ ในเมื่อกุฎีถูกทําลายแลวอยางนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย
จึงไดกลาวคําวา อถโข อายสฺมโต เปนตน.
ในคําวา อายสฺมโต เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา ทารุคเหคณโก ไดแก เจาพนักงานผูรักษาไมในเรือนคลัง
ไมของหลวง.
บทวา คหณทารูน*ิ ไดแก ไมที่นายหลวงทรงจับจองไว อธิบายวา
ไมที่พระราชาทรงสงวนไว.
บทวา นครปฏิสงฺขาริกานิ ไดแก ไมเปนเครื่องอุปกรณ การ
ปฏิสังขรณ พระนคร.
สองบทวา อาปทตฺถาย นิกฺขิตฺตานิ มีคําอธิบายวา ไดแกไมที่
เก็บไวเพื่อปองกันความวิบัติแหงวัตถุทั้งหลายมีซุมประตู ปอมพระราชวังหลวง
และโรงชางเปนตน เพราะถูกไฟไหม เพราะความเกาแก หรือเพราะการ
รุกรานของพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน ที่ทานเรียกวาอันตราย.
สองบทวา ขณฺฑาขณฺฑิก เฉทาเปตฺวา ความวา พระธนิยะ
กําหนดประมาณกุฎีของตนแลว สั่งใหทําการตัดไมบางตนที่ปลาย บางตนที่
ตรงกลาง บางตนที่โคน ใหเปนทอนนอยทอนใหญ ( บรรทุกเกวียนไปสราง
กุฎีไมแลว ).
*
บาลีเดิมเปน เทวคหณทารูนิ.
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[ วัสสการพราหมณลงโทษเจาพนักงานผูรักษาไม ]
คําวา วัสสการ เปนชื่อของพราหมณนั้น.
บทวา มคธมหามตฺโต ไดแก มหาอํามาตย คือ ผูประกอบดวย
ชั้นอิสริยยศอยางใหญ ในมคธรัฐ หรือมหาอํามาตยของพระเจาแผนดินมคธ
มีอธิบายวา อํามาตยผูใหญ.
บทวา อนุสฺายมาโน ความวา วัสสการพราหมณ ไปตรวจดู
ในที่นั้น ๆ.
คําวา ภเณ เปนคําของอิสรชนเรียกคนผูดํารงอยูในฐานะต่ํา.
สองบทวา พนฺธ อาณาเปสิ ความวา พราหมณ แมโดยปกติ
ก็เปนผูมีความริษยาในเจาพนักงานผูรักษาไมนั้นอยูเทียว, พอเขาไดฟงพระราชดํารัสวา จงใหคนเอาตัวมา ดังนี้, แตเพราะพระราชามิไดทรงรับสั่งวา
จงใหเรียกมันมา ฉะนั้น จึงทําการจองจําเจาพนักงานผูรักษาไมนั้น ที่มือ
และเทาทั้งสอง แลวคิดวา จักใหลงโทษ จึงใหจองจําไว.
ในคําวา อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย นั้น ถามวา ทานพระธนิยะ
ไดเห็นเจาพนักงานผูรักษาไม ถูกเจาหนาที่จองจํานําไป ดวยอาการอยางไร ?
แกวา ไดยินวา ทานพระธนิยะนั้น ทราบวาเปนเพราะไมที่เจา
พนักงานนําไปถวายดวยเลศของตน คิดวา เจาพนักงานคนนี้จักถูกฆา หรือ
จองจําจากราชตระกูล เพราะเหตุแหงไมทั้งหลาย โดยไมตองสงสัย จึงคิดขึ้น
ไดในเวลานั้นวา เราคนเดียวเทานั้น จักปลดเปลื้องเจาพนักงานคนนั้น แลว
เที่ยวคอยฟงวาขาวของเขาอยูเปนนิตยกาลนั่นแล เพราะฉะนั้น ทานพระธนิยะ
จึงไดไปเห็นเจาพนักงานคนนั้นในขณะนั้นนั่นแล เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาวไววา อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย ดังนี้เปนตน.
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สองบทวา ทารูน กิจฺจา ความวา เพราะเหตุแหงไมทั้งหลาย.
สองบทวา ปุรห หฺามิ ความวา กระผมจะถูกกําจัดจากบุรี.
อธิบายวา พระคุณทาน ควรไปตลอดเวลาที่กระผมยังมิไดถูกกําจัด. ศัพทวา
อิงฺฆ ในคําวา อิงฺฆ ภนฺเต สราเปหิ นี้เปนนิบาต ลงในอรรถวาทักทวง.
บทวา ปมาภิสิตฺโต ความวา ครั้งพระองคเสด็จเถลิงถวัลราชย
ความแรก.
หลายบทวา เอวรูป วาจ ภาสิตา มีความวา ครั้งพระองคเสด็จ
เถลิงถวัลยราชยคราวแรกนั่นเอง ไดทรงเปลงพระวาจาเชนนี้วาหญาไมและน้ํา
ขาพเจาถวายแกสมณพราหมณทั้งหลายแลวแล, ขอสมณะพราหมณทั้งหลาย
โปรดใชสอยเถิด มีคําอธิบายวา ขอถวายพระพร ! พระองคไดตรัสพระวาจา
ใดไว พระวาจานั้นพระองคตรัสเองทีเดียว บัดนี้ ยังทรงระลึกไดหรือไม ?
ไดยินวา พระราชาทั้งหลาย พอสักวาเสด็จเถลิงถวัลยราชยสมบัติ
เทานั้น ก็ทรงรับสั่ง ใหเที่ยวตีกลองธรรมเภรีประกาศวา หญาไมและน้ํา
ขาพเจาถวายแกสมณะพราหมณทั้งหลายแลวแล, ขอสมณะและพราหมณ
ทั้งหลาย โปรดใชสอยเถิด ดังนี้, พระธนิยะเถระนี้กลาวหมายเอาพระราชดํารัส
นั้น.
หลายบทวา เตส มยา สนฺธาย ภาสิต มีอธิบายวา โยมได
กลาวคําอยางนั้นหมายถึงการนําหญาไมและน้ําไปของสมณะพราหมณเหลานั้น
ผูมีความรังเกียจแมในเหตุเล็กนอย ซึ่งเปนผูสงบและลอยบาปแลว หาได
หมายถึงการนําไปของบุคคลผูเชนพระคุณเจาไม.
หลายบทวา ตฺจ โข อรฺเ อปริคฺคหิต มีความวา พระเจา
พิมพิสาร ทรงแสดงพระประสงควา อันนั่น โยมกลาวหมายเอาหญาไมและน้ํา
อันใคร ๆ มิไดหวงแหน ซึ่งมีอยูในปาตางหาก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 95
ในคําวา โลเมน ตฺว มุตฺโตสิ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :ขนเหมือนขน, ก็ขนนั้น คืออะไร ? คือ บรรพชาเพศ. พระเจาพิมพิสาร ตรัสอธิบายไวอยางไร ? ตรัสอธิบายไวอยางนี้คือ :- เปรียบ
เหมือนพวกนักเลงปรึกษากันวา พวกเราจักเคี้ยวกินเนื้อแลว จึงจับแพะตัว
มีขนซึ่งมีราคามากไว, บุรุษผูรูดีคนหนึ่ง พบเห็นแพะตัวที่ถูกจับไวนั้นนี้
จึงคิดวา เนื้อแพะตัวนี้ มีราคาเพียงกหาปณะเดียว, แตขนของมันทุก ๆ เสน
ขนมีราคาตั้งหลายกหาปณะ จึงไดใหแพะเขาไป ๒ ตัว ซึ่งไมมีขน แลวพึง
รับเอาแพะตัวที่มีขนนั้นไป, ดวยอาการอยางนี้ แพะตัวนั้น พึงรอดพนดวยขน
เพราะอาศัยบุรุษผูรูดี ขอนี้ชื่อฉันใด, ตัวพระคุณเจาก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน
เปนผูควรถูกฆาและจองจํา เพราะทํากรรมนี้, แตเพราะพระคุณเจา มีธงชัย
พระอรหันต มีสภาวะอันสัตบุรุษไมพึงดูหมิ่นได และเพราะพระคุณเจาบวช
ในพระศาสนา ทรงไวซึ่งธงชัยแหงพระอรหันต เปนบรรพชาเพศ ; เหตุนั้น
พระคุณเจาจึงรอดตัวดวยขนคือบรรพชาเพศนี้ เหมือนแพะรอดพนดวยขน
เพราะอาศัยบุรุษผูรูดี ฉะนั้น.
[ ประชาชนเพงโทษติเตียนเหลาสมณศากยบุตร ]
สองบทวา มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ความวา เมื่อพระราชาทรงรับสั่ง
อยูในบริษัท มนุษยทั้งหลายในสถานที่นั้น ๆ ครั้นไดฟงพระราชดํารัส ทั้งตอ
พระพักตรและลับพระพักตรแลว ยอมเพงโทษ คือ ดูหมิ่น ไดแก เมื่อดูหมิ่น
ก็เพงจองดูพระเถระนั้น, อนึ่ง หมายความวา ยอมคิดไปทางความลามก.
บทวา ขียนฺติ ความวา ยอมพูด คือ ประจานโทษของพระเถระนั้น.
บทวา วิปาเจนฺติ ความวา แตงเรื่องใหกวางขวางออกไป คือ
กระจายขาวใหแพรสะพัดไปในสถานที่ทุกแหง. ก็แล ผูศึกษาควรทราบเนื้อความ
นี้ ตามแนวคัมภีรศัพทศาสตร
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อนึ่ง ในคําวา อุชฺฌายนฺติ เปนตนนี้ มีโยชนาดังนี้ คือมนุษย
ทั้งหลาย เมื่อคิดถึงเรื่องราวเปนตนวา พระสมณศากยบุตรเหลานี้ เปนผู
ไมมีความละอาย ดังนี้ ชื่อวา ยอมเพงโทษ, เมื่อกลาวคําเปนตนวา พระสมณศากยบุตรเหลานี้ ไมมีคุณเครื่องเปนสมณะ ดังนี้ ชื่อวายอมติเตียน,
เมื่อกระจายขาวกวางขวางออกไปในสถานที่นั้น ๆ เปนตนวา พระสมณะ
ศากยบุตรเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะแลว ดังนี้ ชื่อวายอมโพนทะนาขาว
แมตอจากนี้ไป ก็ควรทราบโยชนาแหงบทเหลานี้ ตามควรแกบทที่มาแลวใน
ที่นั้น ๆ โดยนัยนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจาริโน คือ ผูประพฤติประเสริฐ
ความเปนสมณะ ชื่อสามัญญะ. ความเปนผูประเสริฐ ชื่อพรหมมัญญะ. คําที่
เหลือมีใจความตื้นแลวทั้งนั้น.
ในคําวา รฺโ ทารูนิ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ใจความนี้วา
ไดถือเอาไมของหลวง ที่มิไดพระราชทาน ดังนี้ มีความเพงโทษเปนอรรถ.
อนึ่ง เพื่อแสดงถึงไมที่มิไดพระราชทาน ซึ่งพระธนิยะไดถือเอาแลวนั้น ทาน
จึงกลาววา ไมของหลวง เปนตน. อันผูศึกษาทั้งหลาย เมื่อไมหลงลืมความ
ตางแหงวจนะ ก็ควรทราบใจความดังอธิบายมาฉะนี้แล.
[ ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท ]
สองบทวา ปุราณโวหาริโก มหามตฺโต มีความวา มหาอํามาตย
ผูถึงความนับวา ผูพิพากษา เพราะถูกแตงตั้งไวในโวหารคือการตัดสินความ
ในกาลกอนแตความเปนภิกษุ คือ ในเวลาเปนคฤหัสถ.
หลายบทวา อถโข ภควา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อธิบายความวา
พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงทราบแมซึ่งบัญญัติแหงโลกอยูดวยพระองคเอง
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ยอม ทรงทราบแมซึ่งพระบัญญัติแหงพระพุทธเจาในอดีตทั้งหลายวา พระพุทธเจาทั้งหลายแมในปางกอน ยอมทรงบัญญัติปาราชิกดวยทรัพยเทานี้
ถุลลัจจัยดวยทรัพยเทานี้ ทุกกฎดวยทรัพยเทานี้ แมเมื่อเปนเชนนั้น ถา
พระองคไมทรงเทียบเคียงกับคนที่รูบัญญัติแหงโลกเหลาอื่นแลว พึงทรงบัญญัติ
ปาราชิกดวยทรัพยเพียงบาทหนึ่ง ก็จะพึงมีผูกลาวตําหนิพระองคเพราะเหตุ
เทานั้นวา ชื่อวาศีลสังวรแมของภิกษุรูปหนึ่ง ก็ประมาณไมได นับไมได
กวางขวางยิ่งนัก ดุจมหาปฐพี สมุทร และอากาศ, พระผูมีพระภาคเจา มายัง
ศีลสังวรนั้นใหพินาศเสีย ดวยทรัพยเพียงบาทหนึ่ง, แตนั้น ภิกษุทั้งหลายผู
ไมรูกําลังพระญาณของพระตถาคต พึงยังสิกขาบทใหกําเริบสิกขาบทแมที่ทรง
บัญญัติไวแลว ก็ไมพึงตั้งอยูในที่อันควร, แตเมื่อทรงเทียบเคียงกับคนที่รู
บัญญัติของโลกแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบท การตําหนิติเตียนนั้นยอมไมมี,
ยอมมีแตผูกลาวอยางนี้โดยแทวา แมคนครองเรือนเหลานี้ ก็ยังฆาโจรเสียบาง
จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพยเพียงบาทหนึ่ง, เหตุไฉนเลา
พระผูมีพระภาคเจา จักไมทรงยังบรรพชิตใหฉิบหายเสีย เพราะบรรพชิตไม
ควรลักทรัพยของผูอื่น แมเปนเพียงหญาเสนหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายก็จักรูกําลัง
พระญาณของพระตถาคต และสิกขาบทแมที่ทรงบัญญัติไวแลว ก็จักไมกําเริบ
จักตั้งอยูในที่อันควร. เพราะฉะนั้น ทรงพระประสงคจะเทียงเคียงกับคนผูรู
บัญญัติของโลกแลวจึงทรงบัญญัติ ทรงชําเลืองดูบริษัททุกหมูเหลา ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผูนั่งอยูในที่ไมไกลไดตรัส
คํานี้กะภิกษุนั้น ( คือไดตรัสคํานี้ ) วา ดูกอนภิกษุ ! พระราชาผูเปนใหญแหง
มคธรัฐ เพียบพรอมดวยเสนา ทรงพระนามวาพิมพิสาร จับโจรไดแลว
ทรงฆาเสียบาง จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง เพราะทรัพยประมาณเทาไร
หนอ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาคโธ ไดแก เปนใหญแหงชาวแควน
มคธ.
บทวา เสนิโย ไดแก ผูถึงพรองดวยเสนา.
คําวา พิมฺพิสาโร เปนพระนามาภิไธย ของพระราชาพระองคนั้น.
บทวา ปพฺพาเชติ วา มีความวา ทรงใหออกไปเสียจากแวนแควน.
บทที่เหลือในคํานี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
สองบทวา ปฺจมาสโก ปาโท ความวา ครั้งนั้น ในกรุงราชคฤห
๒๐ มาสก เปนหนึ่งกหาปณะ ; เพราะฉะนั้น หามาสกจึงเปนหนึ่งบาท. ดวย
ลักษณะนั้น สวนที่สี่ของกหาปณะพึงทราบวา เปนบาทหนึ่ง ในชนบททั้งปวง.
ก็บาทนั้นแล พึงทราบดวยอํานาจแหงนีลกหาปณะของโบราณ ไมพึงทราบ
ดวยอํานาจแหงกหาปณะ นอกนี้ มีรุทระทามกะกหาปณะเปนตน.
[ พระพุทธเจาทุกองคปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว ]
แมพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ก็ทรงบัญญัติปาราชิกดวยบาท
นั้น ถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่จะมีในอนาคต ก็จักทรงบัญญัติปาราชิกดวย
บาทนั้น. จริงอยู ความเปนตางกัน ในวัตถุปาราชิกหรือในปาราชิก ของ
พระพุทธเจาทุกพระองคยอมไมมี. วัตถุแหงปาราชิก ๔ ก็เหมือนกันนี้แหละ
ปาราชิก ๔ ก็เหมือนกันนี้แหละ ไมมีหยอนหรือยิ่งกวานี้. เพราะเหตุนั้น แม
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงติเตียนพระธนิยะแลว เมื่อจะทรงบัญญัติทุติยปาราชิกดวยบาทนั่นเทียว จึงตรัสคําวา โย ปน ภิกฺขุ อทินฺน เถยฺยสงฺขาต
เปนตน.
เมื่อทุติยปาราชิกอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติทําใหมั่นคงดวยอํานาจแหงความขาดมูลอยางนั้นแลว เรื่องรชกภัณฑิกะ แมอื่นอีกก็ไดเกิดขึ้น เพื่อ
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ประโยชนแกอนุบัญญัติ. เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแหงเรื่องนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงไดกลาวคํานี้ไววา ก็แล สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมี
พระภาคเจา ทรงบัญญัติแลว แกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
ใจความแหงเรื่องนั้น และความสัมพันธกันแหงอนุบัญญัติ พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวไวแลวในปฐมปาราชิกวรรณนานั่นแหละ. ทุก ๆ สิกขาบท ถัด
จากสิกขาบทนี้ไป ก็พึงทราบเหมือนอยางในสิกขาบทนี้. จริงอยู คําใด ๆ ที่
ขาพเจาไดกลาวไวแลวในเบื้องตน ขาพเจาจักละเวนคํานั้น ๆ ทั้งหมดแลว
พรรณนาเฉพาะคําที่ยังไมเคยมี ในหนหลังที่สูง ๆ ขึ้นไปเทานั้น. ก็ถาวา
ขาพเจาจักพรรณนาคําซึ่งมีนัยดังที่กลาวแลวนั้น ๆ ซ้ําอีก, เมื่อไร ขาพเจาจัก
ถึงการจบลงแหงการพรรณนาไดเลา ? เพราะฉะนั้น ผูศึกษาทั้งหลาย ควร
กําหนดคําที่กลาวไวแลวในกอนนั้น ๆ ทั้งหมดใหดี แลวทราบใจความและ
โยชนาในคํานั้น ๆ. อนึ่ง คําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งยังไมเคยมี ทั้งมีเนื้อความ
ยังไมกระจาง ขาพเจาเองจักพรรณนาคํานั้นทั้งหมด.
จบปฐมบัญญัติทุติยปาราชิก
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เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก
สองบทวา รชกตฺถรณ คนฺตฺวา ความวา ไปสูทาที่ตากผาของ
ชางยอม. จริงอยู ทานั้น เรียกวา ลานตากผาของชางยอม เพราะที่ทานั้นเปน
ที่พวกชางยอมลาดผาตากไว.
บทวา รชกภณฺฑิก ไดแก หอสิ่งของ ๆ พวกชางยอม. เวลาเย็น
พวกชางยอม เมื่อจะกลับเขาไปยังเมือง ผูกผามากผืนรวมกันเปนหอๆ ไว, พวก
ภิกษุฉัพพัคคีย เมื่อชางยอมเหลานั้นไมเห็น เพราะความเลินเลอ ก็ไดลัก
อธิบายวา ขโมยเอาหอหนึ่งจากหอนั้นไป.
[ อรรถาธิบายบานที่มีกระทอมหลังเดียวเปนตน ]
คํามีอาทิอยางนี้วา คาโม นาม พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพื่อ
แสดงประเภทแหงบานและปา ที่พระองคตรัสไวแลวในคํานี้วา จากบานก็ดี
จากปาก็ดี. ในคําวา บานแมมีกระทอมหลังเดียว เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ : ในหมูบานใดมีกระทอมหลังเดียวเทานั้น ชื่อวามีเรือนหลังเดียว
เหมือนในมลัยชนบท บานนี้ ชื่อวา บานมีกระทอมหลังเดียว. บานเหลาอื่น
ก็ควรทราบโดยนัยนั้น. บานใดเปนถิ่นที่ยักษหวงแหน เพราะไมมีพวกมนุษย
โดยประการทั้งปวง หรือพวกมนุษยอยากจะกลับมาแมอีกดวยเหตุบางอยาง
ทีเดียว ก็หลีกไปเสียจากบานใด, บานนั้น ชื่อวาไมมีมนุษย. บานใด ที่เขา
ทํากําแพงกอดวยอิฐเปนตนไว โดยที่สุด แมลอมไวดวยหนามและกิ่งไม,
บานนั้น ชื่อวามีเครื่องลอม. บานใดที่พวกมนุษยไมไดตั้งอาศัยอยู ดวยอํานาจ
เปนสถานที่พักอยูรวมกัน ซึ่งใกลถนนเปนตน แตสรางเรือนไว ๒-๓ ตัว หลัง
แลวเขาอาศัยอยูในที่นั้น ๆ ดุจโคนอนเจาอยูในที่นั้น ๆ ๒-๓ ตัว ฉะนั้น
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บานนั้น ชื่อวาที่อยูอาศัยดุจเปนที่โคจอมเปนตน. บรรดาหมูตาง และหมู
เกวียนเปนตน หมูใดหมูหนึ่ง ชื่อวาสัตถะ. อนึ่ง ในสิกขาบทนี้ นิคมก็ดี
บานก็ดี พึงทราบวา ทานถือเอาดวย คามศัพททั้งนั้น.
[ อรรถาธิบายเขตอุปจารบานและเรือนเปนตน ]
คําวา อุปจารบาน เปนตน พระองคตรัส เพื่อแสดงการกําหนดปา.
สองบทวา อินฺทขีเล ิตสฺส ความวา ไดแกบุรุษผูยืนอยูที่เสา
เขื่อนรวมในแหงบานที่มีเสาเขื่อน ๒ เสา ดุจอนุราธบุรี ฉะนั้น. จริงอยู
เสาเขื่อนภายนอก แหงอนุราธบุรีนั้น โดยอภิธรรมนัย ยอมถึงการนับวา
เปนปา. อนึ่ง ไดแก บุรุษผูยืนอยูที่ทามกลางแหงบานที่มีเสาเขื่อนเสาเดียว
หรือผูยืนอยูที่ทามกลางแหงบานประตูบาน. แทจริง ในบานใด ไมมีเสาเขื่อน,
ตรงกลางแหงบานประตูบาน ในบานนั่นแล เรียกวา เสาเขื่อน. เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงกลาวไววา ไดแก บุรุษผูยืนอยูที่ทามกลาง แหงบานประตูบาน.
บทวา มชฺฌิมสฺส ความวา ไดแก บุรุษมีกําลังปานกลาง หาใช
บุรุษขนาดกลางผูมีกําลังพอประมาณไม คือ บุรุษผูมีกําลังนอยหามิไดเลย ทั้ง
ไมใชบุรุษมีกําลังมาก, มีคําอธิบายวา ไดแก บุรุษผูมีกําลังกลางคน.
บทวา เลฑฺฑุปาโต ไดแก สถานที่ตกแหงกอนดินที่เขา
ไมไดขวางไป เหมือนอยางมาตุคาม จะใหพวกกาบินหนีไป จึงยกมือขึ้นโยน
กอนดินไปตรง ๆ เทานั้น และเหมือนอยางพวกภิกษุวักน้ําสาดไปในโอกาสที่
กําหนดเขตอุทกุกเขป แตขวางไปเหมือนคนหนุม ๆ จะประลองกําลังของตน
จึงเหยียดแขนออกขวางกอนดินไป ฉะนั้น. แตไมควรกําหนดเอาที่ซึ่งกอนดิน
ตกแลวกลิ้งไปถึง.
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ก็ในคําวา บุรุษกลางคน ผูยืนอยูที่อุจารเรือนแหงบานที่ไมไดลอม
ขวางกอนดินไปตก๑ นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บุรุษกลางคน ผูยืนอยูที่
น้ําตกแหงชายคา โยนกระดงหรือสากใหตกไป ชื่อวา อุปจารเรือน. ใน
อรรถกถากุรุนทีทานกลาวไววา บุรุษกลางคนผูยืนอยูที่อุปจารเรือนนั้น ขวาง
กอนดินไปตก ชื่อวา อุปจารบาน. ถึงในอรรถกถามหาปจจรี ทานก็กลาวไว
เชนนั้นเหมือนกัน. อนึ่ง ในมหาอรรถกถา ทานตั้งมาติกาไววา ชื่อวาเรือน
ชื่อวาอุปจารเรือน ชื่อวาบาน ชื่อวาอุปจารบาน แลวกลาววา ภายในที่น้ําตก
แหงชายคา ชื่อวาเรือน. สวนที่ตกแหงน้ําลางภาชนะ ซึ่งมาตุคาม ผูยืนอยูที่
ประตูสาดทิ้งลงมา และที่ตกแหงกระดงหรือไมกวาด ที่มาตุคามเหมือนกันซึ่ง
ยืนอยูภายในเรือนโยนออกไปขางนอกตามปกติ และเครื่องลอมที่เขาตอที่มุม
สองดานขางหนาเรือน ตั้งประตูกลอนไมไวตรงกลางทําไวสําหรับกันพวกโค
เขาไป แมทั้งหมดนี้ ชื่อวาอุปจารเรือน. ภายในเลฑฑุบาตของบุรุษมีกําลัง
ปานกลาง ผูยืนอยูที่อุปจารเรือนนั้น ชื่อวา บาน. ภายในเลฑฑุบาตอื่นจาก
นั้น ชื่อวาอุปจารบาน. คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถานี้ ยอมเปนประมาณ
ในคํานี้วา บุรุษมีกําลังปานกลางผูยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบานที่ไมไดลอม
ขวางกอนดินไปตก.๒ เหมือนอยางวา คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถานี้
ยอมเปนประมาณในที่นี้ ฉันใด, อรรถกถาวาทะก็ดี เถรวาทะก็ดี ที่ขาพเจา
จะกลาวในภายหลัง ก็พึงเห็นโดยความเปนประมาณในที่ทั้งปวง ฉันนั้น.
ถามวา ก็คําที่ทานกลาวไวในมหาอรรถกถานี้ นั้นปรากฏเหมือนขัด
แยงพระบาลี เพราะในพระบาลี พระองคตรัสไวเพียงเทานี้วา บุรุษมีกําลัง
ปานกลาง ผูยืนอยูที่อุปจารเรือนขวางกอนดินไปตก.๓ แตในมหาอรรถกถา
๑. วิ. มหา. ๑/๘๕.
๒-๓ วิ. มหา. ๑/๘๕.
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ทานทําเลฑฑุบาตนั้นใหถึงการนับวาบานแลวกลาวอุปจารบาน ถัดเลฑฑุบาต
นั้นออกไป ?
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- คําทั้งหมดนั่นแล ทานกลาวไวใน
พระบาลีแลว. สวนความอธิบายในพระบาลีนี้ ผูศึกษาควรทราบ. ก็แล
ความอธิบายนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายเทานั้นเขาใจแจมแจง. เพราะ
เหตุนั้น ลักษณะแหงอุปจารเรือน แมมิไดตรัสไวในพระบาลีวา ผูยืนอยูที่
อุปจารเรือน ดังนี้ ทานก็ถือเอาดวยอํานาจแหงลักษณะที่กลาวไวในอรรถกถา
ฉันใด, แมลักษณะแหงอุปจารเรือนที่เหลือ ก็ควรถือเอาฉันนั้น. ในศัพทวา
คามูปจารนั้น ก็ควรทราบนัยดังตอไปนี้ :- ชื่อวาบานในสิกขาบทนี้ มี ๒ ชนิด
คือบานที่มีเครื่องลอม ๑ บานที่ไมมีเครื่องลอม ๑. ในบาน ๒ ชนิดนั้น
เครื่องลอมนั่นเอง เปนเขตกําหนดของบานที่มีเครื่องลอม. เพราะเหตุนั้น ใน
พระบาลี พระองคจึงไมตรัสเขตกําหนดไวเปนแผนกหนึ่ง แตไดตรัสไววา
บุรุษผูมีกําลังปานกลาง ผูยืนอยูที่เสาเขื่อนแหงบานที่มีเครื่องลอม ขวางกอนดินไปตก ชื่อวาอุปจารบาน๑ . สวนเขตกําหนดบาน แหงบานที่ไมไดลอม
ก็ควรกลาวไวดวย. เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงเขตกําหนดบาน แหงบานที่ไมได
ลอมนั้น พระองคจึงตรัสไววา บุรุษมีกําลังปานกลาง ยืนอยูที่อุปจารเรือน
แหงบานที่ไมไดลอม ขวางกอนดินไปตก ( ชื่อวาอุปจารบาน๒ ) เมื่อแสดง
เขตกําหนดของบานไวแลวนั่นแล ลักษณะแหงอุปจารบาน ใคร ๆ ก็อาจ
ทราบได โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในกอนทีเดียว ; เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ไมตรัสซ้ําอีกวา บุรุษมีกําลังปานกลางยืนอยูที่อุปจารเรือนนั้น ขวางกอนดิน
ไปตก. ฝายอาจารยใด กลาวเลฑฑุบาตของบุรุษมีกําลังปานกลาง ยืนอยูที่
๑-๒. วิ. มหา. ๑/๘๕.
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อุปจารเรือนนั่นเอง เปนอุปจารบาน ดังนี้, อุปจารเรือนของอาจารยนั้น
ยอมพองกับคําวา บาน. เพราะเหตุนั้น วิภาคนี้ คือ เรือน อุปจารเรือน บาน
อุปจารบาน ยอมไมปะปนกัน. สวนขอวินิจฉัยในเรือน อุปจารเรือน บาน
และอุปจารบานนี้ ผูศึกษาควรทราบโดยความไมปะปนกัน (ดังที่ทานกลาวไว)
ในวิกาเลคามัปปเวสนสิกขาบทเปนตน. เพราะฉะนั้น บานและอุปจารบานใน
อทินนาทานสิกขาบทนี้ ผูศึกษาควรเทียบเคียงบาลีและอรรถกถาแลว ทราบ
ตามนัยที่กลาวไวแลวนั่นแหละ. อนึ่ง แมบานใด แตกอนเปนหมูบานใหญ
ภายหลัง เมื่อสกุลทั้งหลายสาบสูญไป กลายเปนหมูบานเล็กนอย, บานนั้น
ควรกําหนดดวยเลฑฑุบาตแตอุปจารเรือนเหมือนกัน. สวนกําหนดเขตเดิม
ของบานนั้น ทั้งที่มีเครื่องลอมทั้งที่ไมมีเครื่องลอม จะถือเปนประมาณไมได
เลย ฉะนี้แล.
[ อรรถาธิบายกําหนดเขตปา ]
ปาที่เหลือในอทินนาทานสิกขาบทนี้ เวนบานและอุปจารบาน ซึ่งมี
ลักษณะตามที่ทานกลาวไวดังนี้วา ที่ชื่อวาปา คือ เวนบานและอุปจารบานเสีย
พึงทราบวา ชื่อวาปา. แตในคัมภีรอภิธรรม พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
คําวา ปา นั้น ไดแก ที่ภายนอกจากเสาเขื่อนออกไป นั้นทั้งหมด ชื่อวา ปา๑.
พระองคตรัสไวในอรัญญสิขาบทวา เสนาสนะที่สุดไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู
ชื่อวา เสนาสนะปา๒. พึงทราบวา เสนาสนะปานั้น นับแตเสาเขื่อนออกไป
มีระยะไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู โดยธนูของอาจารยที่ทานยกขึ้นไว.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกเนื้อความแหงคํานี้วา จากบาน
ก็ดี จากปาก็ดี โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในพระบาลีอยางนั้น จึงทรงแสดงสวน
ทั้ง ๕ ไว เพื่อปองกันความอางเลศและโอกาสของเหลาบาปภิกษุวา เรือน
๑. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔. ๒. วิ. มหา. ๒/๑๔๖.
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อุปจารเรือน บาน อุปจารบาน ( และ ) ปา. เพราะฉะนั้น พึงทราบวา เมื่อ
ภิกษุลักสิ่งของที่มีเจาของตั้งแตมีราคาบาทหนึ่งขึ้นไปในเรือนก็ดี อุปจารเรือน
ก็ดี บานก็ดี อุปจารบานก็ดี ปาก็ดี เปนปาราชิกเหมือนกัน.
[ อรรถาธิบายสิ่งของที่เจาของมีกรรมสิทธิ์อยู ]
บัดนี้ เพื่อแสดงเนื้อความแหงคําเปนตนวา พึงถือเอาทรัพยอันเจาของ
ไมไดให ดวยสวนแหงความเปนขโมย ดังนี้ พระองคจึงตรัสวา อทินฺน นาม
เปนตน. ในคําวา อทินฺน นาม เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในทันตโปณสิกขาบท แมสิ่งของ ๆ ตนที่ยังไมรับประเคน ซึ่งเปนกัปปยะ แตเปน
ของที่ไมควรกลืนกิน เรียกวา ของที่เขายังไมไดให. แตในสิกขาบทนี้ สิ่งของ
อยางใดอยางหนึ่ง ที่ผูอื่นหวงแหน ซึ่งเจาของ เรียกวา สิ่งของอันเจาของ
ไมไดให. สิ่งของนี้นั้น อันเจาของเหลานั้นไมไดให ดวยกายหรือวาจา
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสิ่งของอันเจาของไมไดให. ชื่อวา อันเขายังไมไดละวาง
เพราะวาเจาของยังไมไดสละพนจากมือของตน หรือจากที่ ๆ ตั้งอยูเดิม. ชื่อวา
อันเจาของยังไมไดสละทิ้ง เพราะวา แมทรัพยตั้งอยูในที่เดิมแลว แตเจาของ
ก็ยังไมไดสละทิ้ง เพราะยังไมหมดความเสียดาย. ชื่อวาอันเจาของรักษาอยู
เพราะเปนของที่เจาของยังรักษาไว โดยจัดแจงการอารักขาอยู. ชื่อวาอันเขา
ยังคุมครองอยู เพราะเปนของที่เจาของใสไวในที่ทั้งหลายมีตูเปนตนแลว
ปกครองไว. ชื่อวา อันเขายังถือวาเปนของเรา เพราะเปนของที่เจาของยังถือ
กรรมสิทธิ์วาเปนของเรา โดยความถือวาของเราดวยอํานาจตัณหาวา ทรัพยนี้
ของเรา. ชื่อวา ผูอื่นหวงแหน เพราะวา เปนของอันชนเหลาอื่นผูเปนเจาของ
ทรัพยเหลานั้นยังหวงแหนไว ดวยกิจมีอันยังไมทิ้ง ยังรักษา และปกครอง
อยูเปนตนเหลานั้น. ทรัพยนั่นชื่อวาอันเจาของไมไดให.
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[ อรรถาธิบายสังขาตศัพทลงในอรรถตติยาวิภัตติ ]
ในบทวา เถยฺยสงฺขาต นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- โจร ชื่อวา ขโมย.
ความเปนแหงขโมย ชื่อวา เถยฺย. บทวา เถยฺย นี้ เปนชื่อแหงจิตคิดจะลัก.
สองบทวา สงฺขา สงฺขาต นั้น โดยเนื้อความก็เปนอันเดียวกัน. บทวา
สงฺขาต นั้น เปนชื่อแหงสวน เหมือนสังขาตศัพทในอุทาหรณทั้งหลายวา
ก็สวนแหงธรรมเครื่องเนิ่นชาทั้งหลาย มีสัญญาเปนเหตุ ดังนี้เปนตน. สวน
นั้นดวยความเปนขโมยดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เถยฺยสงฺขาต. อธิบายวา
สวนแหงจิตดวงหนึ่งซึ่งเปนสวนแหงจิตเปนขโมย. ก็คําวา เถยฺยสงฺขาต นี้
เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ ; เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเห็น
โดยเนื้อความวา เถยฺยสงฺขาเตน แปลวา ดวยสวนแหงความเปนขโมย ดังนี้.
ก็ภิกษุใด ยอมถือเอา (ทรัพยที่เจาของไมไดให) ดวยสวนแหงความ
เปนขโมย, ภิกษุนั้น ยอมเปนผูมีจิตแหงความเปนขโมย ; เพราะฉะนั้น เพื่อ
ไมคํานึงถึงพยัญชนะแสดงเฉพาะแตใจความเทานั้น พึงทราบวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสบทภาชนะแหงบทวา เถยฺยสงฺขาต นั้นไวอยางนี้วา ผูมีจิต
แหงความเปนขโมย คือ ผูมีจิตคิดลัก ดังนี้.
[ อรรถาธิบายบทมาติกา ๖ บท ]
ก็ในคําวา อาทิเยยฺย ฯ เป ฯ สงฺเกต วีตินาเมยฺย นี้ บัณฑิต
พึงทราบวา บทแรกพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจการตูเอา, บทที่ ๒
ตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูนําเอาทรัพยของบุคคลเหลาอื่นไป, บทที่ ๓ ตรัส
ดวยอํานาจแหงทรัพยที่เขาฝงไว, บทที่ ๔ ตรัสดวยอํานาจแหงทรัพยที่มี
วิญญาณ, บทที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจแหงทรัพยที่เขาเก็บไวบนบกเปนตน, บทที่
๖ ตรัสดวยอํานาจแหงความกําหนดหมาย หรือดวยอํานาจแหงดานภาษี.
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อนึ่ง ในคําวา อาทิเยยฺย เปนตนนี้ การประกอบความยอมมี ดวย
อํานาจสิ่งของสิ่งเดียวบาง ดวยอํานาจสิ่งของตาง ๆ บาง. ก็แล ความประกอบ
ดวยอํานาจสิ่งของสิ่งเดียว ยอมใชไดดวยทรัพยที่มีวิญญาณเทานั้น. ความ
ประกอบดวยอํานาจสิ่งตาง ๆ ยอมใชไดดวยทรัพยที่ปนกันทั้งที่มีวิญญาณทั้งที่
ไมมีวิญญาณ. บรรดาความประกอบดวยอํานาจสิ่งของสิ่งเดียวและสิ่งของตางๆ
นั้น ความประกอบดวยอํานาจสิ่งของตาง ๆ บัณฑิตควรทราบโดยนัยอยางนี้กอน.
[ อรรถาธิบายกิริยาแหงการลัก ๖ อยาง ]
บทวา อาทิเยยฺย ความวา ภิกษุตูเอาที่สวน ตองอาบัติทุกกฎ.
ยังความสงสัยใหเกิดขึ้นแกเจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย. เจาของทอดธุระวา
สวนนี้จักไมเปนของเราละ ตองอาบัติปาราชิก.
บทวา หเรยฺย ความวา ภิกษุมีไถยจิตนําทรัพยของผูอื่นไปลูบคลํา
ภาระบนศีรษะ ตองอาบัติทุกกฎ. ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย. ลดลงมาสูคอ
ตองอาบัติปาราชิก.
บทวา อวหเรยฺย ความวา ภิกษุรับของที่เขาฝากไว เมื่อเจาของ
ทวงขอคืนวา ทรัพยที่ขาพเจาฝากไวมีอยู, ทานจงคืนทรัพยใหแกขาพเจา
กลาวปฏิเสธวา ฉันไมไดรับไว ตองอาบัติทุกกฏ. ยังความสงสัยใหเกิดขึ้นแก
เจาของ ตองอาบัติถุลลัจจัย. เจาของทอดธุระวา ภิกษุรูปนี้ จักไมคืนใหแกเรา
ตองอาบัติปาราชิก.
สองบทวา อิริยาปถ วิโกเปยฺย ความวา ภิกษุคิดวา เราจักนํา
ไปทั้งของทั้งคนขน ใหยางเทาที่หนึ่งกาวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย ใหยางเทา
ที่สองกาวไป ตองอาบัติปาราชิก.
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สองบทวา านา จาเวยฺย ความวา ภิกษุมีไถยจิต ลูบคลําของ
ที่ตั้งอยูบนบก ตองอาบัติทุกกฏ. ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย. ใหเคลื่อน
จากที่ ตองอาบัติปาราชิก.
สองบทวา สงฺเกต วีตินาเมยฺย ความวา ภิกษุยังเทาที่หนึ่งให
กาวลวงเลยที่กําหนดไวไป ตองอาบัติถุลลัจจัย. ใหเทาที่สองกาวลวงไป ตอง
อาบัติปาราชิก. อีกอยางหนึ่ง ยังเทาที่หนึ่งใหกาวลวงดานภาษีไป ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย. ยังเทาที่สองใหกาวลวงไป ตองอาบัติปาราชิก ฉะนั้นแล. นี้เปน
ความประกอบดวยอํานาจนานาภัณฑะ ในบทวา อาทิเยยฺย เปนตนนี้.
สวนความประกอบอํานาจเอกภัณฑะ พึงทราบดังนี้ :- ทาสก็ดี
สัตวดิรัจฉานก็ดี ซึ่งมีเจาของ ภิกษุตูเอาก็ดี ลักไปก็ดี ฉอไปก็ดี ใหอิริยาบถ
กําเริบก็ดี ใหเคลื่อนจากฐานก็ดี ใหกาวลวงเลยที่กําหนดไปก็ดี โดยนัยมีตูเอา
เปนตน ตามที่กลาวแลว. นี้เปนความประกอบดวยอํานาจเอกภัณฑะ ในบทวา
อาทิเยยฺย เปนตนนี้.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อบัณฑิตบรรยายบททั้งหลาย ๖ เหลานี้ พึงประมวล
ปญจกะ ๕ หมวดมาแลวแสดงอวหาร ๒๕ อยาง. เพราะเมื่อบรรยายอยางนี้
ยอมเปนอันบรรยายอทินนาทานปาราชิกนี้แลวดวยดี. แตในที่นี้ อรรถกถา
ทั้งปวง ยุงยากฟนเฝอ มีวินิจฉัยเขาใจยาก. ความจริงเปนดังนั้น ในบรรดา
อรรถกถาทั้งปวง ทานพระอรรถกถาจารย รวมองคแหงอวหารทั้งหลาย แม
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ในพระบาลีโดยนัยวา ภิกษุถือเอาสิ่งของที่
เขาไมไดให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติปาราชิก ทั้งสิ่งของนั้นเปนสิ่งของที่ผูอื่น
หวงแหน ดังนี้เปนตน ในที่บางแหง แสดงไวในปญจกะเดียว. ในที่บางแหง
แสดงไวสองปญจกะควบเขากับองคแหงอวหารทั้งหลายที่มาแลววา ฉหากาเรหิ
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ดวยอาการ ๖ ดังนี้. แตปญจกะเหลานี้ ยอมหาเปนปญจกะไม. เพราะใน
หมวดซึ่งอวหารยอมสําเร็จไดดวยบทหนึ่ง ๆ นั้น ทานเรียกวา ปญจกะ. ก็ใน
คําวา ปฺจหากาเรหิ นี้ อวหารอยางเดียวเทานั้น ยอมสําเร็จไวดวยบท
แมทั้งหมด. ก็ปญจกะทั้งหมดเหลาใด ที่ทานมุงหมายใน ๖ บทนั้นขาพเจา
แสดงไวแลว, แตขาพเจามิไดประกาศอรรถแหงปญจกะแมเหลานั้นทั้งหมดไว.
ในที่นี้ อรรถกถาทั้งปวงยุงยากฟนเฝอ มีวินิจฉัยเขาใจยาก ดวยประการฉะนี้.
เพราะฉะนั้น พึงกําหนดอวหาร ๒๕ ประการเหลานี้ ที่ขาพเจาประมวลปญจกะ
๕ หมวด มาแลวแสดงไวใหดี.
[ ปญจกะ ๕ หมวด ๆ ละ ๕ ๆ รวมเปนอวหาร ๒๕ ]
ที่ชื่อวา ปญจกะ ๕ คือ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยภัณฑะ
ตางกันเปนขอตน ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยภัณฑะชนิดเดียวเปน
ขอตาง ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยอวหารที่เกิดแลวดวยมือของตน
เปนขอตน ๑ หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยบุพประโยคเปนขอตน ๑
หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยการลักดวยอาการขโมยเปนขอตน ๑. บรรดา
ปญจกะทั้ง ๕ นั้น นานาภัณฑปญจกะ และเอกภัณฑปญจกะ ยอมไดดวย
อํานาจแหงบทเหลานี้ คือ อาทิเยยฺย พึงตูเอา ๑ หเรยฺย พึงลักไป ๑
อวหเรยฺย พึงฉอเอา ๑ อิริยาปถ วิโกเปยฺย พึงยังอิริยาบถใหกําเริบ ๑
านา จาเวยฺย พึงใหเคลื่อนจากฐาน ๑. ปญจกะทั้งสองนั้น ผูศึกษาพึง
ทราบโดยนัยดังที่ขาพเจาประกอบแสดงไวแลวในเบื้องตนนั่นแล. สวนบทที่ ๖
วา สงเกต วีตินาเมยฺย ( พึงใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย ) นั้น เปนของ
ทั่วไปแกปริกัปปาวหาร และนิสสัคคิยาวหาร. เพราะฉะนั้น พึงประกอบบท
ที่ ๖ นั้น เขาดวยอํานาจบทที่ไดอยูในปญจกะที่ ๓ และที่ ๕. นานาภัณฑปญจกะ และเอกภัณฑปญจกะ ขาพเจาไดกลาวไวแลว.
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[ สาหัตถิกปญจกะ มีอวหาร ๖ อยาง ]
สาหัตถิกปญจกะ เปนไฉน ? คือ สาหัสถิกปญจกะ มีอวหาร ๕ อยาง
ดังนี้ คือ สาหัตถิกะ ถือเอาดวยมือของตนเอง ๑ อาณัตติกะสั่งบังคับ ๑
นิสสัคคิยะ ซัดขวางสิ่งของไป ๑ อัตถสาธกะ ยังอรรถใหสําเร็จ ๑ ธุรนิกเขปะ
เจาของทอดธุระ ๑.
บรรดาอวหาร ๕ อยางนั้น ที่ชื่อวา สาหัตถิกะ ไดแก ภิกษุลักสิ่งของ
ของผูอื่น ดวยมือของตนเอง. ที่ชื่อวา อาณัตติกะ ไดแก ภิกษุสั่งบังคับผูอื่น
วา จงลักสิ่งของของคนชื่อโนน. ชื่อวา นิสสัคคิยะ ยอมไดการประกอบบทนี้วา
พึงใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย รวมกับคํานี้วา ภิกษุยืนอยูภายในดานภาษี
โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี ตองอาบัติปาราชิก* ดังนี้. ที่ชื่อวา อัตถสาธกะ
ไดแก ภิกษุสั่งบังคับวา ทานอาจลักสิ่งของชื่อโนนมาได ในเวลาใด, จงลัก
มาในเวลานั้น. บรรดาภิกษุผูสั่งบังคับและภิกษุผูลัก ถาภิกษุผูรับสั่ง ไมมี
อันตรายในระหวาง ลักของนั้นมาได, ภิกษุผูสั่งบังคับ ยอมเปนปาราชิกใน
ขณะที่สั่งนั่นเอง สวนภิกษุผูลัก เปนปาราชิกในเวลาลักไดแลว นี้ชื่อวา
อัตถสาธกะ. สวนธุรนิกเขปะ พึงทราบดวยอํานาจทรัพยที่เขาฝากไว ฉะนั้นแล.
คําอธิบายมานี้ ชื่อวา สาหัตถิกปญจกะ.
[ บุพประโยคปญจกะ มีอวหาร ๕ อยาง ]
บุพประโยคปญจกะ เปนไฉน ? คือ บุพประโยคปญจกะ มีอวหาร
แมอื่นอีก ๕ อยาง ดังนี้ คือ บุพประโยค ประกอบในเบื้องตน ๑ สหประโยค
ประกอบพรอมกัน ๑ สังวิธาวหาร การชักชวนไปลัก ๑ สังเกตกรรม การ
นัดหมายกัน ๑ นิมิตตกรรม การทํานิมิต ๑. บรรดาอวหารทั้ง ๕ เหลานั้น
*
วิ. มหา. ๑/๙๖.
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บุพประโยค พึงทราบดวยอํานาจสั่งบังคับ. สหประโยค พึงทราบดวยอํานาจ
การใหเคลื่อนจากฐาน. สวนอวหารทั้ง ๓ นอกนี้ พึงทราบโดยนัยที่มาแลว
ในพระบาลีนั่นแล. คําอธิบายมานี้ ชื่อวา บุพประโยคปญจกะ.
[ เถยยาวหารปญจกะ มีอวหาร ๕ อยาง ]
เถยยาวหารปญจกะ เปนไฉน ? คือ เถยยาวหารปญจกะ มีอวหาร
แมอื่นอีก ๕ อยาง ดังนี้ คือ เถยยาวหาร ลักดวยความเปนขโมย ๑ ปสัยหาวหาร ลักดวยความกดขี่ ๑ ปริกัปปาวหาร ลักตามความกําหนดไว ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ลักดวยอิริยาปกปด ๑ กุสาวหาร ลักดวยการสับเปลี่ยนสลาก ๑.
อวหารทั้ง ๕ เหลานั้น ขาพเจาจักพรรณนาในเรื่องการสับเปลี่ยนสลาก เรื่อง
หนึ่ง (ขางหนา) วา ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อจีวรของสงฆ อันภิกษุจีวรภาชกะ
แจกอยู มีไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก แลวรับเอาจีวรไป* ดังนี้. คําที่อธิบายมานี้
ชื่อวา เถยยาวหารปญจกะ. พึงประมวลปญจกะทั้งหลายเหลานี้ แลวทราบ
อวหาร ๒๕ ประการเหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็แล พระวินัยธรผูฉลาดในปญจกะ ๕ เหลานี้ ไมพึงดวนวินิจฉัย
อธิกรณที่เกิดขึ้นแลว พึงตรวจดูฐานะ ๕ ประการ ซึ่งพระโบราณาจารย
ทั้งหลายมุงหมายกลาวไววา
พระวินัยธรผูฉลาด พึงสอบสวนฐานะ
๕ ประการ คือ วัตถุ กาละ เทสะ ราคา
และการใชสอยเปนที่ ๕ แลวพึงทรงอรรถคดีไว ดังนี้.
*
วิ. มหา. ๑/๑๐๙
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[ อรรถาธิบายฐานะ ๕ ประการ ]
บรรดาฐานะทั้ง ๕ นั้น ฐานะวา วัตถุ ไดแก ภัณฑะ. ก็เมื่อภิกษุ
ผูลัก แมรับเปนสัตยวา ภัณฑะชื่อนี้ ผมลักไปจริง พระวินัยธร อยาพึงยก
อาบัติขึ้นปรับทันที, พึงพิจารณาวา ภัณฑะนั้นมีเจาของหรือหาเจาของมิได.
แมในภัณฑะที่มีเจาของ ก็พิจารณาวา เจาของยังมีอาลัยอยู หรือไมมีอาลัย
แลว. ถาภิกษุลักในเวลาที่เจาของเหลานั้น ยังมีอาลัย พระวินัยธร พึงตีราคา
ปรับอาบัติ. ถาลักในเวลาที่เจาของหาอาลัยมิได ไมพึงปรับอาบัติปาราชิก.
แตเมื่อเจาของภัณฑะใหนําภัณฑะมาคืน พึงใหภัณฑะคืน. อันนี้เปนความ
ชอบในเรื่องนี้.
[ เรื่องภิกษุลักจีวรพระวินัยธรตัดสินวาไมเปนอาบัติ ]
ก็เพื่อแสดงเนื้อความนี้ ควรนําเรื่องมาสาธกดังตอไปนี้ :- ไดยินวา
ในรัชกาลแหงพระเจาภาติยราช มีภิกษุรูปหนึ่ง พาดผากาสาวะสีเหลืองยาว
๗ ศอก ไวที่จะงอยบาแลวเขาไปยังลานพระเจดียจากทิศทักษิณ เพื่อบูชา
พระมหาเจดีย. ขณะนั้นเอง แมพระราชาก็เสด็จมาเพื่อถวายบังคมพระเจดีย.
เวลานั้น เมื่อกําลังไลตอนหมูชนไป ความอลเวงแหงมหาชน ก็ไดมีขึ้นแลว.
คราวนั้นแล ภิกษุรูปนั้น ถูกความอลเวงแหงมหาชนรบกวนแลว ไมทันได
เห็นผากาสาวะ ซึ่งพลัดตกไปจากจะงอยบาเลย ก็ไดเดินออกไป. ก็แล ครั้น
เดินออกไปแลว เมื่อไมเห็นผากาสาวะ ก็ทอดธุระวา ใคร จะหาผากาสาวะได
ในเมื่อฝูงชนอลเวงอยูเชนนี้, บัดนี้ ผากาสาวะนั้น ไมใชของเรา ดังนี้แลว
ก็เดินออกไป. คราวนั้น มีภิกษุรูปอื่นเดินมาภายหลัง ไดเห็นผากาสาวะนั้นแลว
ก็ถือเอาดวยไถยจิต แตกลับมีความเดือดรอนขึ้น, เมื่อเกิดความคิดขึ้นวา
บัดนี้ เราไมเปนสมณะ, เราจักสึก แลวจึงคิดวา จักถามพระวินัยธรทั้งหลายดู
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จึงจักรูได. ก็โดยสมัยนั้น มีภิกษุผูทรงพระปริยัติทั้งปวง ชื่อจูฬสุมนเถระ
เปนปาโมกขาจารยทางพระวินัย พักอยูในมหาวิหาร. ภิกษุรูปนั้นเขาไปหา
พระเถระแลวไหว ขอโอกาสแลว จึงไดเรียนถามขอสงสัยของตน. พระเถระ
ทราบความที่ผากาสาวะอันภิกษุผูมาภายหลังรูปนั้นถือเอาในเมื่อฝูงชนแยกกัน
ไปแลว คิดวา คราวนี้ ก็มีโอกาสในการไดผากาสาวะนี้ จึงไดกลาววา ถา
คุณพึงนําภิกษุผูเปนเจาของผากาสาวะมาไดไซร ; ขาพเจาอาจทําที่พึ่งใหแกคุณ
ได. ภิกษุรูปนั้นเรียนวา กระผมจักเห็นทานรูปนั้นไดอยางไร? ขอรับ!.
พระเถระสั่งวา คุณจงไปคนดูในที่นั้น ๆ เถิด. เธอรูปนั้น คนดูมหาวิหารทั้ง
๕ แหง ก็มิไดพบเห็นเลย. ทีนั้น พระเถระถามเธอรูปนั้นวา พวกภิกษุพา กัน
มาจากทิศไหนมาก ?. เธอรูปนั้นเรียนวา จากทิศทักษิณ ขอรับ !. พระ
เถระสั่งวา ถาเชนนั้น เธอจงวัดผากาสาวะทั้งโดยสวนยาวและโดยสวนกวาง
แลวเก็บไว ครั้นเก็บแลวจงคนหาดูตามลําดับวิหารทางดานทิศทักษิณ แลวนํา
ภิกษุรูปนั้นมา. เธอรูปนั้น ทําตามคําสั่งนั้นแลว ก็ไดพบภิกษุรูปนั้น แลว
ไดนํามายังสํานักพระเถระ. พระเถระถามวา นี้ผากาสาวะของเธอหรือ ? ภิกษุ
เจาของผาเรียนวา ใชขอรับ !. พระเถระถามวา เธอทําใหตก ณ ที่ไหน.
เธอรูปนั้นก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมดแลว. พระเถระไดฟงการทอดธุระที่เธอนั้น
ทําแลว จึงถามรูปที่ถือเอาผานอกนี้วา เธอไดเห็นผาผืนนี้ที่ไหน จึงไดถือเอา ?
แมเธอนั้น ก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมด. ตอจากนั้น พระเถระจึงกลาวกะภิกษุ
รูปที่ถือเอาผานั้นวา ถาเธอจักไดถือเอาดวยจิตบริสุทธิ์แลวไซร, เธอก็ไมพึง
เปนอาบัติเลย, แตเพราะถือเอาดวยไถยจิต เธอจึงตองอาบัติทุกกฎ, ครั้น
เธอแสดงอาบัติทุกกฎนั้นแลว จักเปนผูไมมีอาบัติ. อนึ่ง เธอจงทําผากาสาวะ
ผืนนี้ใหเปนของตน แลวถวายคืนแกภิกษุรูปนั้นนั่นเถิด. ภิกษุรูปนั้นไดประสบ
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ความเบาใจเปนอยางยิ่ง เหมือนกับไดรดดวยน้ําอมฤต ฉะนั้น. พระวินัยธร
พึงสอดสองถึงวัตถุอยางนี้.
ฐานะวา กาล คือ กาลที่ลัก. ดวยวาภัณฑะนั้น ๆ บางคราวมีราคา
พอสมควร บางคราวมีราคาแพง. เพราะฉะนั้น ภัณฑะนั้น พระวินัยธร
พึงปรับอาบัติตามราคาของในกาลที่ภิกษุลัก. พึงสอดสองถึงกาลอยางนี้.
ฐานะวา ประเทศ คือ ประเทศที่ลัก. ก็ภัณฑะนั่น ภิกษุลักใน
ประเทศได, พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาของในประเทศนั้นนั่นแหละ.
ดวยวาในประเทศที่เกิดของภัณฑะ ภัณฑะยอมมีราคาพอสมควร ในประเทศ
อื่น ยอมมีราคาแพง.
ก็เพื่อแสดงเนื้อความแมนี้ ควรสาธกเรื่องดังตอไปนี้ :- ไดยินวา
ในประเทศคาบฝงสมุทร มีภิกษุรูปหนึ่ง ไดมะพราวมีสัณฐานดี จึงใหกลึง
ทําเปนกระบวยน้ํา ที่นาพอใจ เชนกับเปลือกสังข แลววางไวที่ประเทศนั้น
นั่นเอง จึงไดไปยังเจติยคีรีวิหาร. คราวนั้น มีภิกษุรูปอื่นไดไปยังประเทศ
คาบฝงสมุทร พักอยูที่วิหารนั้น พอเห็นกระบวยนั้น จึงไดถือเอาดวยไถยจิต
แลวก็มายังเจติยคีรีวิหารนั่นเอง. เมื่อเธอรูปนั้นดื่มขาวยาคูอยูที่เจติยคีรีวิหาร
นั้น ภิกษุเจาของกระบวย ไดเห็นกระบวยนั้นเขา จึงกลาววา คุณไดกระบวย
นี้มาจากไหน ? ภิกษุรูปที่ถือมานั้น ตอบวา ผมนํามาจากประเทศคาบฝงสมุทร.
ภิกษุเจาของกระบวยนั้น กลาววา กระบวยนี้ ไมใชของคุณ; คุณถือเอาดวย
ความเปนขโมย ดังนี้แลว จึงไดฉุดคราไปยังทามกลางสงฆ. ในเจติยคีรีวิหาร
นั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไมไดรับความชี้ขาด จึงไดพากันกลับมายังมหาวิหาร.
เธอทั้งหลายใหตีกลองประกาศในมหาวิหาร แลวทําการประชุมใกลมหาเจดีย
เริ่มวินิจฉัยกัน. พระเถระผูทรงพระวินัยทั้งหลาย ก็ไดบัญญัติอวหารไวแลว.
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ก็แล ภิกษุผูฉลาดในพระวินัย ชื่ออาภิธรรมิกโคทัตตเถระ ก็มีอยูในสันนิบาต
นั้นดวย. พระเถระนั้น กลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้ลักกระบวยนี้ในที่ไหน ?
ภิกษุทั้งหลายเรียนวา เธอลักที่ประเทศคาบฝงสมุทร. พระเถระถามวา ที่
ประเทศนั้น กระบวยนี้ มีคาเทาไร ? ภิกษุทั้งหลายเรียนวา ไมมีคาอะไร ๆ.
พระเถระกลาววา ความจริง ที่ประเทศนั้น พวกประชาชนปอกมะพราวเคี้ยว
กินเยื่อขางใน แลวก็ทิ้งกระลาไว, ก็กระลานั้นกระจายอยูเพื่อเปนฟน ( เทา
นั้น ). พระเถระถามตอไปวา หัตถกรรมในกระบวยนี้ ของภิกษุรูปนี้ มีคา
เทาไร ? ภิกษุทั้งหลายเรียนวา มีคาหนึ่งมาสก หรือหยอนกวาหนึ่งมาสก.
พระเถระถามวา ก็มีในที่ไหนบาง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบัญญัติ
ปาราชิกไว เพราะหนึ่งมาสก หรือหยอนกวาหนึ่งมาสก ? เมื่อพระเถระกลาว
อยางนี้แลว ก็ไดมีสาธุการเปนอันเดียวกันวา ดีละ ๆ พระคุณทานกลาวชอบ
แลว วินิจฉัยถูกตองดีแลว. ก็คราวนั้น แมพระเจาภาติยราช ก็เสด็จออกจาก
พระนครเพื่อถวายบังคมพระเจดีย ไดสดับเสียงนั้น จึงตรัสถามวา นี้เรื่อง
อะไรกัน ครั้นไดสดับเรื่องทั้งหมดตามลําดับแลว จึงทรงรับสั่งใหเที่ยวตีกลอง
ประกาศในพระนครวา เมื่อเรายังมีชีวิตอยู อธิกรณของพวกภิกษุบาง พวก
ภิกษุณีบาง พวกคฤหัสถบาง ที่พระอาภิธรรมิกโคทัตตเถระตัดสินแลว เปน
อันตัดสินถูกตองดี เราจะลงราชอาญาคนผูไมตั้งอยูในคําตัดสินของทาน. พึง
สอดสองถึงประเทศอยางนี้.
[ พระวินัยธรควรสอดสองราคาและการใชสอย ]
ฐานะวา ราคา คือ ราคาของ. ดวยวา ภัณฑะใหม ยอมมีราคา
ภายหลัง ราคายอมลดลงได. เหมือนบาตรที่ระบมใหม ยอมมีราคาถึง ๘ หรือ
๑๐ กหาปณะ, ภายหลัง บาตรนั้น มีชองทะลุ หรือถูกหมุดและปมทําลาย
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ยอมมีราคานอย ฉะนั้น. เพราะฉะนั้น พระวินัยธรไมพึงตีราคาของดวยราคา
ตามปกติเสมอไป ทีเดียวแล. พึงสอดสองถึงราคาอยางนี้.
ฐานะวา การใชสอย คือ การใชสอยภัณฑะ. ดวยวาราคาของภัณฑะมีมีดเปนตน ยอมลดราคาลง แมเพราะการใชสอย. เพราะฉะนั้น พระ
วินัยธรควรพิจารณาอยางนี้ ; คือ ถาภิกษุบางรูปลักมีดของใคร ๆ มา ซึ่งมี
ราคาไดบาทหนึ่ง, บรรดาเจาของและผูมิใชเจาของมีดเหลานั้น พระวินัยธร
พึงถามเจาของมีดวา ทานซื้อมีดนี้มาดวยราคาเทาไร ? เจาของมีด เรียนวา
บาทหนึ่งขอรับ !. พระวินัยธร ถามวา ก็ทานซื้อมาแลวเก็บไว หรือใชมีดบาง.
ถาเจาของมีดเรียนวา ผมใชตัดไมสีฟนบาง สะเก็ดน้ํายอมบาง ฟนระบมบาตร
บาง ดังนี้ไซร คราวนั้น พระวินัยธรพึงทราบวา มีดนั้นเปนของเกา มีราคา
ตกไป มีดยอมมีราคาตกไป ฉันใด, ยาหยอดตาก็ดี ไมปายตาหยอดตาก็ดี
กุญแจก็ดี ยอมมีราคาตกไป ฉันนั้น แมเพราะเหตุเพียงถูขัดทําใหสะอาด
ดวยใบไม แกลบ หรือดวยผงอิฐเพียงครั้งเดียว. กอนดีบุกยอมมีราคาตกไป
เพราะการตัดดวยฟนมังกรบาง เพราะเพียงการขัดถูบาง, ผาอาบน้ํา ยอมมี
ราคาตกไป เพราะการนุงหมเพียงครั้งเดียวบาง เพราะเพียงพาดไวบนจะงอย
บาบาง หรือบนศีรษะ โดยมุงถึงการใชสอยบาง, วัตถุทั้งหลายมีขาวสารเปนตน
ยอมมีราคาตกไป เพราะการฝดบาง เพราะการคัดออกทีละเม็ดหรือสองเม็ด
จากขาวสารเปนตนนั้นบาง โดยที่สุด เพราะการเก็บกอนหินและกอนกรวดทิ้ง
ทีละกอนบาง, วัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ํามันเปนตน ยอมมีราคาตกไป
เพราะการเปลี่ยนภาชนะอื่นบาง โดยที่สุด เพราะเพียงเก็บแมลงวันหรือมดแดง
ออกทิ้งจากเนยใสเปนตนนั้นบาง, งบน้ําออย ยอมมีราคาตกไป แมเพราะ
เพียงเอาเล็บเจาะดู เพื่อรูความมีรสหวาน แลวถือเอาโดยอนุมาน. เพราะ
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ฉะนั้น สิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่มีราคาถึงบาท ซึ่งเจาของทําใหมีราคา
หยอนไป เพราะการใชสอย โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแหละ พระวินัยธร ไม
ควรปรับภิกษุผูลักภัณฑะนั้นถึงปาราชิก. พึงสอดสองถึงการใชสอยอยางนี้.
พระวินัยธรผูฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ เหลานี้ อยางนี้แลวพึง
ทรงไวซึ่งอรรถคดี คือ พึงตั้งไวซึ่งอาบัติ ครุกาบัติหรือลหุกาบัติ ในสถาน
ที่ควรแล.
วินิจฉัยบทเหลานี้ คือ ตู ลัก ฉอ ใหอิริยาบถกําเริบ ใหเคลื่อน
จากฐาน ใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย จบแลว.
[ อรรถาธิบายทรัพยที่ควรแกทุติยปาราชิก ]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกบทมีวา ยถารูเป อทินฺนาทาเน เปนตน จึงตรัสคําวา ยถารูปนฺนาม เปนตนนี้. จะวินิจฉัย
ในคําวา ยถารูป เปนตนนั้น :- ทรัพยมีตามกําเนิด ชื่อวา ทรัพยเห็น
ปานใด. ก็ทรัพยมีตามกําเนิดนั้น ยอมมีตั้งแตบาทหนึ่งขึ้นไป; เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา บาทหนึ่งก็ดี ควรแกบาทหนึ่งก็ดี เกินกวาบาท
หนึ่งก็ดี. ในศัพทวา ปาทเปนตนนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเฉพาะ
อกัปปยภัณฑ เทาสวนที่ 4 แหงกหาปณะ ดวยปาทศัพท ทรงแสดงกัปปยภัณฑ ไดราคาบาทหนึ่ง ดวยปาทารหศัพท ทรงแสดงกัปปยภัณฑและอกัปปยภัณฑแมทั้งสองอยาง ดวยอติเรกปาทศัพท. วัตถุพอแกทุติยปาราชิกเปน
อันทรงแสดงแลว โดยอาการทั้งปวง ดวยศัพทเพียงเทานี้. พระราชาแหง
ปฐพีทั้งสิ้น คือ เปนจักรพรรดิในทวีป เชนพระเจาอโศก ชื่อพระราชาทั่ว
ทั้งแผนดิน, ก็หรือวา ผูใดแมอื่น ซึ่งเปนพระราชาในทวีปอันหนึ่ง เชน
พระราชาสิงหล ผูนั้น ก็ชื่อพระราชาทั่วทั้งแผนดิน.
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พระราชาผูเปนใหญเฉพาะประเทศแหงทวีปอันหนึ่ง ดังพระเจาพิมพิสารและพระเจาปเสนทิเปนตน ชื่อพระราชาเฉพาะประเทศ. ชนเหลาใด ปกครองมณฑลอันหนึ่ง ๆ แมในประเทศแหงทวีปชนเหลานั้น ชื่อผูครองมณฑล.
เจาของแหงบานตําบลนอย ๆ ในระหวางแหงพระราชาสองพระองค
ชื่อผูครองระหวางแดน. อํามาตยผูวินิจฉัยคดี ชื่อผูพิพากษา. ผูพิพากษา
เหลานั้น นั่งในศาลาธรรมสภา พิพากษาโทษมีตัดมือและเทาของพวกโจร
เปนตน ตามสมควรแกความผิด. สวนชนเหลาใดมีฐานันดรเปนอํามาตยหรือ
ราชบุตร เปนผูทําความผิด, ผูพิพากษายอมเสนอชนเหลานั้นแดพระราชา
หาไดวินิจฉัยคดีที่หนักเองไม. อํามาตยผูใหญซึ่งไดฐานันดร ชื่อวามหาอํามาตย. แมมหาอํามาตยเหลานั้น ยอมนั่งทําราชกิจ ในคามหรือในนิคมนั้น ๆ.
ดวยบทวา เย วา ปน (นี้) พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงวา
ชนเหลาใดแมอื่น เปนผูอาศัยราชสกุล หรืออาศัยความเปนใหญของตนเอง
ยอมสั่งบังคับการตัดการทําลายได, ชนเหลานั้นทั้งหมด จัดเปนพระราชาใน
อรรถนี้ ( ดวย ).
บทวา หเนยฺยุ ไดแก พึงโบยและพึงตัด.
บทวา ปพฺพาเชยฺยุ ไดแก พึงเนรเทศเสีย. และพึงกลาวปริภาษ
อยางนี้วา เจาเปนโจร ดังนี้เปนตน. เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา นั่นเปนการดา.
สองบทวา ปุริม อุปาทาย มีความวา เล็งถึงบุคคลผูเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติปาราชิก. คําที่เหลือนับวาแจมแจงแลวทั้งนั้น เพราะมีนัย
ดังกลาวแลวในเบื้องตน และเพราะมีเนื้อความเฉพาะบทตื้น ๆ ฉะนี้แล.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่ทรงอุเทศแลว ตาม
ลําดับบทอยางนั้นแลว บัดนี้ จึงทรงตั้งมาติกา โดยนัยเปนตนวา ภุมฺมฏ
ถลฏ แลวตรัสวิภังคแหงบทภาชนียนั้น โดยนัยมีคําวา ภุมฺมฏ นาม
ภณฺฑ ภูมิย นิกฺขิตฺต โหติ เปนตน เพื่อแสดงภัณฑะที่จะพึงถือเอา
ซึ่งพระองคทรงแสดงการถือเอา โดยสังเขป ดวยหกบทมีบทวา อาทิเยยฺย
เปนตนแลว ทรงแสดงโดยสังเขปเหมือนกันวา บาทหนึ่ง ก็ดี ควรแกบาท
หนึ่ง ก็ดี เกินกวาบาทหนึ่ง ก็ดี โดยพิสดาร โดยอาการที่ภัณฑะนั้นตั้งอยู
ในที่ใด ๆ จึงถึงความถือเอาได เพื่อปดโอกาสแหงเลศของปาปภิกษุทั้งหลาย
ในอนาคต. วินิจฉัยกถา พรอมดวยวรรณนาบทที่ไมตื้น ในคําวา นิกฺขิตฺต
เปนตนนั้น พึงทราบดังนี้ :บทวา นิกฺขิตฺต ไดแก ที่ฝงเก็บไวในแผนดิน.
บทวา ปฏิจฺฉนฺน ไดแก ที่เขาปกปดไว ดวยวัตถุมีดินและอิฐ
เปนตน.
ขอวา ภุมฺมฏ ภณฺฑ ฯปฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส
มีความวา ภิกษุใดรูดวยอุบายบางอยางนั่นเทียว ซึ่งภัณฑะนั้นที่ชื่อวาตั้งอยู
ในแผนดิน เพราะเปนของที่เขาฝง หรือปกปดตั้งไวอยางนั้น เปนผูมีไถยจิตวา
เราจักลัก แลวลุกขึ้นไปในราตรีภาค. ภิกษุนั้น แมไปไมถึงที่แหงภัณฑะ
ยอมตองทุกกฏ เพราะกายวิการ และวจีวิการทั้งปวง.
[ อรรถาธิบายอาบัติที่เปนบุพประโยคแหงปาราชิก ]
ถามวา ตองอยางไร ?
แกวา ตองอยางนี้ คือ :- จริงอยู ภิกษุนั้นเมื่อลุกขึ้น เพื่อตองการ
จะลักทรัพยนั้น ใหอวัยวะนอยใหญใด ๆ เคลื่อนไหว ยอมตองทุกกฏใน
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เพราะอวัยวะเคลื่อนไหวทุกครั้งไป จัดผานุงและผาหม ก็ตองทุกกฏทุก ๆ
ครั้งที่มือเคลื่อนไหว. เธอรูปเดียวไมอาจนําทรัพยที่ฝงไวซึ่งมีจํานวนมากออก
ไปได จึงคิดวา เราจักแสวงหาเพื่อน ดังนี้ แลวเดินไปยังสํานักของสหาย
บางรูป จึงเปดประตู ก็ตองทุกกฎทุก ๆ ยางเทาและทุก ๆ ครั้งที่มือเคลื่อนไหว
แตไมเปนอาบัติเพราะปดประตู หรือเพราะกายกรรมและวจีกรรมอยางอื่น
ซึ่งไมเปนการอุดหนุนแกการไป. เธอเดินไปยังโอกาสที่ภิกษุรูปนั้นนอน แลว
เรียกภิกษุนั้นวา ทานผูมีชื่อนี้ แจงความประสงคนั้นใหทราบ จึงกลาวชักชวน
วา ทานมาไปกันเถิด, ยอมตองทุกกฎทุก ๆ คําพูด. ภิกษุรูปนั้น ลุกขึ้นตาม
คําชักชวนของเธอ, แมเธอรูปนั้น ก็เปนทุกกฏ. ครั้นเธอลุกขึ้นแลว ประสงค
จะเดินไปยังสํานักของภิกษุรูป (ตนคิด) นั้น จัดผานุงและผาหม ปดประตูแลว
เดินไปใกลภิกษุรูป (ตนคิด) นั้น ก็ตองทุกกฎ เพราะขยับมือและยางเทา
ทุก ๆ ครั้งไป. เธอรูปนั้นถามภิกษุผูตนคิดนั้นวา ภิกษุชื่อโนนและโนนอยู
ที่ไหน ? ทานจงเรียกภิกษุชื่อโนนและชื่อโนนมาเถิด ดังนี้ ตองทุกกฏทุก ๆ
คําพูด. ครั้นเห็นทุก ๆ รูปมาพรอมกันแลว ก็กลาวชักชวนวา ผมพบขุมทรัพย
เห็นปานนี้ อยูในสถานที่ชื่อโนน, พวกเราจงมาไปเอาทรัพยนั้น แลวจัก
บําเพ็ญบุญ และจักเปนอยูอยางสบาย ดังนี้, ก็ตองทุกกฏทุก ๆ คําพูดทีเดียว.
เธอไดสหายอยางนั้นแลว จึงแสวงหาจอบ ก็ถาเธอรูปนั้น มีจอบสําหรับตน
อยูไซร, จึงกลาววา เราจักนําจอบนั้นมา ขณะเดินไปถือเอาและนํามายอม
ตองทุกกฏ เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ ครั้งไป. ถาจอบไมมี ก็ไปขอภิกษุ
หรือคฤหัสถคนอื่น และเมื่อขอ จะพูดเท็จขอวา จงใหจอบแกขาพเจา,
ขาพเจาตองการจอบ, ขาพเจามีกิจอะไร ๆ ที่จะตองทํา, ทํากิจนั้นเสร็จแลว
จักนํามาคืนให ดังนี้ ตองทุกกฏทุก ๆ คําพูด. ถามีลํารางที่จะตองชําระให
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สะอาดอยูไซร, เธอจะพูดแมคําเท็จวา งานดินในวัดที่จะตองทํามีอยู, คําพูด
ใด ๆ ที่เปนคําเท็จ. ยอมเปนปาจิตตีย เพราะคําพูดนั้น ๆ. แตในมหา
อรรถกถา ทานปรับทุกกฏทั้งนั้น ทั้งคําจริงทั้งคําเหลาะแหละ. คําที่กลาวไว
ในมหาอรรถกถานั้นพึงทราบวา เขียนไวดวยความพลั้งเผลอ. ขึ้นชื่อวาทุกกฏ
ในฐานแหงปาจิตตีย ซึ่งเปนบุพประโยคแหงอทินนาทาน ไมมีเลย. ก็ถา
จอบไมมีดาม, ภิกษุพูดวา จักทําดาม แลวลับมีดหรือขวานออกเดินไปเพื่อ
ตองการไมดามจอบนั้น, ครั้นไปแลวก็ตัดไมแหง ถาก ตอก ยอมตองทุกกฏ
เพราะขยับมือ และยางเทาทุก ๆ ครั้งไป. เธอตัดไมที่ยังสด ตองปาจิตตีย.
ถัดจากนั้นไปก็ตองทุกกฎ ในทุก ๆ ประโยค. แตในสังเขปอรรถกถา และ
มหาปจจรี ทานปรับทุกกฎไวแมแกพวกภิกษุผูแสวงหามือและขวาน เพื่อ
ตองการตัดไมและเถาวัลยซึ่งเกิดอยูในที่นั้น. ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา ก็ถา
ภิกษุเหลานั้นมีความคิดอยางนี้วา พวกเราเมื่อขอมีดขวานและจอบอยูจักไมมี
ความสงสัย* พวกเราคนใหพบแรเหล็กแลวจึงทํา ดังนี้แลว ภายหลังนั้นจึง
เดินไปยังบอแรเหล็ก แลวขุดแผนดิน เพื่อตองการแรเหล็ก. เมื่อพวกเธอ
ขุดแผนดินที่เปนอกัปปยะ ก็ตองปาจิตตียพรอมทั้งทุกกฏหลายกระทง เหมือน
อยางวา ในบาลีประเทศนี้ ปาจิตตียพรอมทั้งทุกกฏหลายกระทง ยอมมีได
ฉันใด ในบาลีประเทศทุกแหงก็ฉันนั้น ในฐานะแหงปาจิตตีย ยอมไมพนไป
จากทุกกฏ. เมื่อพวกเธอขุดแผนดินที่เปนกัปปยะอยู ก็เปนทุกกฏหลายกระทง
ทีเดียว. ก็ครั้นถือเอาแรแลว ตอจากนั้น ก็ตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค เพราะ
กิริยาที่ทําทุกอยาง. ถึงแมในการแสวงหาตะกรา ก็ตองทุกกฏเพราะขยับมือ
และยางเทาตามนัยดังที่กลาวมาแลวนั้นเอง.ตองปาจิตตียเพราะพูดเท็จ. เพราะ
*
นาจะเปนวา จักถูกสงสัย.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 122
มีความประสงคจะทําตะกรา ตองปาจิตตีย ในเพราะตัดเถาวัลย คําทั้งหมด
ดังพรรณนามาฉะนี้ พึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
หลายบทวา คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา ภิกษุผู
แสวงหาสหาย จอบ และตะกราไดแลวอยางนั้น เดินไปยังที่ขุมทรัพยยอมตอง
ทุกกฏทุก ๆ ยางเทา. ก็ถาวา เมื่อเธอเดินไป เกิดกุศลจิตขึ้นวาเราไดขุมทรัพย
นี้แลว จักทําพุทธบูชา ธรรมบูชา หรือสังฆภัต ดังนี้แลว ไมเปนอาบัติ
เพราะเดินไปดวยกุศลจิต.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมเปนอาบัติ.
แกวา เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา ภิกษุมีไถยจิต เที่ยว
แสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบหรือตะกราก็ตาม เดินไปก็ตามตองอาบัติ
ทุกกฏ ดังนี้ จึงไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมมีไถยจิตในที่ทั้งปวง เหมือนในการ
เดินไปยังที่ขุมทรัพยนี้ ฉะนั้น. ภิกษุแวะออกจากทาง แลวทําทางไวเพื่อ
ตองการเดินไปยังขุมทรัพย ตัดภูตคามตองปาจิตตีย ตัดไมแหงตองทุกกฏ.
สองบทวา ตตฺถ ชาตก คือ ที่เกิดอยูบนหมอ ซึ่งตั้งไวนานแลว.
สองบทวา กฏ วา ลต วา ความวา หาใชตัดเฉพาะไมและ
เถาวัลยอยางเดียวเทานั้นไม เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติ มีหญา ตนไมและเถาวัลย
เปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ยังสดก็ตาม แหงก็ตาม เปนทุกกฏเหมือนกัน
เพราะมีความพยายาม.
[ อาบัติทุกกฏ ๘ อยาง ]
จริงอยู พระเถระทั้งหลายประมวลชื่อทุกกฏ ๘ อยางนั้นมาแสดงไว
ในที่นี้แลว คือบุพปโยคทุกกฏ ๑ สหปโยคทุกกฏ ๑ อนามาสทุกกฏ ๑
ทุรุปจิณณทุกกฏ ๑ วินัยทุกกฏ ๑ ญาตทุกกฏ ๑ ญัตติทุกกฏ ๑ ปฏิสสวทุกกฏ ๑
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บรรดาทุกกฏ ๘ อยางนั้น ทุกกฏที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ภิกษุมี
ไถยจิตเที่ยวแสวงหาเพื่อนจอบหรือตะกราก็ตาม เดินไปก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ
นี้ ชื่อบุพปโยคทุกกฏ. จริงอยู ในพระดํารัสที่ตรัสไวนี้ ในฐานะแหงทุกกฏ
ก็เปนทุกกฏ ในฐานะแหงปาจิตตีย ก็เปนปาจิตตียโดยแท.
ทุกกฏที่พระองคตรัสไวดังนี้วา ภิกษุตัดไมหรือเถาวัลยที่เกิดอยูบน
พื้นดินนั้น ตองอาบัติทุกกฏ นี้ ชื่อวาสหปโยคทุกกฏ. ในพระดํารัสที่ตรัส
ไวนี้ วัตถุแหงปาจิตตียและวัตถุแหงทุกกฏ ก็ตั้งอยูในฐานะแหงทุกกฏเหมือน
กัน. เพราะเหตุไร ? เพราะการลักเปนไปพรอมกับความพยายาม.
อนึ่ง ทุกกฏ ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูจับตองรัตนะ ๑๐ ๑ อยาง
ขาวเปลือก ๗ ๒ อยาง และเครื่องศัสตราวุธเปนตนทั้งหมด นี้ ชื่ออนามาส
ทุกกฏ.
ทุกกฏ ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูจับตองบรรดาผลไมทั้งหลายมี
กลวยและมะพราวเปนตน ผลที่เกิดในที่นั้น นี้ ชื่อทุรุปจิณณทุกกฏ.
อนึ่ง ทุกกฏที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูที่เที่ยวบิณฑบาต ไมรับประเคน
หรือไมลางบาตรในเมื่อมีผงธุลีตกลงไปในบาตร ก็รับภิกษาในบาตรนั้น นี้
ชื่อวินัยทุกกฏ.
ทุกกฏที่วา พวกภิกษุไดฟง ( เรื่องตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ )
แลวไมพูด ตองอาบัติทุกกฏ นี้ ชื่อญาตทุกกฏ.
๑. รัตนะ ๑๐ อยาง คือ แกวมุกดา ๑ แกวมณี ๑ เวฬุริยะ ไพฑูรย ๑ สังข หอยสังข ๑
ศิลา ๑ ปวาฬะ แกวประพาฬ ๑ รัชตะ เงิน ๑ ชาตรูปะ ทองคํา ๑ โลหิตังคะ ทับทิม ๑
มสาคัลละ แกวลาย ๑.
๒. ขาวเปลือก ๗ อยาง คือ สาลิ ขาวสาลี ๑ วีหิ ขาวเปลือก ๑ ยวะ ขาวเหนียว ๑ กังคุ
ขาวฟาง ๑ กุทรูสกะ หญากับแก ๑ วรกะ ลูกเดือย ๑ โคธุมะ ขาวละมาน ๑. นัยสารัตถทีปนี. ๒/๒๐๕ - ๖.
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ทุกกฏที่ตรัสไววา เปนทุกกฏเพราะญัตติ ในบรรดาสมนุภาสน
๑๑ อยาง นี้ ชื่อญัตติทุกกฏ.
ทุกกฏที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้น
ไมปรากฏ และเธอยอมตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา* นี้ชื่อปฏิสสวทุกกฏ.
สวนสหปโยคทุกกฏ (คือตองทุกกฏพรอมดวยความพยายาม) ดังตอ
ไปนี้ :- เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาววา เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติมีหญาตนไม
และเถาวัลยเปนตนชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ยังสดก็ตาม แหงก็ตาม เปนทุกกฏ
เหมือนกัน เพราะมีความพยายาม. ก็ถาแมเมื่อภิกษุนั้น ตัดรุกขชาติมีหญา
ตนไม และเถาวัลยเปนตน ซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้น ลัชชีธรรม ยอมหยั่งลง
ความสังวรเกิดขึ้น เธอแสดงทุกกฏ เพราะการตัดเปนปจจัยแลว ยอมพนได.
ถาเธอไมทอดธุระ ยังมีความขะมักเขมนขุดดินอยูทีเดียว ทุกกฏเพราะการตัด
ยอมระงับไป เธอยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการขุด. ดวยวา ภิกษุแมเมื่อขุด
แผนดินเปนอกัปปยะ ยอมตองทุกกฏนั่นแล ในอธิการวาดวยการขุดดินนี้
เพราะมีความพยายาม. ก็ถาเธอขุดในทุกทิศเสร็จสรรพแลว แมจนถึงที่ตั้ง
หมอทรัพย ลัชชีธรรมหยั่งลง เธอแสดงทุกกฏเพราะการขุดเปนปจจัยเสียแลว
ยอมพน ( จากอาบัติ ) ได.
บทวา วิยูหติ วา มีความวา ก็ถาภิกษุยังมีความขะมักเขมนอยู
อยางเดิม คุยดินรวน ทําเปนกองไวในสวนขางหนึ่ง ทุกกฏเพราะการขุดยอม
ระงับไป เธอยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการคุย. ก็เมื่อเธอทําดินรวนนั้นใหเปน
กองไวในที่นั้น ๆ ยอมตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค. แตถาเธอทําเปนกองไวแลว
ทอดธุระเสีย ถึงลัชชีธรรม แสดงทุกกฏ เพราะการคุยเสียแลวยอมพน
( จากอาบัติ ) ได.
*
วิ. มหาวรรค. ๔/๓๐๒.
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บทวา อุทฺธรติ วา มีความวา ก็ถาภิกษุยังมีความขะมักเขมนอยู
โกยดินรวนขึ้นใหตกไปในภายนอก ทุกกฏเพราะการคุย ยอมระงับไป เธอ
ยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการโกยขึ้น. ก็เมื่อเธอใชจอบก็ตาม มือทั้งสองก็ตาม
บุงกี๋ก็ตาม สาดดินรวนใหตกไปในที่นั้น ๆ ยอมตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค.
แตถาเธอนําดินรวนทั้งหมดออกไปเสียแลว จนถึงทําหมอทรัพยใหตั้งอยูบนบก
ประจวบกับลัชชีธรรม ครั้นแสดงทุกกฏเพราะการโกยขึ้นเสียแลว ยอมพน
(จากอาบัติ) ได. แตถาเธอยังความขะมักเขมนอยูนั่นแหละ จับตองหมอทรัพย
ทุกกฎเพราะการโกยขึ้นยอมระงับไปเธอยอมตั้งอยูในทุกกฏเพราะการจับตอง.
ก็แลครั้นจับตองแลว ประจวบกับลัชชีธรรม แสดงทุกกฏเพราะการจับตอง
เสียแลว ยอมพน ( จากอาบัติ ) ได. ถาเธอยังมีความขะมักเขมนอยูตอไป
ทําหมอทรัพยใหไหว ทุกกฏเพราะการจับตอง ยอมระงับไป เธอยอมตั้งอยู
ในถุลลัจจัย ดังที่พระองคตรัสไววา ทําใหไหว ตองอาบัติถุลลัจจัย ดังนี้.
[ อรรถาธิบายคําวาทุกกฏและถุลลัจจัย ]
ทุกกฏและถุลลัจจัยแมทั้งสอง ที่ตรัสไวในพระบาลีนั้น มีเนื้อความ
เฉพาะคําดังตอไปนี้ บรรดาทุกกฏและถุลลัจจัยทั้งสองนี้ ถึงทราบทุกกฏที่
หนึ่งกอน ความทําชั่ว คือ ความทําใหผิดจากกิจที่พระศาสดาตรัส เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาทุกกฏ. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวาทุกกฏ เพราะอรรถวิเคราะหแมอยางนี้
บางวา ความทําชั่ว คือ กิริยานั้นผิดรูป ยอมไมงามในทามกลางแหงกิริยาของ
ภิกษุ. จริงอยู แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสคํานี้ไววา
ก็โทษใดที่เรากลาววา ทุกกฏ ทาน
จงฟงโทษนั้น ตามที่กลาว, กรรมใดเปน
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ความผิดดวย เปนความเสียดวย เปนความ
พลาดดวย เปนความชั่วดวย และมนุษย
ทั้งหลายพึงทํากรรมลามกใด ในที่แจงหรือ
วาในที่ลับ บัณฑิตทั้งหลาย ยอมประกาศ
โทษนั้นวา ทุกกฏ เพราะเหตุนั้น ; โทษนั้น
เราจึงกลาวอยางนั้น๑.
สวนวีติกกมะนอกนี้ ชื่อวาถุลลัจจัย เพราะเปนกรรมหยาบ และ
เพราะความเปนโทษ. ก็ความประกอบกันในคําวา ถุลลัจจัย นี้ ผูศึกษาควร
ทราบเหมือนในคําวา ทุคติในสัมปรายภพ และกรรมนั้นเปนของมีผลเผ็ดรอน
เปนตน. จริงอยู บรรดาโทษที่จะพึงแสดงในสํานักของภิกษุรูปเดียว โทษที่
หยาบเสมอดวยถุลลัจจัยนั้น ยอมไมมี ; เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวา
ที่ชื่อวาถุลลัจจัย เพราะเปนกรรมหยาบ และเพราะความเปนโทษ. จริงอยู
คํานี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา
โทษใด ที่เรากลาววา ถุลลัจจัย
ทานจงฟงโทษนั้นตามที่กลาว, ภิกษุใดยอม
แสดงโทษนั้น ในสํานักของภิกษุรูปเดียว
และภิกษุใดยอมรับโทษนั้น, โทษที่เสมอ
ดวยโทษนั้น ของภิกษุนั้นยอมไมมี ; เพราะ
เหตุนั้น โทษนั้น เราจึงกลาวอยางนั้น๒.
ก็เมื่อภิกษุทําใหไหวอยู เปนถุลลัจจัยทุก ๆ ประโยค. แตวาเธอแมให
ไหวแลวหยั่งลงสูลัชชีธรรม แสดงถุลลัจจัยเสียแลว ยอมพนได. ก็อาบัติที่
๑. วิ. ปริวาร. ๘/๓๗๐. ๒. วิ. ปริวาร. ๘/๓๗๘ - ๙.
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เกิดกอนๆ ในเพราะใหหวั่นไหวนี้ ยอมระงับไปจําเดิมแตสหประโยคไปทีเดียว.
ในอรรถกถาชื่อกุรุนทีกลาววา ก็แล ทุกกฏและปาจิตตียเหลาใด ในบุพประโยค เธอแสดงสหประโยคแลวหยั่งลงสูลัชชีธรรมแลวตองไว, ทุกกฎและ
ปาจิตตียเหลานั้นทั้งหมด ควรแสดง. สวนทุกกฏแมมีจํานวนมาก ในเพราะ
ตัดหญา ตนไม และเถาวัลยเปนตนที่เกิดขึ้นแลวในที่นั้น ซึ่งเปนสหประโยค
ยอมระงับไป เพราะถึงการขุดดิน. อาบัติทุกกฏเพราะเหตุขุดดิน ตัวเดียว
เทานั้นคงมีอยู ทุกกฏแมมากในเพราะการขุด ยอมระงับไป ในเพราะถึงการ
คุย, อาบัติทุกกฏแมมาก ในเพราะการคุย ยอมระงับไป เพราะถึงการโกยขึ้น,
อาบัติทุกกฏแมมาก ในเพราะการโกยขึ้น ยอมระงับไป เพราะถึงการจับตอง,
อาบัติทุกกฏแมมาก ในเพราะการจับตอง ยอมระงับไป เพราะถึงการให
หวั่นไหว. ก็แล ครั้นเมื่อลัชชีธรรมเกิดขึ้นในขณะขุดดินเปนตน อาบัติแม
จะมีมาก ก็ตามที เธอแสดงเพียงตัวเดียวเทานั้น ยอมพนได. จริงอยู ขึ้น
ชื่อวา ความระงับแหงอาบัติที่เกิดขึ้นกอนนี้ มาแลวในสูตร ในอนุสาวนา
ทั้งหลายนั่นแล อยางนี้วา ทุกกฏ เพราะญัตติ ถุลลัจจัย เพราะกรรมวาจา
สองครั้ง ยอมระงับไป. แตความระงับแหงอาบัติที่เกิดขึ้นกอนในทุติยปาราชิก
นี้ ผูศึกษาควรถือเอาโดยประมาณแหงพระอรรถกถาจารย ฉะนี้แล.
[ กิริยาที่ภิกษุลักทรัพยใหเคลื่อนจากฐาน ๖ อยาง ]
หลายบทวา านา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส มีความวา
ก็ภิกษุใดแมใหหวั่นไหวแลว ก็ไมหยั่งลงสูลัชชสีธรรมเลย ยังหมอทรัพยนั้น
ใหเคลื่อนจากฐานแหงหมอ โดยที่สุด แมเพียงเสนผมเดียว, ภิกษุนั้นตอง
ปาราชิกทีเดียว. ก็การยังทรัพยใหเคลื่อนจากฐาน ในคําวา านา จาเวติ นี้
พึงทราบโดยอาการ ๖. อะไรบาง ?
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๑. ภิกษุจับปากหมอรั้งมาตรงหนาของตน ยังที่สุดขางโนน ใหเลย
โอกาสที่สุดขางนี้ถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๒. ภิกษุจับอยางนั้นแลว ไสไปขางหนา ยังที่สุดขางนี้ ใหเลยที่สุด
ขางโนนถูกตองแลวแมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๓. ภิกษุผลักไปขางซายก็ดี ขางขวาก็ดี ยังที่สุดขางขวา ใหเลย
โอกาสที่สุดขางซายถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๔. ภิกษุใหที่สุดขางซายเลยโอกาสที่สุดขางขวาถูกตองแลว แมเพียง
ปลายเสนผม ตองปาราชิก.
๕. ภิกษุยกขึ้นขางบน ใหพนจากพื้น แมเพียงปลายเสนผม ตอง
ปาราชิก.
๖. ภิกษุขุดดิน กดลงขางลาง ยังขอบปากหมอใหเลยโอกาสที่สุด
กนหมอถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
การใหเคลื่อนจากฐาน สําหรับหมออันตั้งอยูในฐานเดียว พึงทราบโดย
อาการ ๖ อยางนี้ดวยประการฉะนี้. ก็ถาเขาทําบวงที่ขอบปากหมอแลวตอกหลัก
โลหะ หรือหลักไมแกนมีตะเคียนเปนตนลงในแผนดิน แลวเอาโซลามที่หลักนั้น
ตั้งไว. หมอที่ลามดวยโซเสน ๑ ในทิศหนึ่งยอมไดฐาน ๒. มีลามดวยโซหลาย
เสน ใน ๒ - ๓ - ๔ ทิศ ยอมไดฐาน ๓ -๔ - ๕. บรรดาหมอที่ลามไวที่หลักเดียว
เปนตนนั้น ภิกษุยกหลักแรกแหงหมอที่ลามไวที่หลักเดียวขึ้นก็ดี ตัดโซก็ดี ตอง
ถุลลัจจัย. ภายหลังใหหมอเคลื่อนจากฐาน แมเพียงปลายเสนผม โดยนัยตาม
ที่กลาวแลวนั่นแล ตองปาราชิก. ถายกหมอขึ้นทีแรก ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง
ใหหลักเคลื่อนจากฐาน แมเพียงปลายเสนผมก็ดี ตัดโซก็ดี ตองปาราชิก.
ในการยังที่สุดแมแหงหมอที่ลามไวที่หลัก ๒ - ๓ - ๔ หลัก ใหเคลื่อนจากฐาน
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ก็ตองปาราชิกโดยอุบายนั่น. ในหลักที่เหลือทั้งหลาย พึงทราบวาเปนถุลลัจจัย.
ถาไมมีหลัก เขาทําวลัยไวที่ปลายโซ แลวจึงสอดเขาไป ที่รากไมซึ่งเกิดอยู
ในที่นั้น. ภิกษุยกหมอขึ้นกอน ภายหลังจึงตัดรากไม แลวนําวลัยออก ตอง
ปาราชิก. ถาไมตัดรากไม แตใหวลัยเลื่อนไปขางโนนและขางนี้ ยังรักษาอยู.
แตถาแมยังไมนําออกจากรากไม เปนแตเอามือจับทําใหเชิดไปบนอากาศ ก็
ตองปาราชิก. ความแปลกกันในอธิการวาดวยหมอที่เขาสอดเขาไวที่รากไมนี้
มีเทานี้. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวแลวนั้นแล. ก็ชนบางพวกปลูกตนไทรเปนตน
ไวเบื้องบนหมอ เพื่อตองการเปนเครื่องหมาย. รากไมเกี่ยวรัดหมอตั้งอยู.
ภิกษุคิดวา จักตัดรากไมลักหมอไป กําลังตัดตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค. ตัดแลว
ทําโอกาสใหหมอเคลื่อนจากฐาน แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก. เมื่อ
กําลังตัดรากไมอยูแล หมอพลัดกลิ้งไปสูที่ลุม ยังรักษาอยูกอน, ยกขึ้นจาก
ฐานที่หมอกลิ้งไป ตองปาราชิก. ถาเมื่อตัดรากไมทั้งหลายแลว หมอยังตั้งอยู
ไดโดยเพียงรากเดียว และภิกษุนั้นคิดวา เมื่อตัดรากไมนี้แลวหมอจักตกไป
จึงตัดรากไมนั้น พอตัดเสร็จ ตองปาราชิก. ก็ถาหมอตั้งอยูโดยรากเดียวเทานั้น
เหมือนสุกรถูกผูกไวที่บวง ฉะนั้น ที่เกี่ยวอะไร ๆ อยางอื่นไมมี , แมเมื่อราก
นั้นพอตัดขาดแลว ก็ตองปาราชิก. ถาเขาวางกอนหินแผนใหญทับไวบนหมอ,
ภิกษุมีความประสงคจะเอาทอนไมงัดกอนหินนั้นออก จึงตัดตนไมที่เกิดอยูบน
หมอทิ้ง ตองทุกกฎ. เธอตัดตนไมเปนตนที่เกิดอยูใกลหมอนั้นแลวนําออก
เสียขณะตัดตนไมเปนตนนั้น ยังไมตองปาจิตตีย เพราะตนไมเปนของเกิดอยู
บนหมอนั้น.
สองบทวา อตฺตโน ภาชนคต มีความวา ก็ถาภิกษุไมสามารถจะ
ยกเอาหมอขึ้นได จึงสอดภาชนะของตนเขาไป เพื่อรับเอาทรัพยที่อยูในหมอ
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มีไถยจิตจับตองทรัพยภายในหมอ ควรแกคา ๕ มาสกก็ตาม เกินกวา ๕ มาสก
ก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ. ก็การกําหนด ที่ทานกลาวไวแลวในพระบาลีนี้ เพื่อ
กําหนดอาบัติปาราชิก. เมื่อภิกษุจับตองทรัพยแมหยอนกวา ๕ มาสก ดวย
ไถยจิต ก็ตองทุกกฏเหมือนกัน.
ในคําวา ผนฺทาเปติ นี้ ความวา ภิกษุรวมทรัพยใหเนื่องเปนอัน
เดียวกันแลวสอดภาชนะของตนเขาไป อยูเพียงใด. ภิกษุนั้นทานเรียกวา ทํา
ใหหวั่นไหว เพียงนั้น. อีกอยางหนึ่ง แมเมื่อคุยเขี่ยไปทางโนนและทางนี้
ชื่อวาทําใหหวั่นไหวเหมือนกัน. ภิกษุนั้นยอมตองถุลลัจจัย. ในกาลใด ภิกษุ
ตัดความที่ทรัพยเนื่องเปนอันเดียวกันขาดแลว ทรัพยที่อยูในหมอ ก็มีอยูใน
หมอนั่นเอง แมที่อยูในภาชนะ ก็มีอยูในภาชนะเทานั้น ในกาลนั้น ทรัพย
ชื่อวามีอยูในภาชนะของตนแลว. ครั้นเธอทําอยางนั้นแลว แมเมื่อไมไดนํา
ภาชนะออกจากหมอก็ตาม ตองปาราชิก.
ในคําวา มุฏ วา ฉินฺทติ นี้ ความวา กหาปณะที่ลอดออกทาง
ชองนิ้วมือแลว จะไมกระทบกหาปณะที่อยูในหมอโดยวิธีใด ภิกษุทําการกํา
เอาโดยวิธีนั้น ชื่อวาตัดขาดกําเอา. แมภิกษุนั้น ก็ตองปาราชิก.
บทวา สุตฺตารุฬฺห ไดแก ทรัพยที่รอยไวในดาย. คําวา สุตฺตารุฬฺห
นั่น เปนชื่อของเครื่องประดับที่รอยไวในดายบาง ที่สําเร็จดวยดายบาง.
เครื่องประดับทั้งหลายมีสังวาลเปนตน ที่สําเร็จดวยทองบางก็มี ที่สําเร็จดวย
รูปยะบางก็มี ที่สําเร็จดวยดายบางก็มี, ถึงแมสรอยไขมุกเปนตน ก็ถึงการ
สงเคราะหเขาในสังวาลเปนตนนี้ นั่นแล. ผาสําหรับโพกศีรษะทานเรียกวา
เวนะ. ภิกษุมีไถยจิตจับตองบรรดาทรัพยที่รอยไวในดายเปนตนเหลานั้น
อยางใดอยางหนึ่ง ตองทุกกฏ. ทําใหหวั่นไหว ตองถุลลัจจัย. จับที่สุดสังวาล
แลวไมไดทําใหลอยอยูในอากาศ เพียงแตยกขึ้น ( เทานั้น) ตองถุลลัจจัย.
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ก็ในบทวา ฆสนฺโต นีหรติ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในสังเขป
อรรถกถาและมหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุลากหมอที่มีขอบปาก
เสมอ ซึ่งเขาวางซอนบนหมอที่เต็มออกจากกันก็ดี หรือลากสังวาลเปนตน
ไปก็ดี เปนถุลลัจจัย. เมื่อไหพนจากปากหมอ เปนปาราชิก. สวนภัณฑะใด
ที่เขาใสไวในหมอซีกเดียว หรือในหมอเปลา เฉพาะโอกาสที่ตน (คือภัณฑะ)
ถูกตอง เปนฐานของภัณฑะนั้น, หมอทั้งหมดหาไดเปนฐานไม ; เพราะเหตุ
นั้น เมื่อภิกษุกมลากภัณฑะนั้นออกไป ครั้นประมาณเสนผมหนึ่งพนไปจาก
โอกาสที่ภัณฑะนั้นตั้งอยู เปนปาราชิกทันที. แตเมื่อภิกษุยกขึ้นตรง ๆ จาก
หมอที่เต็มหรือพรอง เมื่อภัณฑะนั้นพอพนจากโอกาสที่สวนเบื้องลางจด เปน
ปาราชิก.
ภัณฑะอยางใดอยางหนึ่ง ที่พอจะเปนปาราชิก ซึ่งเขาวางไวภายในหมอ
เมื่อภิกษุใหไหวอยูในหมอทั้งสิ้น และเมื่อลากเครื่องประดับมีสังวาลเปนตน
ออกไป ยังไมเลยขอบปากเพียงใด, คงเปนถุลลัจจัยเพียงนั้นนั่นแล. เพราะ
วาหมอแมทั้งหมด เปนฐานของภัณฑะนั้น.
สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา ที่ซึ่งเขาตั้งไวเทานั้นเปนฐาน,
หมอทั้งหมดหาไดเปนฐานไม ; เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุใหพนไปจากฐานที่
ซึ่งเขาตั้งไวเดิม แมเพียงปลายเสนผม ก็ตองปาราชิกทีเดียวแล. คําแหง
มหาอรรถกถานั้น เปนประมาณ. สวนคําอรรถกถานอกนี้ ทานกลาวตามนัย
แหงการมวนจีวรที่พาดอยูบนราวจีวรของภิกษุที่ไมไดทําใหไปในอากาศ. คําที่
กลาวไวในสังเขปอรรถกถา เปนตนนั้น ไมควรถือเอา. เพราะภิกษุควรตั้ง
อยูในฐานะที่หนักแนน อันมาแลวในวินัยวินิจฉัย. ขอนี้ เปนธรรมดาในวินัย.
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อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา หมอทั้งหมด ไมเปนฐานแหงภัณฑะที่ตั้งอยู
ภายในหมอฉันใด, คําแหงสังเขปอรรถกถาเปนตนนั้น บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น
เพราะบาลีวา ภิกษุทําใหทรัพยเขาไปในภาชนะของตนก็ดี ตัดกําเอาก็ดี ดัง
นี้แล.
[ อรรถาธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใสเปนตนเปนปาราชิก ]
ในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุดื่มของที่เปนน้ําอยางใด
อยางหนึ่งมีเนยใสเปนตนเมื่อเนยใสเปนตนนั้น มาตรวาเธอดื่มแลวดวยประโยค
อันเดียวก็เปนปาราชิก. แตในอรรถกถาทั้งหลาย มีมหาปจจรีเปนตน ทาน
แสดงวิภาคนี้ไววา เมื่อภิกษุดื่มไมชักปากออก และเนยใสเปนตนที่เขาไปใน
ลําคอ ยังไมไดบาท รวมกับที่อยูในปาก จึงไดบาท, ยังรักษาอยูกอน. แต
ในเวลาที่เนยใสเปนตน ขาดตอนเพียงคอนั่นเอง ยอมเปนปาราชิก. ถาแม
ภิกษุกําหนดตัดดวยริมฝปากทั้งสองขางหุบปาก ก็ตองปาราชิกเหมือนกัน.
แมเมื่อดื่มดวยกานอุบลหลอดไมไผและหลอดออเปนตน และถาที่อยูในลําคอ
นั่นแลไดราคาบาทหนึ่ง เปนปาราชิก. ถารวมกับที่อยูในปาก จึงไดบาทหนึ่ง,
เมื่อเนยใสเปนตนนั้น สักวาภิกษุกําหนดตัดดวยริมฝปากทั้งสองขาง ใหความ
เนื่องเปนอันเดียวกันกับที่อยูในกานอุบลเปนตน ขาดตอนกัน เปนปาราชิก.
ถารวมกับที่อยูในกานอุบลเปนตน จึงไดราคาบาทหนึ่ง เปนปาราชิก ในเมื่อ
มาตรวาภิกษุเอานิ้วมืออุดกนแหงกานอุบลเปนตนเสีย. แตเมื่อเนยใสเปนตน
ซึ่งมีราคาไดบาทหนึ่ง ยังไมไหลเขาไปในลําคอ ทั้งในกานอุบลเปนตน ทั้ง
ในปาก แมมีคาเกินกวาบาทหนึ่ง แตเปนของเนื่องเปนอันเดียวกันตั้งอยู, ยัง
รักษาอยูกอนแล. คําแมทั้งหมด ที่กลาวในมหาปจจรีเปนตนนั้น ยอมสมนัยนี้
วา ภิกษุทําใหทรัพยเขาไปในภาชนะของตนก็ดี ตัดกําเอาก็ดี ดังนี้; เพราะเหตุ
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นั้น (คําที่ทานกลาวไวในอรรถกถามีมหาปจจรีเปนตนนั้น) เปนอันทานแสดง
ไวชอบแลวแล. ในภัณฑะที่ติดเนื่องเปนอันเดียวกันไดมีนัยเทานี้กอน.
ก็ถาภิกษุเอามือก็ดี บาตรก็ดี ภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง มีถาดเปนตน
ก็ดี ตักดื่ม, เนยใสเปนตนจะครบราคาบาทหนึ่งในประโยคใด, เมื่อทําประโยคนั้นแลว ตองปาราชิก. ถาเนยใสเปนตน เปนของมีราคามาก ทั้งเปน
ของที่อาจถือเอาไดราคาบาทหนึ่ง ดวยเพียงประโยคเดียวแล แมดวยชอน
ในเมื่อยกขึ้นครั้งเดียวเทานั้น เปนปาราชิก.
อนึ่ง เมื่อภิกษุกดภาชนะใหจมลงแลวตักเอา, เนยใสเปนตนนั้นยัง
เนื่องเปนอันเดียวกันเพียงใด, ยังรักษาอยูเพียงนั้น เปนปาราชิก ดวยการ
ขาดเด็ดแหงขอบปาก หรือดวยการยกขึ้น. ก็เนยใสหรือน้ํามัน หรือน้ําผึ้ง
และน้ําออยที่ใส เชนกับน้ํานั่นแล ภิกษุเอียงหมอใหไหลเขาภาชนะของตน
เมื่อใด, เมื่อนั้น ความเนื่องเปนอันเดียวกันยอมไมมี เพราะเหตุที่สิ่งเหลานั้น
เปนของใส ; เพราะฉะนั้น เมื่อเนยใสเปนตนซึ่งไดราคาบาทหนึ่ง สักวาไหล
ออกจากขอบปาก เปนปาราชิก. สวนน้ําผึ้งและน้ําออยที่เขาเคี่ยวตั้งไว เหนียว
คลายยาง เปนของควรชักไปมาได, เมื่อความรังเกียจเกิดขึ้น ภิกษุอาจนํากลับ
คืนมาได เพราะเปนของติดกันเปนอันเดียวนั่นเอง. น้ําผึ้งและน้ําออยชนิดนั้น
แมออกจากขอบปากเขาไปในภาชนะแลว ก็ชื่อวายังรักษาอยู เพราะเปนของ
ติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับสวนขางนอก แตพอเมื่อสักวาขาดจากขอบปากแลว
จึงเปนปาราชิก. แมภิกษุใด ใสผาเนื้อหนาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะดื่มเนยใส
หรือน้ํามันไดราคาบาทหนึ่งอยางแนนอน ลงในหมอของผูอื่นดวยไถยจิต พอ
หลุดจากมือ ภิกษุนั้นก็ตองปาราชิก.
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ในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา ภิกษุรูวา บัดนี้ เขาจักใสน้ํามัน
มีไถยจิตใสภัณฑะอยางใดอยางหนึ่งลงในหมอเปลา, ถาภัณฑะนั้นจะดื่มไดราคา
๕ มาสก ในเมื่อน้ํามันเขาใสหมอนั้นแลว เมื่อภัณฑะนั้นสักวาดื่มน้ํามันนั้น
แลว เปนปาราชิก. แตคํานั้นยอมแยงกับคําวินิจฉัยวาดวยการทํารางแหงให
ตรงในบึงที่แหง ในมหาอรรถกถานั้นนั่นเอง, จริงอยู ลักษณะแหงอวหารใน
คํานี้ ไมปรากฏ; เพราะเหตุนั้น จึงไมควรเชื่อถือ. สวนในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานปรับเปนปาราชิก ในเมื่อยกภัณฑะนั้นขึ้น. คํานั้นใชได.
ภิกษุวางภัณฑะมีหนังเปนตน ในหมอเปลาของผูอื่น เพื่อตองการจะเก็บซอน
ไว เมื่อเขาใสน้ํามันลงในหมอนั้นแลว (เธอ) กลัววา ถาผูนี้จักทราบ เขา
จักจับเรา จึงยกภัณฑะที่ดื่มน้ํามันไวแลวไดราคาบาทหนึ่งขึ้น ดวยไถยจิต
ตองปาราชิก ยกขึ้นดวยจิตบริสุทธิ์ เมื่อผูอื่นเอาไปเสีย เปนภัณฑไทย.
อธิบายวา สิ่งของใดของผูอื่นหายไป, ตองใชราคาสิ่งของนั้น หรือใชสิ่งของ
นั้นนั่นเอง; ชื่อวาภัณฑไทย. ถาไมใชใหตองปาราชิกในเมื่อเจาของทอดธุระ.
แตถาผูอื่นใสเนยใสหรือน้ํามันลงในหมอของภิกษุนั้น, ภิกษุผูเจาของหมอนี้ก็
ใสภัณฑะที่จะดื่มน้ํามันไดลงแมในหมอนั้น ดวยไถยจิต เปนปาราชิก ตาม
นัยที่กลาวแลวนั่นแล. ภิกษุรูวาเนยใสหรือน้ํามันที่ผูอื่นใสไวในหมอเปลาของ
ตน จึงใสภัณฑะลงไปดวยไถยจิต เปนปาราชิกขณะที่ยกขึ้น ตามนัยกอน
เหมือนกัน. มีจิตบริสุทธิ์ใสลงไป ภายหลังจึงยกขึ้นดวยไถยจิต เปนปาราชิก
เหมือนกัน. มีจิตบริสุทธิ์แท ยกขึ้นไมเปนอวหาร ไมเปนสินใช. แตในมหาปจจรี กลาวไวแตเพียงอาบัติเทานั้น. ในกุรุนที ทานกลาวไววา ภิกษุ
เคืองขัดใจวา ทานใสน้ํามันลงในหมอของเราทําไม ดังนี้แลว ยกภัณฑะขึ้น
เททิ้งเสีย ไมเปนภัณฑไทย. ภิกษุใครจะใหน้ํามันไหล จึงจับที่ขอบปากเอียง
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หมอดวยไถยจิต เมื่อน้ํามันไหลไปไดราคาถึงบาทตองปาราชิก. ภิกษุมีไถยจิตจิตแท ทําหมอไหราวดวยคิดวา น้ํามันจะไหลไปเสีย เมื่อน้ํามันไหลไปได
ราคาถึงบาท ตองปาราชิก. ภิกษุมีไถยจิตนั้นแล กระทําหมอไหเปนชองทะลุ
คว่ําหลายหรือตะแคง. ก็แลคํานี้เปนฐานแหงความฉงน, เพราะฉะนั้น ควร
สังเกตใหดี.
ก็ในคําวา คว่ํา เปนตนนี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้: ชองปากลงขางลาง
ชื่อวา คว่ํา. ชองปากขึ้นขางบน ชื่อวา หงาย. ชองปากไปตรง ๆ เหมือน
กระบวยชื่อวา ตะแคง. บรรดาการทําคว่ําเปนตนนั้น เมื่อน้ํามันไดราคาถึงบาท
ไหลออกจากภายในชองที่อยูขางลาง ซึ่งตนทําไวจําเดิมแตภายนอก ถึงจะไม
ไหลออกไปภายนอก ก็เปนปาราชิก. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา น้ํามัน
พอไหลออกไปจากภายในนั้นเทานั้น ก็ชื่อวาไหลออกไปภายนอก จะนับวาอยู
ภายในหมอไมได คือไมตั้งอยูในหมอ. เมื่อน้ํามันไดราคาถึงบาท ไหลออก
ไปจากภายนอกชอง ที่ตนทําไวจําเดิมแตภายใน เปนปาราชิก. เมื่อน้ํามันได
ราคาถึงบาทไหลออกไปจากภายนอกชองขางบน ที่ตนทําไวโดยอาการใด ๆ ก็
ตาม เปนปาราชิก. ในอรรถกถาทั้งหลาย ทานกลาวไววา แทจริง น้ํามัน
นั้น ยังไมไหลจากภายในไปภายนอกเพียงใด, ก็ชื่อวายังอยูภายในหมอเพียง
นั้นนั่นแล. พระวินัยธร พึงปรับ (อาบัติปาราชิก) ดวยอํานาจน้ํามันที่ไหล
ออกจากตรงกลางกระเบื้อง แหงชองที่อยูตรงกลาง. ก็คําที่กลาวไวในอรรถกถา
ทั้งหลายนั้น ยอมสมกับการทําลายคันคูของสระ ในเมื่อภิกษุกระทําชองตั้งแต
ภายในและภายนอก เวนตรงกลางไว. แตเมื่อภิกษุกระทําชองจําเดิมแตภายใน
แลว พระวินัยธรควรปรับอาบัติดวยชองภายนอก, เมื่อทําชองจําเดิมแตภาย
นอกแลว ควรปรับดวยชองภายใน ; คําที่ทานกลาวไวในชองที่กําหนดดวย
ตรงกลางนี้ ดังพรรณนามานี้ ใชได.
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ก็ภิกษุใด นําออกซึ่งเชิงรองหรือกอนเสาแหงหมอ ดวยไถยจิตวา
หมอจักกลิ้งไป เมื่อหมอกลิ้งไป เปนปาราชิก. อนึ่ง เมื่อภิกษุรูความที่เขาจะ
รินน้ํามันใส ทําความราวหรือชองแหงหมอเปลาไวเปนภัณฑไทย โดยประมาณ
แหงน้ํามันที่รั่วออกในภายหลัง. แตในอรรถกถาทั้งหลาย บางแหงทานเขียน
ไววา เปนปาราชิก ดังนี้ก็มี. นั่นเขียนไวดวยความพลั้งพลาด. ภิกษุทําไม
หรือหินใหเปนอันตนผูกไวไมดี หรือตั้งไมหรือหินใหเปนของอันตนตั้งไวไมดี
ในเบื้องบนแหงหมอเต็ม ดวยไถยจิตวา มันจักตกไปทําลาย น้ํามันจักไหล
ออกจากหมอนั้น. ไมหรือหินนั้น จะตองตกอยางแนนอน เมื่อภิกษุทําอยางนั้น
เปนปาราชิกในขณะทําเสร็จ. ทําอยางนั้น ในเบื้องบนแหงหมอเปลา ไมหรือ
หินนั้นตกไปทําลายในกาลที่หมอนั้นเต็มในภายหลังเปนภัณฑไทย. จริงอยู ใน
ฐานะเชนนี้ยังไมเปนปาราชิกในเบื้องตนทีเดียว เพราะประโยคอันภิกษุทําแลว
ในกาลที่ของไมมี. แตเปนภัณฑไทย เพราะทําของใหเสีย. เมื่อเขาใหนํามา
ให ไมใหเขาเปนปาราชิก เพราะการทอดธุระแหงเจาของทั้งหลาย. ภิกษุ
ทําเหมืองใหตรงดวยไถยจิตวา หมอจักกลิ้งไป หรือน้ําจักยังน้ํามันใหลนขึ้น
หมอกลิ้งไปก็ตาม น้ํามันลนขึ้นก็ตาม เปนปาราชิกในเวลาที่ทําใหตรง. จริงอยู
ประโยคเชนนี้ ๆ ถึงความสงเคราะหไดในบุพประโยคาวหาร. เมื่อเหมืองแหง
อันภิกษุทําใหตรงไวแลว น้ําไหลมาทีหลัง หมอกลิ้งไปก็ตาม น้ํามันลนขึ้น
ก็ตาม, เปนภัณฑไทย. เพราะเหตุไร ? เพราะไมมีประโยค คือการใหเคลื่อน
จากฐาน. ลักษณะแหงประโยค คือ การใหเคลื่อนจากฐานนั้น จักมีแจงใน
ของที่ตั้งอยูในเรือ.
[ อรรถาธิบาย คําวา ภินฺทิตฺวา เปนตน ]
พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งหลายมีบทวา ตตฺเถว ภินฺทติ วา เปนตน
ทานกลาวไวในอรรถกถาดังนี้กอน.
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บทวา ทําลายก็ดี นั้น โดยอรรถวา ทุบทําลายดวยไมคอน.
บทวา เทก็ดี นั้น โดยอรรถวาเทน้ําหรือทรายลงในน้ํามันลนขึ้น.
บทวา ยังไฟใหไหมก็ดี นั้น โดยอรรถวานําฟนมาแลวยังไฟใหไหม.
บทวา ใหเปนของบริโภคไมได นั้น โดยอรรถวา ทําใหเปน
ของพึงเคี้ยวไมได หรือพึงดื่มไมได คือ ยังอุจจาระหรือปสสาวะ หรือยาพิษ
หรือของเดน หรือซากศพใหตกลงไป.
บทวา ตองอาบัติทุกกฏ นั้น โดยอรรถวา เปนทุกกฏเพราะไมมี
การใหเคลื่อนจากฐาน. ญาณพิเศษนี้ ชื่อวา พุทธวิสัย. แมจะเปนทุกกฏ ก็จริง
แตเมื่อเจาของใหนํามาให เปนภัณฑไทย. ใน ๔ บทนั้น สองบทเบื้องตน
ไมสม. เพราะสองบทนั้น เปนลักษณะอันเดียวกันกับการทําความราวของหมอ
และการทําเหมืองใหตรง. สวนสองบทเบื้องหลัง แมยังวัตถุใหเคลื่อนจากฐาน
ก็อาจทําได. เพราะฉะนั้น อาจารยพวกหนึ่ง จึงกลาววินิจฉัยในคํานี้ไวอยางนี้.
ไดยินวา ในอรรถกถา คําวา เปนทุกกฏ เพราะไมมีการใหเคลื่อน
จากฐาน นี้ ทานกลาวหมายเอาสองบทเบื้องหลัง. จริงอยู ภิกษุไมทําการให
เคลื่อนจาก ฐานเลย พึงเผาเสียก็ดี พึงทําไหเปนของใชสอยไมไดก็ดี ดวย
ไถยจิตหรือเพราะตองการใหการเสียหาย, แตในสองบทเบื้องตน เมื่อภิกษุ
ทําลายหรือเทโดยนัยที่กลาวแลว การใหเคลื่อนจากฐาน ยอมมีได ; เพราะ
ฉะนั้น เมื่อทําอยางนั้น เปนภัณฑไทย เพราะใครนะใหเสียหาย เปนปาราชิก
ดวยไถยจิต ดังนี้แล.
หากมีผูแยงวา คํานั้น ไมชอบ เพราะทานกลาวไวในพระบาลีวา
เปนทุกกฏ.
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พึงเฉลยวา จะเปนคําไมชอบหามิได เพราะมีอรรถที่จะพึงถือเอาโดย
ประการอื่น.
จริงอยู ในฝกฝายแหงไถยจิตในพระบาลี อาจารยพวกหนึ่งกลาว
อยางนี้วา บทวา ทําลายก็ดี นั้น โดยอรรถวา เจือดวยน้ํา บทวา เท ก็ดี
นั้น โดยอรรถวา เท ทราย หรืออุจจาระ หรือปสสาวะลงใสเภสัชมีน้ํามัน
เปนตนนั้น ดังนี้. สวนสาระในคํานี้ ดังตอไปนี้ :- ภิกษุไมประสงคจะใหเคลื่อน
จากฐานเลย ทําลายอยางเดียว ดุจภิกษุเผาหญาในวินีตวัตถุ. แตเภสัชมีน้ํามัน
เปนตนยอมไหลออกได เพราะหมอทําลายแลว. ก็หรือวา ในเภสัชเหลานั้น
เภสัชใดเปนของแหง เภสัชนั้น ยังยึดกันตั้งอยูไดเทียว. อนึ่ง ภิกษุไมประสงค
จะเทน้ํามันเลย เทน้ํา หรือทราย เปนตน ลงในหมอนั้นอยางเดียว. แต
น้ํามันก็เปนอันภิกษุนั้นเท เพราะไดเทน้ําหรือทรายเปนตนนั้นลงไป. เพราะ
ฉะนั้น ดวยอํานาจโวหาร ทานจึงเรียกวา ทําลายก็ดี เทก็ดี. ผูศึกษาพึงถือ
เอาใจความแหงบทเหลานี้ ดังกลาวมาฉะนี้.
สวนในฝายแหงความเปนผูใครจะใหฉิบหาย เปนทุกกฏ ถูกตองแม
โดยประการนอกนี้. จริงอยู เมื่อทานกลาวอธิบายความอยูอยางนี้ บาลีและ
อรรถกถา ยอมเปนอันทานสอบสวน กลาวดีแลวโดยเบื้องตนและเบื้องปลาย.
แตไมควรทําความพอใจแมดวยทําอธิบายเพียงเทานี้ พึงเขาไปนั่งใกลอาจารย
ทั้งหลายแลวทราบขอวินิจฉัยแล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในแผนดิน
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กถาวาดวยทรัพยที่อยูบนบก
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูบนบก. สองบทวา ถเล นิกฺขิตฺต
ความวา ไดแก ทรัพยที่เขาวางไวบนพื้นดินก็ดี บนพื้นปราสาทและบนภูเขา
เปนตนแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งปกปดหรือไมปกปดก็ดี พึงทราบวา ทรัพยที่ตั้ง
อยูบนบก. ทรัพยนั้น ถาเขาทําเปนกองไว พึงตัดสินตามคําวินิจฉัยที่กลาวไว
ในการทําทรัพยใหอยูในภาชนะและการตัดกําเอาในภายในหมอ. ถาทรัพยนั้น
ติดเนื่องเปนอันเดียวกัน มียางรักและยางสนเปนตน พึงตัดสินตามคําวินิจฉัย
ที่กลาวไวในน้ําผึ้งและน้ําออยที่เคี่ยวสุกแลว. ถาทรัพยเปนของหนัก จะเปน
แทงโลหะก็ตาม งบน้ําออยก็ตาม วัตถุมีน้ํามันน้ําผึ้งและเปรียงเปนตนก็ตาม
ซึ่งเนื่องดวยภาระ พึงตัดสินตามคําวินิจฉัยที่กลาวไวในการยังหมอใหเคลื่อน
จากฐาน และพึงกําหนดความตางของฐานแหงสิ่งของเขาผูกไวดวยโซ. สวน
ภิกษุถือเอาวัตถุมีผาปาวารผาลาดพื้นและผาสาฎกเปนตนที่เขาปูลาดไว ฉุดมา
ตรงๆ เมื่อชายผาขางโนนลวงเลยโอกาสที่ชายผาขางนี้ถูกตองไป เปนปาราชิก.
ในทุก ๆ ทิศ ก็ควรกําหนดดวยอาการอยางนี้. ภิกษุหอแลวยกขึ้น เมื่อทําให
ลอยไปในอากาศ เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก. ทําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวนั่นเอง ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่อยูบนบก
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กถาวาดวยทรัพยที่อยูในอากาศ
พึงทราบวินิจฉัยในของที่อยูในอากาศ. สําหรับนกยูง พึงทราบการ
กําหนดฐานโดยอาการ ๖ อยาง คือ ขางหนากําหนดดวยจะงอยปาก ขางหลัง
กําหนดดวยปลายลําแพนหาง ขางทั้ง ๒ กําหนดดวยปลายปก เบื้องต่ํากําหนด
ดวยปลายเล็บเทา เบื้องบนกําหนดดวยปลายหงอน. ภิกษุคิดวา จักจับนกยูง
ซึ่งมีเจาของ อัน (บิน) อยูในอากาศ ยืนอยูขางหนา หรือเหยียดมือออก.
นกยูงกางปกอยูในอากาศนั่นแหละ กระพือปกแลวหยุดบินยืนอยู เปนทุกกฏ
แกภิกษุนั้น, ไมใหนกยูงนั้นไหว เอามือลูบคลํา เปนทุกกฎเหมือนกัน,
ไมใหเคลื่อนจากฐาน ใหไหวอยู เปนถุลลัจจัย. สวนจะเอามือจับหรือไมจับ
ก็ตาม ใหปลายลําแพนหางลวงเลยโอกาสที่จะงอยปากถูก หรือใหจะงอยปาก
ลวงเลยโอกาสที่ปลายลําแพนหางถูก, ถานกยูงนั้น ไดราคาบาทหนึ่งไซร,
เปนปาราชิก. อนึ่ง ใหปลายปกขางขวา ลวงเลยโอกาสที่ปลายปกขางซายถูก
หรือใหปลายปกขางซาย ลวงเลยโอกาสที่ปลายปกขางขวาถูก ก็เปนปาราชิก.
อนึ่ง ใหปลายหงอน ลวงเลยโอกาสที่ปลายเล็บเทาถูก หรือใหปลายเล็บเทา
ลวงเลยโอกาสที่ปลายหงอนถูก ก็เปนปาราชิก. นกยูงบินไปทางอากาศ จับที่
บรรดาอวัยวะมีศีรษะเปนตน อันใด, อวัยวะอันนั้น เปนฐานของนกยูงนั้น.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นแมเมื่อทํานกยูงตัวนั้น ซึ่งเกาะอยูที่มือใหสายไปขาง
โนนและขางนี้ ชื่อวาทําใหไหวแท. และถาเธอเอามืออีกขางหนึ่งจับใหเคลื่อน
จากฐาน เปนปาราชิก. ภิกษุยื่นมืออีกขางหนึ่งเขาไปใกล, นกยูงโดดไปเกาะ
ที่มือนั้นเสียเอง ไมเปนอาบัติ. ภิกษุมีไถยจิต รูวานกยูงจับที่อวัยวะ ยางเทา
กาวแรก เปนถุลลัจจัย, กาวที่สอง เปนปาราชิก. นกยูงจับอยูบนพื้นดิน
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ยอมไดฐาน ๓ ดวยอํานาจเทาทั้งสอง และลําแพนหาง. เมื่อภิกษุยกนกยูงนั้น
ขึ้น เปนถุลลัจจัย ตลอดเวลาที่ฐานแมเพียงฐานเดียวยังถูกแผนดิน. เมื่อนกยูง
นั้นสักวาอันภิกษุใหพนจากแผนดินแมเพียงปลายเสนผมก็เปนปาราชิก. ภิกษุ
ยกนกยูงซึ่งอยูในกรงขึ้นพรอมทั้งกรง ตองปาราชิก. แตถานกยูงตัวนั้น ไมได
ราคาถึงบาทไซร, พึงปรับตามราคาทุก ๆ แหง. ภิกษุมีไถยจิต ทํานกยูงตัว
ซึ่งเที่ยวอยูภายในสวนใหตกใจ ไลมันเดินออกไปนอกสวนดวยเทาเทียว ให
ลวงเลยเขตที่กําหนดแหงประตู ตองปาราชิก. จริงอยู ภายในสวน เปนฐาน
ของนกยูงนั้น เหมือนคอกเปนฐานของโคที่อยูในคอก ฉะนั้น. แตเมื่อภิกษุ
เอามือจับทําใหมันบินไปในอากาศ แมภายในสวน ก็ตองปาราชิกเหมือนกัน.
เมื่อภิกษุยังนกยูงแมเที่ยวอยูภายในบานใหลวงเลยเครื่องลอมแหงบานไป ตอง
ปาราชิก. นกยูงตัวที่ออกไปเที่ยวอยูในอุปจารบานหรืออุปจารสวนเองทีเดียว
และภิกษุมีไถยจิต ยังมันใหตกใจดวยไมหรือดวยกระเบื้อง ทําใหมันบายหนา
เขาดง. นกยูงบินไปเกาะอยูภายในบาน หรือภายในสวน หรือบนหลังคา,
ยังรักษาอยู. แตถามันบายหนาเขาดงบินไปก็ดี เดินไปก็ดี, เมื่อไมมีความหมาย
ใจวา เราใหมันเขาดงไปแลว จักจับเอา ตองปาราชิก ในเมื่อสักวา มันบิน
ขึ้นพนแผนดินแมเพียงปลายเสนผม หรือในยางเทาที่สอง. เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวา ที่ซึ่งยืนเทานั้น เปนฐานของมันซึ่งออกจากบานแลว. แมใน
นกทั้งหลายมีนกคับแคเปนตน ก็พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้แล.
บทวา สาฏก วา มีความวา ภิกษุเอามือจับ ผาสาฎกที่แข็งดวย
แปง ซึ่งปลิวไปในอากาศ ลอยมาตรงหนา ที่ชายผาขางหนึ่งเหมือนผาที่เขา
ขึงลาดไวบนพื้นแผนดินถูกลมกระพือพัด ฉะนั้น, เมื่อไมไดทําฐานใหไหวไป
ขางโนนและขางนี้เลย ตองทุกกฏ เพราะงดการเดิน, เมื่อไมทําใหเคลื่อนจาก
ฐานรักษาอยู, เปนถุลลัจจัย เพราะทําใหไหว, ใหเคลื่อนจากฐาน ตอง
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ปาราชิก. ก็การกําหนดฐานแหงผาสาฎกนั้น พึงทราบดวยอาการ ๖ อยาง
เหมือนการกําหนดฐานแหงนกยูง ฉะนั้น. สวนผาสาฎกที่ไมแข็ง พอภิกษุจับ
ที่ชายผาขางหนึ่งเทานั้น ก็ตกลงไปกองอยูบนพื้นดินทั้งชายที่สอง, ผาสาฎก
นั้นมีฐาน ๒ คือ มือ ๑ พื้นดิน ๑. ภิกษุทําผาสาฎกนั้น ตามที่จับเอาแลวนั่น
แล ใหเคลื่อนไปจากประเทศแหงโอกาสที่ตนจับเอาครั้งแรก ตองถุลลัจจัย
ภายหลัง เอามือที่สอง หรือเทายกขึ้นจากพื้นดิน ตองปาราชิก. อนึ่ง ครั้งแรก
ยกขึ้นจากพื้นดิน ตองถุลลัจจัย, ภายหลังใหเคลื่อนจากประเทศแหงโอกาสที่
ตนจับเอา ตองปาราชิก. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเมื่อไมปลอยการจับ ยื่นมือลง
ไปตรง ๆ ปองผาใหอยูที่พื้นดิน จึงเอามือนั้นนั่นเองยกผาขึ้น ตองปาราชิก.
แมในผาโพก ก็พึงทราบวินิจฉัยดังนี้แหละ.
หลายบทวา หิรฺ วา สุวณฺณ วา ฉิชฺชมาน มีความวา
เครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน ของพวกมนุษยผูตกแตงอยูก็ดี แทงทองของ
พวกชางทองผูตัดซี่ทองอยูก็ดี ขาดตกไป. ถาภิกษุมีไถยจิตเอามือจับเอาเครื่อง
ประดับ หรือแทงทองที่ขาดตกลอยมาทางอากาศนั้น, การจับเอานั่นแหละ
เปนฐาน, เอามือออกจากประเทศที่ตนจับเอาตองปาราชิก. เอามือยกเครื่อง
ประดับมีสรอยคอเปนตนที่ตกลงไปในจีวรขึ้น ตองปาราชิก, ไมไดยกขึ้นเลย
แตเดินไป ตองปาราชิกในยางเทาที่สอง. ถึงในเครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน
ที่ตกลงไปในบาตร ก็มีนัยอยางนี้แล. เอามือจับเครื่องประดับมีสรอยคอ
เปนตน ที่ตกลงที่ศีรษะ ที่หนา หรือที่เทา ตองปาราชิก, ไมไดจับเอาเลย
แตเดินไป ตองปาราชิกในยางเทาที่สอง. อนึ่ง เครื่องประดับมีสรอยคอ
เปนตนนั้นตกไปในที่ใด ๆ, เฉพาะโอกาสที่เครื่องประดับเปนตนตั้งอยูในที่
นั้น ๆ เปนฐานของเครื่องประดับเปนตนนั้น, อังคาพยพทั้งหมดก็ดี บาตร
และจีวรก็ดี หาไดเปนฐานไม ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่อยูในอากาศ
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กถาวาดวยทรัพยที่อยูในกลางแจง
พึงทราบวินิจฉัยในภัณฑะที่ตั้งอยูในกลางแจง. ภัณฑะที่เขาวางไวบน
เตียงและตั่งเปนตน จะเปนของควรจับตองหรือไมควรจับตองก็ตาม เมื่อภิกษุ
จับตองดวยไถยจิต เปนทุกกฎ. ก็แลในภัณฑะที่เขาวางไวบนเตียงและตั่งนี้
ควรทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวไวในภัณฑะที่ตั้งอยูบนบก. สวนความแปลกกัน
พึงทราบดังนี้ :ถาผาสาฎกที่แข็งดวยแปง ซึ่งเขาขึงไวที่เตียงหรือตั่ง ตรงกลางไมถูก
พื้นเตียง ถูกแตเทาเตียงเทานั้น, พึงทราบฐานดวยอํานาจแหงเทาทั้ง ๔ ของ
เตียงนั้น. จริงอยู เมื่อผาสาฎกนั้น สักวาอันภิกษุใหลวงเลยโอกาสที่ถูก
เบื้องบน แหงเทาเตียงเทานั้น ยอมเปนปาราชิก ในเพราะเหตุใหกาวลวงนั้น.
แตเมื่อภิกษุลักไปพรอมทั้งเตียงและตั่ง พึงทราบฐาน ดวยอํานาจโอกาสที่
เทาเตียงและตั่งตั้งจดอยู.
บทวา จีวรวเส วา มีความวา บนราวหรือบนขอไมที่เขาผูกตั้งไว
เพื่อประโยชนแกการพาดจีวร. เฉพาะโอกาสที่ถูกกับโอกาสที่ตั้งอยู เปนฐาน
ของจีวรที่พาดไวบนราวนั้น ซึ่งเอาชายไวขางนอก เอาขนดไวขางใน, ราว
จีวรทั้งหมด หาไดเปนฐานไม. เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุจับจีวรนั้นที่ขนด
ดึงมาดวยไถยจิต ใหโอกาสที่ตั้งอยูบนราวดานนอก ลวงเลยประเทศที่ราวจีวร
ถูกดานในไป เปนปาราชิก ดวยการดึงมาเพียงนิ้วเดียวหรือสองนิ้วเทานั้น.
นัยแมแหงภิกษุผูจับที่ชายดึงมา ก็เหมือนกันนี้. แตเมื่อภิกษุรูดลงขางซาย
หรือขางขวาบนราวจีวรนั้นนั่นเอง ครั้นเมื่อจีวรนั้นสักวาลวงเลยฐานแหงชาย
ขางขวาดวยชายขางซาย หรือสักวาลวงเลยฐานแหงชายขางซายดวยชายขางขวา
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ไป เปนปาราชิก ดวยการรูดไปเพียง ๑๐ นิ้ว หรือ ๑๒ นิ้วเทานั้น. เมื่อ
ภิกษุยกขึ้นขางบน เปนปาราชิก ดวยการยกขึ้นเพียงปลายเสนผม. เมื่อภิกษุ
แกจีวรที่เขาเอาเชือกผูกแขวนไว จะถูกราวจีวรหรือไมก็ตาม เปนถุลลัจจัย,
เมื่อแกออกแลว เปนปาราชิก. จริงอยู จีวรนั้นพอสักวาแกออกเทานั้น ยอม
ถึงความนับวา พนจากฐาน. เมื่อภิกษุคลายจีวรที่เขาพันไวที่ราวออก เปน
ถุลลัจจัย, ครั้นเมื่อจีวรนั้นสักวาคลายออกเสร็จแลว ก็ตองปาราชิก. ในจีวร
ที่เขาทําเปนหวงเก็บไว ภิกษุตัดหวงออกก็ดี แกออกก็ดีปลดปลายราวขางหนึ่ง
แลวรูดออกก็ดี ตองถุลลัจจัย, ครั้นเมื่อหวงนั้น สักวาขาดก็ดี สักวาแกออก
แลวก็ดี สักวารูดออกแลวก็ดี ตองปาราชิก. ภิกษุไมไดทําอยางนั้นเลย รูดไป
รูดมาบนราวจีวร, ยังรักษาอยูกอน. จริงอยู ราวจีวรแมทั้งหมดเปนฐานของ
หวง. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่การรูดหมุนไปบนราวจีวรนั้นเปนของ
ธรรมดา. แตถาภิกษุเอามือจับจีวรนั้นทําใหลอยไปในอากาศ ตองปาราชิก.
เพียงโอกาสที่ถูกกับโอกาสที่ตั้งอยู เปนฐานของจีวรที่เขาคลี่พาดไว. วินิจฉัย
ในจีวรชนิดนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในจีวรที่พับพาดไว. สวนจีวร
ใด เปนของถูกพื้นดวยชายขางหนึ่ง, ฐานจีวรนั้นมี ๒ ฐาน ดวยอํานาจโอกาส
ที่จดราวจีวรและพื้น. ในจีวรที่จดพื้นดวยชายขางหนึ่งนั้น พึงทราบวินิจฉัย
ตามนัยที่กลาวแลวในผาสาฎกไมแข็งนั่นแหละ. แมในสายระเดียงจีวร ก็พึง
ทราบวินิจฉัยดังนี้แล. สวนภัณฑะที่เขาวางแขวนไวบนขอ จะเปนหมอยาหรือ
ถุงยาก็ตาม, ถาตั้งอยูไมถูกฝาหรือพื้น, เมื่อภิกษุรูดหูที่คลองปลดออก เมื่อ
ภัณฑะนั้นสักวาออกจากปลายขอไป, เปนปาราชิก. หูสําหรับคลองเปนของแข็ง
เมื่อภิกษุยกขึ้นพรอมทั้งหลักหู ทําใหลอยไปในอากาศ ถึงเมื่อหูที่คลองนั้น
ยังไมหลุดออกจากปลายขอ ก็เปนปาราชิก. ภัณฑะเปนของพิงติดอยูกับฝา,
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ภิกษุดึงภัณฑะนั้นออกจากปลายขอครั้งแรก ตองถุลลัจจัย, ภายหลังจึงปลด
ฝาออก ตองปาราชิก. นัยแมแหงภิกษุผูปลดฝาออกครั้งแรกแลว ภายหลังจึง
นําออกจากขอ ก็เหมือนกันนี้. ก็ถาภิกษุไมอาจปลดภัณฑะที่หนักออกได
ตนเองจึงทําใหพิงฝาแลวปลดออกจากขอ, เมื่อภัณฑะนั้น แมภิกษุไมใหหางฝา
สักวาปลดออกจากขอไดเทานั้น เปนปาราชิก. เพราะวาฐานที่ตนทํา ไมจัด
เปนฐาน. แตสําหรับภัณฑะที่ตั้งจดพื้นมี ๒ ฐานเทานั้น. วินิจฉัยในภัณฑะที่
ตั้งจดพื้นนั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวแล. ก็แลภัณฑะใด เขาใสสาแหรก
แขวนไว. เมื่อภิกษุปลดภัณฑะนั้นออกจากสาแหรกก็ดี ปลดภัณฑะนั้นทั้ง
สาแหรกออกจากขอก็ดี เปนปาราชิก. และถึงความตางกันแหงฐานในภัณฑะ
ที่เขาใสสาแหรกแขวนไวนี้ ก็พึงทราบอยางภัณฑะที่ชิดฝาและพื้น.
ตะปูที่เขาตอกฝาไวตรง ๆ ก็ดี เดือยที่เกิดในฝานั้นนั่นเองก็ดี ชื่อวา
ภิตติขีละ ตะปูฝา. สวนตะปูงอนที่เขาตอกไวนั้นแหละ ชื่อ ฟนนาค. ภัณฑะ
ที่เขาแขวนไวบนตะปูฝาและฟนนาคนั้น พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวแลว
ในภัณฑะที่แขวนไวบนขอ. ก็หอกหรือหลาวหรือแสหางสัตว ซึ่งเขายกขึ้น
พาดไวบนตะปูฝาหรือฟนนาค ๒-๓ อัน ซึ่งติดเรียงกันเปนลําดับ ภิกษุจับที่
ปลายหรือที่ดามลากมา, เพียงแตโอกาสที่ตะปูฝาหรือฟนนาคอันหนึ่ง ๆ ถูก
ลวงเลยไปเทานั้น ตองปาราชิก. เพราะวาเพียงโอกาสที่ถูกเทานั้น ยอมเปน
ฐานของหอกหลาวและแสหางสัตวเหลานั้น, ตะปูฝาหรือฟนนาคทั้งหมด ไม
จัดเปนฐาน. ภิกษุยืนหันหนาเขาฝา จับตรงกลางลากมา เพียงแตสวนดานนอก
ลวงเลยโอกาสที่สวนดานในถูก ตองปาราชิก. แมเมื่อภิกษุเลื่อนไปขางหนา
ก็มีนัยเหมือนกันนี้. เมื่อภิกษุเอามือจับยกขึ้น ทําใหลอยไปในอากาศ แม
เพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก. ภิกษุลากหอกเปนตนนั้นที่เขาวางไวชิดฝา
ครูดฝามา, เมื่อเธอใหดามลวงเลยโอกาสที่ปลายถูก หรือใหปลายลวงเลย
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โอกาสที่ดามถูกไป ตองปาราชิก. ภิกษุยืนหันหนาเขาฝา ลากมาใหสวนที่สุด
ขางอื่นลวงเลยโอกาสที่สวนอีกขางหนึ่งถูกไป ตองปาราชิก. เมื่อยกขึ้นตรง ๆ
ทําใหลอยไปในอากาศเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก.
สองบทวา รุกฺเข วา ลคฺคิต ไดแก ภัณฑะที่เขายกขึ้นแขวนไว
ที่ตนตาลเปนตน. พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวแลวในภัณฑะที่แขวนไวบน
ขอเปนตน. ก็แลเมื่อภิกษุเขยาทะลายตาลที่เกิดอยูบนตนตาลนั้น วัตถุแหง
ปาราชิกจะเต็มในผลใด. เมื่อผลนั้นสักวาหลุดจากขั้ว ตองปาราชิก. ภิกษุตัด
ทะลายตาล ตองปาราชิก. สวนทะลายตาลที่เขายกขึ้นเอาปลายพาดไวในงามใบ
ได ๒ ฐาน คือฐานที่พาดไว ๑ ฐานคือขั้ว ๑. วินิจฉัยใน ๒ ฐานนั้น พึง
ทราบตามนัยที่กลาวแลว. สวนภิกษุใด ยกปลายพาดที่งามใบเองแลวจึงตัด
เพราะกลัววา พอตัดขาดตกลงมา จะพึงทําเสียง สักวาตัดเสร็จ, ภิกษุนั้น
ตองปาราชิก. เพราะวาฐานที่ตนทํา ไมจัดเปนฐาน. ในดอกและผลของตนไม
ทั้งปวง พึงทราบวินิจฉัยโดยอุบายนี้.
ในคําวา ปตฺตาธารเกป นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- จะเปนเชิงไมก็ตาม
เชิงวลัยก็ตาม เชิงทอนไมก็ตาม ที่ตั้งบาตรชนิดใดชนิดหนึ่ง แมเปนกระเชา
ก็ชาง ทุกอยางถึงความนับวา เชิงรองบาตร ทั้งนั้น เพียงโอกาสที่บาตรถูก
นั่นเอง เปนฐานของบาตรที่เขาตั้งไวบนเชิงรองบาตรนั้น. ในเชิงไมของบาตร
นั้น มีกําหนดฐานโดยอาการ ๕ อยาง. ภิกษุจับบาตรที่ตั้งอยูบนเชิงไมนั้น
ที่ขอบปาก แลวลากไปขางใดขางหนึ่งในทิศทั้ง ๔ ใหสวนขางอื่นลวงเลย
โอกาสที่สวนขางหนึ่ง ๆ ถูกไป ตองปาราชิก. เมื่อยกขึ้นขางบน เพียงปลาย
เสนผม ตองปาราชิก. แตพึงใหตีราคาของปรับอาบัติทุก ๆ แหง. แมเมื่อ
ภิกษุลักบาตรไปพรอมทั้งเชิงรอง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในกลางแจง
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา :- หลายบทวา อุทเก
นิกฺขิตฺต โหติ ความวา ภัณฑะที่พวกชนผูกลัวแตราชภัยเปนตน ทําการ
ปดเสียใหดีในวัตถุทั้งหลายมีภาชนะทองแดง และโลหะเปนตนซึ่งจะไมเสียหาย
ไปดวยน้ําเปนธรรมดา แลวเก็บไวในน้ํานิ่ง ในสระโบกขรณีเปนตน. เพียง
โอกาสที่ตั้งอยู เปนฐานของทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํานั้น, น้ําทั้งหมด ไมจัดเปนฐาน.
หลายบทวา คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เมื่อภิกษุ
เดินไปในน้ําที่ไมลึก เปนทุกกฎทุก ๆ ยางเทา. ในน้ําลึกเมื่อทําความพยายาม
ดวยมือ หรือดวยเทาก็ดี ทําความพยายามทั้งมือและเทาก็ดีเปนทุกกฏทุก
ประโยค. ถึงในการดําลงและผุดขึ้น เพื่อลักเอาหมอ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
แตถาภิกษุเห็นภัยบางอยาง จะเปนงูน้ําหรือปลารายก็ตาม กลัวแลวก็หนีไป
เสียในระหวาง ไมเปนอาบัติ. ในอาการมีจับตองเปนตน พึงทราบวินิจฉัย
โดยนัยที่กลาวแลวในหมอ ซึ่งอยูในแผนดินนั่นแล. สวนความแปลกกันมี
ดังตอไปนี้ :- ในภุมมัฏฐกถานั้น ภิกษุขุดลากไปบนแผนดิน, ในอุทกัฏฐกถานี้
ภิกษุกดใหจมลงในโคลน. ความกําหนดฐาน ยอมมีได ดวยอาการ ๖ ดวย
ประการฉะนี้. ในดอกอุบลเปนตน วัตถุแหงปาราชิก จะครบในดอกใด, เมื่อ
ดอกนั้นสักวา ภิกษุเด็ดแลว ตองปาราชิก. ก็บรรดาชาติดอกบัวเหลานี้
เปลือกบัวแมที่ขาง ๆ หนึ่งแหงอุบลชาติทั้งหลาย ยังไมขาดไปเพียงใด, ยัง
รักษาอยูเพียงนั้น. สวนปทุมชาติเมื่อกานขาดแลว ใยขางในแมยังไมขาด
ก็รักษาไวไมได. ดอกอุบลเปนตนที่เจาของตัดวางไว, ดอกใด จะยังวัตถุ
ปาราชิกใหครบได, เมื่อดอกนั้นอันภิกษุยกขึ้นแลว ก็เปนปาราชิก. ดอกอุบล
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เปนตน เปนของที่เขามัดเปนกํา ๆ ไว, วัตถุปาราชิกจะครบในกําใด, เมื่อ
กํานั้น อันภิกษุยกขึ้น ตองปาราชิก. ดอกอุบลเปนตน เปนของเนื่องดวย
ภาระ*, เมื่อภิกษุใหภาระนั้นเคลื่อนจากฐาน ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง
แหงอาการ ๖ ตองปาราชิก ตามนัยที่กลาวแลวในหมอที่ตั้งอยูบนแผนดิน
ดอกอุบลเปนตน มีกานยาวที่เขามัดที่ดอกหรือที่กานใหเปนกํา ลาดหญาบน
เชือกบนหลังน้ํา วาง ไว หรือลามไว, กําหนดการใหเคลื่อนจากฐานแหงดอก
อุบลเปนตนเหลานั้น พึงทราบโดยอาการ 6 อยาง คือ ดานยาว กําหนด
ดวยปลายดอกและที่สุดกาน ดานขวาง กําหนดดวยที่สุดสองขาง เบื้องลาง
กําหนดดวยโอกาสที่จด เบื้องบนกําหนดดวยหลังแหงดอกที่อยูขางบน. แม
ภิกษุใด ทําน้ําใหกระเพื่อม ใหคลื่นเกิดขึ้น ยังกําดอกไมที่เขาวางไวบนหลังน้ํา
ใหเคลื่อนจากฐานที่ตั้งเดิม แมเพียงปลายเสนผม, ภิกษุนั้นตองปาราชิก.
แตถาเธอกําหนดหมายไววา ถึงที่นี่แลวเราจักถือเอา ดังนี้ ยังรักษาอยูกอน.
เมื่อเธอยกขึ้นในที่ซึ่งกําดอกไมลอยไปถึงแลว เปนปาราชิก. น้ําทั้งสิ้น เปน
ฐานของดอกไมที่ขึ้นพนน้ําแลว. เมื่อภิกษุถอนดอกไมนั้นยกขึ้นตรง ๆ เมื่อที่
สุดของกานหางจากน้ําเพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก.ภิกษุจับดอกไมผลักไป
แลวเหนี่ยวมาขาง ๆ จึงถอนขึ้น, น้ําไมเปนฐาน; เมื่อดอกไมนั้นสักวา ภิกษุ
ถอนขึ้นแลว ก็เปนปาราชิก. ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานกลาว ๒
คํานี้ไววา ดอกไมที่มัดเปนกํา ๆ เขาผูกตั้งไวในที่น้ําหรือที่ตนไม หรือที่กอไม,
เมื่อภิกษุไมแกเครื่องผูกออก ทําไหลอยไปขางโนนและขางนี้ เปนถุลลัจจัย,
*
คือ หาบ คอน แบก ตะพาย.
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เมื่อเครื่องผูกสักวาหลุดออก ตองปาราชิก. ภิกษุแกเครื่องผูกกอนแลวนําไป
ทีหลัง, ในดอกไมที่เขาผูกไวนี้ กําหนดฐานโดยอาการ* ๖ อยาง.
สําหรับภิกษุผูใครจะถือเอาดอกปทุมในกอปทุมพรอมทั้งกอ พึงทราบ
กําหนดฐานเบื้องบนและดานกวาง ดวยอํานาจแหงน้ําที่กานดอก และกานใบ
ถูก. และเมื่อเธอยังไมไดถอนกอปทุมนั้นขึ้น แตเหนี่ยวดอกหรือใบมาเฉพาะ
หนาตน เปนถุลลัจจัย. พอถอนขึ้น ตองปาราชิก. เมื่อเธอแมไมยังกานดอก
และกานใบใหเคลื่อนจากฐาน ถอนกอปทุมขึ้นกอน เปนถุลลัจจัย. เมื่อกาน
แหงดอกและใบเธอใหเคลื่อนจากฐาน ในภายหลัง ตองปาราชิก. สวนภิกษุ
ผูถือเอาดอกในกอปทุม ที่เขาถอนขึ้นไวแลว พึงใหตีราคาภัณฑะปรับอาบัติ.
แมในดอกที่กองไวที่มัดไวเปนกํา ๆ และที่เนื่องในภาระ ซึ่งวางไวนอกสระ
มีนัยเหมือนกันนี้. เหงาบัวหรือรากบัว วัตถุปาราชิกจะครบ ดวยเหงาหรือ
รากอันใด, เมื่อภิกษุถอนเหงาหรือรากอันนั้นขึ้น ตองปาราชิก. ก็ในเหงา
และรากบัวนี้ พึงกําหนดฐานดวยอํานาจโอกาสที่เปอกตมถูก. ในมหาอรรถกถา
นั่นเอง ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุถอนเหงาหรือรากบัวเหลานั้นขึ้น แมราก
ฝอยที่ละเอียด ยังไมขาด ก็ยังรักษาอยูกอน, ใบก็ดี ดอกก็ดี เกิดที่ขอเหงาบัว
มีอยู, แมใบและดอกนั้น ก็ยังรักษาอยู ดังนี้. ก็แล ที่หัวเหงาบัว เปนของ
มีหนาม เหมือนตุมสิวที่ใบหนาของพวกคนกําลังแตกเนื้อหนุมสาว ฉะนั้น
หนามนี้รักษาไมได เพราะไมใชเปนของยาว. คําที่เหลือนัยดังกลาวไวแลว
ในดอกอุบล เปนตนนั่นเอง. น้ําทั้งสิ้น ในชลาลัยทั้งหลาย มีบึงเปนตน
*
คําวา ๒ คํานี้ ในสารัตถทีปนี. ๒/๒๑๘ ทานอธิบายไววา คําวา เมื่อภิกษุไมแกเครื่องผูก
ออก แตทําใหลอยไปขางโนนและขางนี้ เปนถุลลัจจัย, เมื่อเครื่องผูกสักวาหลุดแลว ก็เปน
ปาราชิก นี้เปนคําที่ ๑ คําวา ภิกษุแกเครื่องผูกออกกอนแลว จึงนําไปทีหลัง, ในดอกไมที่เขา
ผูกไวนี้ กําหนดฐานโดยอาการ ๖ นี้เปนคําที่ ๒.
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เปนฐานของปลาและเตาที่มีเจาของ. เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด เอาเบ็ดก็ดี ขาย
ก็ดี ไซก็ดี มือก็ดี จับเอาปลาที่มีเจาของ ในที่ที่เขายังรักษา, วัตถุปาราชิก
จะครบดวยปลาตัวใด, เมื่อปลาตัวนั้น สักวาภิกษุยกขึ้นจากน้ําแมเพียงปลาย
เสนผม ภิกษุนั้น ตองปาราชิก. ปลาบางตัวเมื่อถูกจับ วิ่งไปทางโนนและทางนี้
กระโดดขึ้นไปยังอากาศ ตกลงไปที่ตลิ่ง, แมเมื่อภิกษุจับเอาปลาตัวที่อยูใน
อากาศหรือที่ตกไปที่ตลิ่งนั้น ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. เมื่อภิกษุจับเอาแมเตา
ตัวที่คลานไปหาอาหารกินภายนอกขอบสระ ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ก็เมื่อภิกษุ
ใหสัตวน้ําพนจากน้ํา เปนปาราชิก.
[ สมัยหลังพุทธกาลพวกชนขุดบอน้ําใชเลี้ยงปลา ]
ชนทั้งหลายในชนบทนั้นๆ อาศัยลําราง สําหรับไขน้ําของสระใหญที่
ทั่วไปแกชนทั้งปวง ชุดหวงน้ําเชนกับแมน้ํานอยอันทั่วไปแกชนทั้งปวงเหมือน
กัน. พวกเขาไดชักลํารางเล็กๆ จากหวงน้ํา คลายกับแมน้ํานั้นไป แลวขุดเปน
บอไวเพื่อประโยชนแกการใชสอยของตนๆ ที่ปลายราง. และชนเหลานั้นมี
ความตองการน้ําในเวลาใด ในเวลานั้นจึงชําระลํารางเล็กในบอ และหวงน้ํา
ใหสะอาด แลวลอกลํารางสําหรับไขน้ําไป. ปลายทั้งหลายออกจากสระใหญนั้น
พรอมกับน้ํา ไปถึงบอโดยลําดับแลวอยู. ชนทั้งหลายไมหามผูที่จับปลาในสระ
และหวงน้ํานั้น. แตไมยอม คือ หามมิใหจับปลาทั้งหลายที่เขาไปในลํารางและ
บอน้ําเล็ก ๆ ของตน ๆ.
[ ภิกษุจับเอาปลาที่เขาเลี้ยงปรับอาบัติตามราคาปลา ]
ภิกษุใดจับปลาในที่เหลานั้น ในสระหรือในลํารางสําหรับไขน้ํา หรือ
ในหวงน้ํา, ภิกษุนั้น อันพระวินัยธรพึงไหปรับอาบัติดวยอวหาร. แตเมื่อ
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จับปลาที่เขาไปในลํารางเล็ก หรือในบอแลว พึงปรับอาบัติดวยอํานาจแหง
ราคาปลาที่จับได. ถาปลาที่กําลังถูกจับ จากลํารางเล็กและบอน้ํานั้น กระโดด
ขึ้นไปในอากาศ หรือตกลงมาริมตลิ่ง, เมื่อภิกษุจับเอาปลานั้น ซึ่งอยูในอากาศ
หรือที่อยูบนตลิ่งพนจากน้ําแลว อวหาร ไมมี. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา
ชนเหลานั้นเปนเจาของปลา ซึ่งอยูในที่หวงหามของตนเทานั้น. จริงอยู กติกา
เห็นปานนี้ เปนกติกาในชนบทเหลานั้น. แมในเตา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ก็
ถาวา ปลาที่กําลังจะถูกจับวายขึ้นจากบอไปลงรางเล็ก, แมเมื่อภิกษุจับปลานั้น
ในรางเล็กนั้น เปนอวหารแท. แตไมเปนอวหารแกภิกษุผูจับปลาที่วายขึ้นจาก
ลํารางเล็กไปลงหวงน้ํา และวายขึ้นจากหวงน้ํานั้นไปลงสระแลว. ภิกษุเอา
เมล็ดขาวสุกลอปลาจากบอไปขึ้นลํารางแลวจับเอา, เปนอวหารแกภิกษุนั้นแท.
แตไมเปนอวหารแกภิกษุผูลอจากลํารางนั้นไปลงหวงน้ําแลวจับเอา. ชนบาง
พวก นําเอาปลาจากที่สาธารณะแกชนทั้งปวง บางแหงนั่นแล ขังเลี้ยงไวใน
บอน้ําที่หลังสวน แลวฆาเสียคราวละ ๒ - ๓ ตัว เพื่อประโยชนแกแกงเผ็ด
ทุกวัน. เมื่อภิกษุจับปลาเห็นปานนั้น ซึ่งอยูในน้ํา หรือบนอากาศ หรือริม
ตลิ่งแหงใดแหงหนึ่ง เปนอวหารแท. แมในเตา ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ก็ในฤดูแลง กระแสน้ําในแมน้ําขาดสาย น้ํายอมขังอยูในที่ลุมบาง
แหง. มนุษยทั้งหลายโปรยผลไมเบื่อเมาและยาพิษเปนตนลง เพื่อความวอด
วายแหงปลาทั้งหลายในลุมน้ํานั้นแลวไปเสีย. ปลาทั้งหลาย กินผลไมเบื่อเมา
และยาพิษเปนตนเหลานั้น แลวตายหงายทองลอยอยูบนน้ํา. ภิกษุใดไปในที่
นั้นแลว จับเอาดวยทําในใจวา เจาของยังไมมาเพียงใด, เราจักจับเอาปลา
เหลานี้เพียงนั้น, ภิกษุนั้น พระวินัยธร พึงปรับอาบัติตามราคา. เมื่อเธอ
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ถือเอาดวยบังสุกุลสัญญาไมเปนอวหาร. แตเมื่อเจาของใหนํามาเปนภัณฑไทย
มนุษยทั้งหลายโปรยยาพิษเบื่อปลาแลวพากันกลับไปนําภาชนะมาบรรจุใหเต็ม
แลวไป. พวกเขายังอาลัยอยูวา พวกเราจักกลับมาแมอีก เพียงใด, ปลา
เหลานั้น ยังจัดวาเปนปลามีเจาของเพียงนั้น. แตเมื่อใด พวกเขาสิ้นอาลัย
หลีกไปเสียดวยปลงใจวา พวกเรา พอละ จําเดิมแตนั้นไป เปนทุกกฎแกภิกษุ
ผูถือเอาดวยไถยจิต, ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีบังสุกุลสัญญา. พึงทราบวินิจฉัย
ในชาติสัตวน้ําแมทุกชนิดเหมือนในปลาและเตา.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในน้ํา
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในเรือ
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในเรือ :- พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงแสดงเรือเปนอันดับแรกกอน จึงตรัสวา นาวา นาม ยาย ตรติ ดังนี้.
เพราะฉะนั้น ในอธิการวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในเรือนี้ พาหนะสําหรับขามน้ํา
โดยที่สุด จะเปนรางยอมผาก็ตาม แพไมไผก็ตาม พึงทราบวา เรือ ทั้งนั้น.
สวนในการสมมติสีมา เรือประจําที่ภิกษุขุดภายใน หรือตอดวยแผนกระดาน
จัดทําไว โดยกําหนดอยางต่ําที่สุด บรรทุกคนขามฟากไดถึง ๓ คน จึงใชได.
แตในนาวัฎฐาธิการนี้ บรรทุกคนไดแมคนเดียว ทานก็เรียกวา เรือ เหมือนกัน.
ภัณฑะอยางใดอยางหนึ่ง เนื่องกับตัวเรือก็ตาม ไมเนื่องกับตัวเรือ
ก็ตาม ชื่อวาภัณฑะที่เก็บไวในเรือ. ลักษณะการลักภัณฑะที่เก็บไวในเรือนั้น
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในภัณฑะที่ตั้งอยูบนบก นั่นแล. การแสวงหาเพื่อน
การเดินไป การจับตอง และการทําใหไหว ในคําเปนตนวา นาว อวหริสฺสามิ
มีนัยดังกลาวแลว นั่นแล. สวนในคําวา พนฺธน โมจติ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :เรือลําใด เมื่อแกเครื่องผูกแลว ก็ยังไมเคลื่อนจากฐาน, เครื่องผูกของเรือ
ลํานั้น ยังแกไมออกเพียงใด, เปนทุกกฏเพียงนั้น, แตครั้นแกออกแลว
เปนถุลลัจจัยก็มี เปนปาราชิกก็มี. คํานั้น จํามีแจงขางหนา. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแหละ. พรรณนาเฉพาะบาลีมีเทานี้กอน.
สวนวินิจฉัยนอกบาลี ในนาวัฏฐาธิการนี้ มีดังตอไปนี้ :- สําหรับ
เรือที่ผูกจอดไวในกระแสน้ําเชี่ยว มีฐานเดียว คือ เครื่องผูกเทานั้น. เมื่อ
เครื่องผูกนั้น สักวาแกออกแลวตองปาราชิก. ความยุกติในเครื่องผูกนั้น ได
กลาวไวแลวในเบื้องตนนั่นแล. สวนในเรือที่เขาลมไว ตั้งแผไปตลอดประเทศ
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แหงน้ําใด ๆ ประเทศแหงน้ํานั้น ๆ เปนฐานของเรือนั้น. เพราะเหตุนั้น เมื่อ
ภิกษุกูเรือนั้นขางบนก็ดี กดใหจมลงในเบื้องต่ําก็ดี ใหลวงเลยโอกาสที่เรือ
ถูกในทิศทั้ง ๔ ไปก็ดี ก็เปนปาราชิกในขณะที่พอเลยไป. เรือไมไดผูกจอด
อยูตามธรรมดาของเรือในน้ํานิ่ง เมื่อภิกษุฉุดลาก ไปขางหนาก็ดี ไปขางหลัง
ก็ดี ขางซายและขางขวาก็ดี ครั้นเมื่อสักวาสวนที่ตั้งอยูในน้ําอีกขางหนึ่ง ลวง
เลยโอกาสที่สวนขางหนึ่งถูกไป เปนปาราชิก. เมื่อยกขึ้นขางบนใหพนจากน้ํา
เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก เมื่อกดลงขางลางใหขอบปากลวงเลยโอกาสที่
พื้นทองเรือถูกตองไป เปนปาราชิก. สําหรับเรือที่ผูกไวริมตลิ่งจอดอยูในน้ํานิ่ง
มีฐาน ๒ คือ เครื่องผูก ๑ โอกาสที่จอด ๑. ภิกษุแกเรือนั้นออกจากเครื่อง
ผูกกอน ตองถุลลัจจัย. ภายหลังใหเคลื่อนจากฐาน โดยอาการอันใดอันหนึ่ง
แหงอาการ ๖ อยาง ตองปาราชิก. แมในการใหเคลื่อนจากฐานกอน แก
เครื่องผูกทีหลัง ก็มีนัยเหมือนกันนี้. โอกาสที่ถูกเทียว เปนฐานของเรือที่เข็น
ขึ้นวางหงายไวบนบก. กําหนดฐานของเรือนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง.
แตโอกาสที่ขอบปากถูกเทานั้น เปนฐานของเรือที่เขาวางคว่ําไว. ผูศึกษา พึง
ทราบการกําหนดฐานของเรือแมนั้นไปโดยอาการ ๕ อยาง แลวทราบวาเปน
ปาราชิก ในเมื่อเรือสักวาลวงเลยโอกาสที่ถูกขางใดขางหนึ่งและเบื้องบนไป
เพียงปลายเสนผม. ก็แลโอกาสที่ไมหมอนถูกเทานั้นเปนฐานของเรือที่เขาเข็น
ขึ้นบกแลววางบนไมหมอนสองอัน. เพราะฉะนั้น วินิจฉัยในเรือที่เขาวางบน
ไมหมอนนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในผาสาฎกเนื้อแข็งที่พาดไวเฉพาะ
บนปลายเทาเตียง และในหลาว แสหางสัตวเขาพาดไวบนไมฟนนาค. แต
วาเมื่อเรือผูกเชือกไว ไมใชเพียงแตโอกาสที่ถูกตองเทานั้นเปนฐาน แหงเรือ
ที่เขายังมิไดแกเชือกซึ่งยาวประมาณ ๖๐ - ๗๐ วา ไวเลยแลวเหนี่ยวมาคลองไว
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กับหลักที่ตอกลงดินตั้งไวบนบกพรอมกับเชือก, โดยที่แท พึงทราบวา ดาน
ยาวเพียงที่สวนเบื้องหลังของโอกาสที่เรือจดแผนดิน จับแตปลายเชือกมา เปน
ฐานกอน สวนดานขวางประมาณที่สุดรอบที่เรือและเชือกจดแผนดิน เปนฐาน.
เมื่อภิกษุฉุดลากเรือนั้นไปตามยาวก็ดี ตามขวางก็ดี พอสักวาใหสวนที่จดดิน
อีกขางหนึ่งเลยโอกาสที่สวนขางหนึ่งถูก เปนปาราชิก. เมื่อยกขึ้นขางบนใหพน
จากแผนดินพรอมทั้งเชือก เพียงปลายเสนผม เปนปาราชิก.
อนึ่ง ภิกษุใด มีไถยจิต ขึ้นไปยังเรือที่จอดอยูที่ทา เอาถอหรือไม
พายแจวไป, ภิกษุนั้นตองปาราชิก. แตถาภิกษุกางรม หรือเอาเทาทั้งสอง
เหยียบจีวร และเอามือทั้งสองยกขึ้นทําตางใบเรือใหกินลม, ลมแรงพัดมาพา
เรือไป, เรือนั้นเปนอันถูกลักไปดวยลมนั้นแล. อวหารไมมีแกบุคคล แตความ
พยายามมีอยู. ก็ความพยายามนั้น หาใชเปนความพยายามในอันที่ใหเคลื่อน
จากฐานไม. ก็ถาเรือนั้นแลนไปอยูอยางนั้น ภิกษุงดไมใหแลนไปตามปกติเสีย
นําไปยังทิศาภาคสวนอื่น ตองปาราชิก. เรือที่แลนไปถึงทาบานแหงใดแหงหนึ่ง
เสียเอง ภิกษุไมใหเคลื่อนจากฐานเลยขายเสียแลวก็ไป, ไมเปนอวหารเลย,
แตเปนภัณฑไทย ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในเรือ
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในยาน
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในยาน :- พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
จะทรงแสดงยานกอน จึงตรัสวา ยาน นาม วยฺห เปนตน. ในคําวา วยฺห
เปนตนนั้นมีวินิจฉัยดังนี้ :ยานที่ปดบังดวยไมเลียบไวเบื้องบน คลายกับมณฑปก็ตาม ที่เขาทํา
ปดคลุมไวทั้งหมดก็ตาม ชื่อวา คานหาม. เตียงที่เขาใสกลอนซึ่งสําเร็จดวนทอง
และเงินเปนตนไวที่ขางทั้งสอง และทําไวโดยนัยดังปกครุฑ ชื่อวา เตียงหาม,
รถและเกวียนปรากฏชัดแลวแล. ภัณฑะที่มีวิญญาณหรือไมมีวิญญาณ ซึ่งเขา
เก็บไวดวยอํานาจเปนกองเปนตน ในบรรดาคานหามเปนตนเหลานั้น แหงใด
แหงหนึ่ง เมื่อภิกษุใหเคลื่อนจากฐานดวยไถยจิต พึงทราบวา เปนปาราชิก
โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในภัณฑะที่ตั้งอยูในเรือและที่ตั้งอยูบนบก. สวนความ
แปลกกัน มีดังตอไปนี้ :- เมื่อภิกษุเอาตะกรารับเอาสิ่งของมีขาวสารเปนตน
ที่ตั้งอยูในยาน แมเมื่อไมยกตะกราขึ้น ครั้นตบตะกรา ทําใหวัตถุมีขาวสาร
เปนตน ซึ่งเนื่องเปนอันเดียวกัน กระจายไป เปนปาราชิก. นัยนี้ ยอมใชได
แมในสิ่งของที่ตั้งอยูบนบกเปนตน. กิจทั้งหลายมีการเที่ยวหาเพื่อนเปนตน
ในคําวา เราจักลักยาน มีนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล.
ก็ในคําวา านา จาเวติ นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- สําหรับยาน
ที่เทียมดวยโคคู มี ๑๐ ฐาน คือ เทาทั้ง ๘ ของโคทั้ง ๒ และลอ ๒. เมื่อ
ภิกษุมีไถยจิตขึ้นเกวียนนั้น นั่งบนทูบขับไป เปนถุลลัจจัย ในเมื่อโคทั้ง ๒
ยกเทาขึ้น, และเมื่อโอกาสเพียงปลายเสนผมลวงเลยไปจากประเทศที่ลอทั้ง ๒
จดแผนดิน เปนปาราชิก. แตถาโคทั้ง ๒ รูวา ผูนี้มิใชเจาของ ๆ เรา แลว
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สลัดแอกทิ้ง ไมยอมเข็นไป หลุดอยูก็ตาม ดิ้นรนอยูก็ตาม, ยังรักษาอยูกอน
เมื่อภิกษุจัดโคทั้งสองใหเทียมเขาไปตรง ๆ แลวพาดแอกเทียมใหมั่น แทง
ดวยปฏักขับไปอีก เปนถุลลัจจัย ในเมื่อโคเหลานั้นยกเทาขึ้น ตามนัยที่กลาว
แลวนั่นแล, เปนปาราชิก ในเมื่อลอเคลื่อนไป. ถาแมในทางที่มีโคลนตม
ลอขางหนึ่งติดแลวในโคลน, โคลากลอขางที่ ๒ หมุนเวียนอยู, อวหารยังไม
มีกอน เพราะลอขางหนึ่งยังคงตั้งอยู. แตเมื่อภิกษุจัดโคทั้งสองใหเทียมตรง
แลวขับไปอีก เมื่อลอที่หยุดอยูหมุนเลยโอกาสที่ถูกไป เพียงปลายเสนผม เปน
ปาราชิก. และพึงทราบความตางกันแหงฐานของยานที่เทียม โดยอุบายนี้ คือ
ยานที่เทียม ๔ มีฐาน ๑๘ ที่เทียม ๘ มีฐาน ๓๔. สวนยานใดที่มิไดเทียม เขา
ใชไมค้ําที่ตรงทูบอันหนึ่ง และค้ําขางหลัง ๒ อันจอดไว, ยานนั้น มีฐาน ๕
ดวยอํานาจแหงไมค้ํา ๓ อัน และลอทั้ง ๒. ถาไมค้ําที่ตรงแอก เขาบากเปน
งามที่ตอนลาง มีฐาน ๖. สวนยานที่ไมไดค้ําไวขางหลัง ค้ําที่ทูบเทานั้น มี
ฐาน ๓ บาง ๔ บาง ดวยอํานาจแหงไมค้ํา. สําหรับยานที่เขาเอาทูบพาดไวบน
กระดานหรือบนไม มีฐาน ๔ . ยานที่เขาเอาทูบพาดไวที่แผนดินก็เหมือนกัน.
เมื่อภิกษุลากหรือยกยานนั้น ใหเคลื่อนจากฐานไปขางหนาและขางหลัง เปน
ถุลลัจจัย, เมื่อฐานที่ลอทั้งสองจดอยู ลวงเลยไปเพียงปลายเสนผม ก็เปน
ปาราชิก. สําหรับยานที่เบาถอดลอออกแลวเอาหัวเพลาทั้ง ๒ พาดไวบนไม
มีฐาน ๒. ภิกษุเมื่อลากหรือยกยานนั้น ใหลวงเลยโอกาสที่ถูกไป เปนปาราชิก.
ยานที่เขาวางไวบนแผนดิน มีฐาน ๕ ดวยอํานาจแหงที่ซึ่งจดกับทูบ และไม
ค้ําเพลา ๔ อัน. เมื่อภิกษุจับยานนั้นที่ทูบลากไป ครั้นสวนสุดขางหนากับสวน
สุดขางหลังแหงไมค้ําเพลา คลาดจากกัน เปนปาราชิก. เมื่อจับที่ไมค้ําเพลา
ลากไป เมื่อสวนเบื้องหลังกับสวนเบื้องหนาของไมค้ําเพลาคลาดจากกัน เปน
ปาราชิก. เมื่อจับตรงสีขางลากไป เปนปาราชิก ในเมื่อที่ซึ่งไมค้ําเพลานั่นเอง

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 158
จดอยูตามขวางคลาดจากกันไป. เมื่อจับตรงกลางยกขึ้น ครั้นโอกาสเพียงปลาย
เสนผมพนจากแผนดิน เปนปาราชิก. ถาไมเดือยค้ําเพลาไมมี, เขาทําปกทูบ
ใหเทากันดีแลว เจาะตรงกลางสอดหัวเพลาเขาไป. ยานนั้น ตั้งอยูถูกแผนดิน
ทั้งหมด โดยรอบพื้นเบื้องลาง. ในยานนั้นพึงทราบวา เปนปาราชิกดวย
อํานาจลวงเลยฐานที่ถูกใน ๔ ทิศ และเบื้องบน. ลอที่เขาวางเอาดุมตั้งบน
ภาคพื้น มีฐานเดียวเทานั้น. การกําหนดลอนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง.
ลอที่ตั้งใหขางกงและดุมภูมิ (ดิน) มีฐาน ๒. เมื่อภิกษุเอาเทาเหยียบสวนที่
เชิดขึ้นแหงกงใหถูกที่พื้นแลวจับที่กําหรือที่กงยกขึ้น ฐานที่ตนทําไมจัดเปนฐาน.
เพราะเหตุนั้น เมื่อสวนที่เหลือแมที่คงตั้งอยูนั้น สักวาลวงเลยไป เปนปาราชิก.
แมสําหรับลอที่เขาวางพิงฝาไว ก็มีฐาน ๒ . บรรดาฐานทั้ง ๒ นั้น เมื่อภิกษุ
ปลดออกจากฝาครั้งแรก เปนถุลลัจจัย, ภายหลังในเมื่อยกขึ้นจากแผนดินเพียง
ปลายเสนผม เปนปาราชิก. แตเมื่อภิกษุปลดใหพนจากพื้นดินครั้งแรก ถาฐาน
ที่ลอตั้งอยูใกลฝา ไมกระเทือน ก็มีนัยนี้แหละ. ถาเมื่อภิกษุจับที่กําลากไป
ขางลางปลายสวนเบื้องบนแหงโอกาสที่ตั้งถูกฝาลวงเลยปลายสวนเบื้องลางไป
เปนปาราชิก. ในยานที่กําลังเดินทางไปเจาของยานลงจากยานแวะออกจากทาง
ไปดวยกรณียะบางอยาง ถามีภิกษุรูปอื่นเดินสวนทางมา พบเห็นยานวางจาก
การอารักขา จึงคิดวา เราจักลักเอายาน แลวขึ้นขี่. โคทั้งหลายพาหลีกไป
เวนจากความพยายามของภิกษุทีเดียว ไมเปนอวหาร. คําที่เหลือเปนเชนดัง
ที่กลาวไวแลวในเรือ ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในยาน
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในภาระ
ถัดจากภัณฑะที่ตั้งอยูในยานนี้ไป ภาระนั่นแล ชื่อวา ภารัฏฐะ (ภัณฑะ
ที่ตั้งอยูในภาระ). ภาระนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว ๔ ประการดวย
อํานาจแหงสีสภาระเปนตน. ในภัณฑะที่ตั้งอยูในภาระนั้น พึงทราบการกําหนด
อวัยวะมีศีรษะเปนตน เพื่อความไมฉงนในภาระทั้งหลาย มีสีสภาระเปนตน.
บรรดาอวัยวะเหลานั้น พึงทราบการกําหนดศีรษะกอน; นี้กําหนดสวนเบื้องลาง
คือ ที่เบื้องหนามีหลุมคอ, ที่คอเบื้องหลังของคนบางพวก มีขวัญอยูที่
ทายผม, ที่ขางทั้งสองแหงหลุมคอนั่นเอง ผมของคนบางพวก เกิดลามลงมา,
ผมเหลาใด เขาเรียกวา จอนหู, สวนเบื้องต่ําแหงผมเหลานั้นดวย. กําหนด
เบื้องบนแตนั้นขึ้นไป พึงทราบวาเปนศีรษะ. ภาระที่ตั้งอยูในระหวางนี้ ชื่อวา
สีสภาระ.
อวัยวะที่ชื่อวา คอในขางทั้งสอง เบื้องต่ําตั้งแตจอนหูลงไป, เบื้องบน
ตั้งแตขอศอกขึ้นไป, เบื้องต่ําตั้งแตรากขวัญที่ทายทอยและ หลุมคอลงไป.
เบื้องบนตั้งแตรากขวัญกลางหลัง และหลุมตรงลิ้นป ในทามกลางที่กําหนด
ของอกขึ้นไป. ภาระที่ตั้งอยูในระหวางนี้ ชื่อวา ขันธภาระ.
สวนเบื้องต่ําตั้งแตรากขวัญกลางหลัง และหลุมตรงลิ้นปลงไปจนถึง
ปลายเล็บเทา, นี้เปนการกําหนดแหงสะเอว, ภาระที่ตั้งอยูในสรีระโดยรอบใน
ระหวางนี้ ชื่อวา กฏิภาระ.
สวนเบื้องต่ําตั่งแตขอศอกลงไป จนถึงปลายเล็บมือ, นี้เปนการกําหนด
แหงของที่หิ้ว. ภาระที่ตั้งอยูในระหวางนี้ ชื่อวา โอลัมพกะ.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยเปนลําดับไป ในคําวา สีเส ภาร เปนตน
ดังตอไปนี้ :- ภิกษุใดอันพวกเจาของมิไดสั่งวา ทานจงถือเอาภัณฑะนี้ไปใน
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ที่นี้ พูดเองเลยวา ทานจงมอบภัณฑะชื่อนี้ใหแกขาพเจา, ขาพเจาจะนําเอา
ภัณฑะของพวกทานไป ดังนี้ แลวเอาศีรษะทูนภัณฑะของพวกชนเหลานั้นไป
ลูบคลําภัณฑะนั้นดวยไถยจิตตองทุกกฎ. เมื่อยังไมทันใหลวงเขตกําหนดศีรษะ
ตามที่กลาวแลวเลย เปนแตลากยายไปขางนี้ ๆ บาง ลากยายกลับมาบาง ตอง
ถุลลัจจัย, เมื่อภัณฑะนั้นพอเธอลดลงสูคอ แมพวกเจาของจะมีความคิดวา
จงนําไปเถิด ดังนี้ ก็จริงอยู ถึงกระนั้นก็ตองปาราชิก เพราะตนมิไดถูกพวก
เขาสั่งไว. อนึ่ง เมื่อเธอแมไมไดลดลงมาสูคอ แตใหพนจากศีรษะ แมเพียง
ปลายเสนผม ก็เปนปาราชิก. อนึ่ง สําหรับภาระคูสวนหนึ่งตั้งอยูบนศีรษะ
สวนหนึ่งตั้งอยูที่หลัง. ในภาระคูนั้น พึงทราบวินิจฉัยดวยอํานาจแหงฐาน ๒.
แตการชี้แจงนี้ ไดปรารภดวยอํานาจแหงภาระ มีสีสภาระลวน ๆ เปนตน
เทานั้น. อนึ่ง แมในขันธภาระเปนตน ก็มีวินิจฉัยเหมือนที่กลาวไวในสีสภาระ
นี้แหละ.
สวนในคําวา หตฺเถ ภาร นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- ภัณฑะที่
หิ้วไป เรียกวา หัตถภาระ เพราะเปนของที่ถือไปดวยมือ. ภาระนั้นจะเปน
ของที่ถือเอาจากภาคพื้นกอนทีเดียว หรือจะเปนของที่ถือเอาจากศีรษะเปนตน
ดวยจิตบริสุทธิ์ก็ตามที ยอมถึงความนับวา หัตถภาระเหมือนกัน. เมื่อภิกษุ
เห็นที่รกชัฏเชนนั้น จึงปลงภาระนั้นลงที่ภาคพื้นหรือที่กอไมเปนตน ดวย
ไถยจิต, เมื่อภาระนั้นสักวาพนจากมือ เปนปาราชิก.
ก็แล ในคําวา ภูมิโต คณฺหาติ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุ
ปลงภาระเหลานั้นอยางใดอยางหนึ่งลง บนภาคพื้นดวยจิตบริสุทธิ์ เพราะเหตุ
มีอาหารเชาเปนตน แลวกลับยกขึ้นอีกดวยไถยจิต แมเพียงเสนผมเดียว ก็เปน
ปาราชิก ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในภาระ
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในสวน
พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ตั้งอยูในสวนตอไป :- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงสวนกอน จึงตรัสวา สวนดอกไม สวนผลไม ชื่อวา
สวน ดังนี้. บรรดาสวนเหลานั้น สวนเปนที่บานแหงดอกไมทั้งหลาย มีดอก
มะลิเปนตน ชื่อวา สวนดอกไม. สวนเปนที่เผล็ดแหงผลไมทั้งหลาย มีผล
มะมวงเปนตน ชื่อวา สวนผลไม. วินิจฉัยภัณฑะที่เขาเก็บไวแมในสวน
โดยฐาน ๔ มีนัยดังกลาวแลว ในภัณฑะที่ตั้งอยูในภาคพื้นเปนตนนั่นแล.
สวนวินิจฉัยในของซึ่งเกิดในสวนนั้น พึงทราบดังนี้ :- รากไมชนิดใดชนิดหนึ่ง
มีแฝกและตะไครเปนตน ชื่อวา เหงา. เมื่อภิกษุถอนรากนั้นถือเอาก็ดี ถือเอา
ที่เขาถอนไวแลวก็ดี วัตถุแหงปาราชิกจะเต็มดวยรากใด, ครั้นเมื่อรากนั้น
อันเธอถือเอาแลว เปนปาราชิก. แมเหงามัน ก็สงเคราะหเขาดวยรากเหมือน
กัน. ก็เมื่อภิกษุถอนเหงาขึ้น เปนถุลลัจจัยทีเดียว ในเมื่อเหงานั่นยังไมขาด
แมมีประมาณเล็กนอย. คําที่เหลือ พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในเหงาบัว
นั่นแล.
บทวา ตจ ไดแก เปลือกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่พอจะใชประกอบ
เพื่อเปนเครื่องยา หรือเพื่อเปนเครื่องยอม. เมื่อภิกษุถากถือเอาเปลือกไมนั้น
หรือถือเอาเปลือกไมที่เขาถากไวแลว เปนปาราชิก โดยนัยที่กลาวไวแลวใน
รากไมนั่นแล.
บทวา ปุปฺผ ไดแก ดอกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง มีดอกมะลิเครือและ
มะลิซอนเปนตน. เมื่อภิกษุเก็บเอาดอกไมนั้น หรือถือเอาดอกไมที่เขาเก็บไว
แลว เปนปาราชิก โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในดอกอุบลและดอกปทุมนั่นแล.
จริงอยู แมดอกไมทั้งหลาย มีขั้วหรือมีที่ตอยังไมขาด ก็ยังรักษาอยู. แต
สําหรับดอกไมบางเหลา มีไสอยูภายในขั้ว, ไสนั้นรักษาไมได.
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บทวา ผล ไดแก ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่ง มีผลมะมวงและผลตาล
เปนตน. วินิจฉัยสําหรับภิกษุผูถือเอาผลไมนั้นจากตนไม ขาพเจาไดกลาวไว
แลวในกถาวาดวยภัณฑะที่คลองไวบนตนไม. ผลไมที่เขาเก็บวางไว สงเคราะห
เขาดวยภัณฑะที่ตั้งอยูบนภาคพื้นเปนตนนั่นแล.
สองบทวา อาราม อภิยฺุชติ ความวา ภิกษุกลาวเท็จตูเอาสวน
ซึ่งเปนของคนอื่นวา นี้เปนสวนของขาพเจา ดังนี้ เปนทุกกฏ เพราะเปน
ประโยคแหงอทินนาทาน.
หลายบทวา สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ มีความวา ภิกษุยังความ
สงสัยใหเกิดขึ้นแกเจาของสวน เพราะความเปนผูฉลากในการวินิจฉัย หรือ
เพราะอาศัยคนที่มีกําลังเปนตน. คืออยางไร ? คือตามความจริง เจาของเห็น
ภิกษุนั้น ซึ่งเปนผูขวนขวายในการวินิจฉัยอยูอยางนั้น จึงคิดวา เราจักอาจทํา
สวนนี้ใหกลับคืนเปนของเรา หรือไมหนอ ? ความสงสัย เมื่อเกิดขึ้นแก
เจาของนั้น ยอมชื่อวา เปนอันภิกษุนั้นใหเกิดขึ้นแลว ดวยอาการดังกลาวมานี้
เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ยอมตองถุลลัจจัย.
สองบทวา ธุร นิกฺขิปติ มีความวา ก็เมื่อใด เจาของทอดธุระเสีย
ดวยคิดวา ภิกษุนี้ หยาบชาทารุณ พึงทําแมซึ่งอันตรายแกชีวิตและพรหมจรรยของเรา, บัดนี้ เราไมตองการสวนนี้ละ, เมื่อนั้น ภิกษุผูตู ยอมตอง
ปาราชิก หากแมตนจะเปนผูทําการ*ทอดธุระเสียเองก็ตาม. แตถาเจาของทอด
ธุระแลวก็ตาม ภิกษุผูตู ไมทอดธุระ ยังความอุตสาหะในอันจะพึงใหคืน
ทีเดียว ดวยคิดวา เราจักบีบเจาของสวนนี้ใหหนักแลวแสดงความแผอํานาจ
ของเรา ตั้งเจาของสวนคนนั้นไวในความเปนผูรับใช แลวจึงจักใหคืน ดังนี้,
ยังรักษาอยูกอน. ถาแมภิกษุผูตู ครั้นแยงชิงเอาแลว ก็ทอดธุระเสีย ดวย
*
โยชนาปาฐะ ๑/๓๒๔ วา อกโต ธุรนิกฺเขโป เอเตนาติ อกตธุรนิกฺเขโป.
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คิดวา บัดนี้ เราจักไมคืนสวนนั้นใหแกเจาของคนนี้ ฝายเจาของก็ไมทอดธุระ
เสีย ยังเที่ยวแสวงหาพรรคพวก ทั้งรอคอยเวลาอยู ดวยคิดวา เราไดลัชชี
บริษัทเสียกอน ภายหลังจึงจักรู ดังนี้ ยังเปนผูมีความอุตสาหะในการรับคืน
ทีเดียว, ก็ยังรักษาอยูนั่นเทียว. แตเมื่อใด แมภิกษุผูตูนั้นทอดธุระเสีย ดวย
คิดวา เราจักไมคืนให ทั้งเจาของก็ทอดธุระเสียดวยคิดวา เราจักไมไดคืน
ทั้งสองฝายทอดธุระเสียดังกลาวมานี้ ; เมื่อนั้น ภิกษุผูตู เปนปาราชิก. แต
ถาภิกษุครั้นตูแลว ก็ทําการวินิจฉัยความเสียเอง เมื่อวินิจฉัยยังไมเสร็จ ทั้ง
เจาของก็มิไดทอดธุระ รูอยูทีเดียววา ตนมิใชเปนเจาของเลย ไดถือเอาดอกไม
หรือผลไมบางอยางจากสวนนั้น พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ.
บทวา ธมฺมฺจรนฺโต ไดแก ภิกษุผูตู ทําการตัดสินความในหมู
ภิกษุ หรือในราชตระกูล.
สองบทวา สามิก ปราเชติ ความวา ภิกษุผูตูนั้น ใหของกํานัล
แกพวกผูพิพากษา แลวอางพยานโกง ยอมชนะเจาของสวน.
สองบทวา อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ความวา มิใชจะเปนปาราชิก
เฉพาะภิกษุผูประกอบคดีนั้นอยางเดียวก็หามิได พวกภิกษุผูพิพากษาโกงก็ดี
ผูเปนพยานโกงก็ดี ผูแกลงดําเนินคดีในการใหสําเร็จประโยชนแกภิกษุผูฟองรองนั้น ก็เปนปาราชิกทั้งหมด. ก็ในคําวา ธมฺมฺจรนฺโต นี้ พึงทราบความ
ปราชัย ดวยอํานาจเจาของทอดธุระเทานั้น. จริงอยู เจาของยังไมทอดธุระ
จัดวายังไมแพทีเดียว.
หลายบทวา ธมฺมฺจรนฺโต ปรชฺชติ ความวา แมถาตนเองถึง
ความปราชัย เพราะคําพิพากษาที่เปนไปโดยธรรมโดยวินัย โดยสัตถุศาสน.
แมดวยประการอยางนี้ ภิกษุผูตูนั้น ยังตองถุลลัจจัย เพราะทําการบีบคั้น
เจาของดวยการกลาวเท็จเปนปจจัย ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในสวน
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในวิหาร
พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยแมที่ตั้งอยูในวิหารตอไป :- ทรัพยที่เก็บไว
โดยฐาน ๔ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็วินิจฉัยแมในการตูเอาทรัพยที่ตั้งอยู
ในวิหารนี้ พึงทราบดังนี้ :- เมื่อภิกษุตูเอาวิหารก็ดี บริเวณก็ดี อาวาสก็ดี
ทั้งใหญ ทั้งเล็ก ซึ่งเขาถวายพวกภิกษุอุทิศสงฆ มาจากทิศทั้ง ๔ ตูไมขึ้น,
ทั้งไมอาจเพื่อจะแยงชิงเอาได. เพราะเหตุไร ? เพราะไมมีการทอดธุระแหง
ภิกษุทั้งปวง. จริงอยู ภิกษุทั้งหมดผูอยูในทิศทั้ง ๔ จะทําการทอดธุระใน
วิหารเปนตนที่เปนของสงฆนี้ไมไดแล. แตภิกษุผูตูถือเอาสิ่งของ ๆ คณะ อัน
ตางดวยคณะผูกลาวทีฆนิกายเปนตน หรือของบุคคลบางคน ยอมอาจทําคณะ
และบุคคลบางคนนั้น พึงทราบวินิจฉัย โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในสวน
นั้นแล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในวิหาร
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในนา
พึงทราบวินิจฉัยแมในภัณฑะที่ตั้งอยูในนาตอไป :- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงนากอน จึงตรัสวา ที่ซึ่งปุพพัณชาติ หรืออปรัณชาติเกิด ชื่อวา นา. บรรดาปุพพัณชาติเปนตนนั้น ขาวเปลือก ๗ ชนิด
มีขาวสาลีเปนตน ชื่อวา ปุพพัณชาติ. พืชทั้งหลายมีถั่วเขียวและถั่วราชมาษ
เปนตน ชื่อวา อปรัณชาติ. แมไรออยเปนตน ก็สงเคราะหเขาในบทวา
อปรัณชาติ นี้เหมือนกัน. ภัณฑะที่เขาเก็บไวโดยฐาน ๔ แมในทรัพยที่ตั้ง
อยูในนานี้ ก็มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
สวนในภัณฑะที่เกิดขึ้นในนานั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุแยงชิง
เอาธัญชาติมีรวงขาวสาลีเปนตนก็ดี ใชมือนั่นเองเด็ดเอาหรือใชเคียวเกี่ยวเอา
ทีละรวง ๆ ก็ดี หรือถอนรวมกันเอาทีละมาก ๆ ก็ดี วัตถุปาราชิก จะครบใน
เมล็ด ในรวง ในกํา หรือในผลมีถั่วเขียวและถั่วราชมาษเปนตนใด ๆ เมื่อ
เมล็ดเปนตนนั้น ๆ สักวาเธอใหหลุดจากขั้ว เปนปาราชิก. สวนลําตนก็ดี
ใยก็ดี เปลือกก็ดี ที่ยังไมขาดแมมีประมาณนอย ก็ยังรักษาอยู. ซังขาวเปลือก
แมเปนของยาว, ลําตนของรวงขาวเปลือก ยังไมหลุดออกจากซังขาวภายใน
เพียงใด, ยังรักษาอยูเพียงนั้น เมื่อพื้นเบื้องลางของลําตน หลุดออกจากซัง
ขาวแลว แมเพียงปลายเสนผม พระวินัยธรพึงปรับอาบัติดวยอํานาจราคา
สิ่งของ. ก็เมื่อภิกษุใชเคียวเกี่ยวถือเอา ครั้นเมื่อลําตนขาวอยูในกํามือ แม
ขาดแลวในตอนลาง, ถารวงทั้งหลายยังเกี่ยวประสานกันอยู, ยังรักษาอยูกอน.
แตเมื่อเธอสางยกขึ้นแมเพียงปลายเสนผม, ถาวัตถุปาราชิกครบ เปนปาราชิก.
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ก็แล เมื่อภิกษุถือเอาขาวเปลือกที่เจาของเกี่ยววางไวพรอมทั้งขาวลีบ หรือทํา
ใหหมดขาวลีบ, วัตถุปาราชิกจะครบดวยรวงใด, ครั้นเมื่อรวงนั้นอันเธอถือ
เอาแลว เปนปาราชิก. ถาเธอกําหนดหมายไววา เราจักนวดขาวเปลือกนี้
แลวจักฝดถือเอาแตเมล็ดขาวเทานั้น ดังนี้, ยังรักษาอยูกอน. แมเมื่อเธอให
เคลื่อนจากฐาน ในเพราะการนวดและฝด ยังไมเปนปาราชิก ภายหลัง เมื่อ
เธอสักวาตักใสภาชนะ เปนปาราชิก. สวนการตูเอาในภัณฑะที่ตั้งอยูในนานี้
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในการปกหลักรุกล้ําเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขึ้นชื่อวาแผนดินเปน
ของหาคามิได ; เพราะเหตุนั้น ถาวาภิกษุทําประเทศแหงแผนดิน แมเพียง
ปลายเสนผมใหเปนของ ๆ ตน ดวยหลักเพียงอันเดียวเทานั้น พวกเจาของจะ
เห็นหรือไมเห็นก็ตาม, ที่หลักนั้น จะจารึกชื่อหรือไมจารึกก็ตาม พอเธอรุก
เสร็จ ก็เปนปาราชิก แกเธอดวย แกภิกษุทั้งปวงผูมีฉันทะรวมกับเธอดวย
แตถาที่นานั้น เปนของที่จะพึงโกงเอาได ดวยหลัก ๒ อัน, เปนถุลลัจจัยใน
หลักอันที่ ๑, เปนปาราชิกในหลักอันที่ ๒. ถาเปนของที่จะพึงโกงเอาไดดวย
หลัก ๓ อัน เปนทุกกฏในหลักอันที่ ๑ เปนถุลลัจจัยในหลักอันที่ ๒ เปน
ปาราชิกในหลักอันที่ ๓. แมในหลักมากอัน ก็พึงทราบวา เปนทุกกฏดวย
หลักตน ๆ เวนในที่สุดไว ๒ หลัก เปนถุลลัจจัยดวยหลักอันหนึ่ง แหงสอง
หลักในที่สุด, เปนปาราชิกดวยหลักอีกอันหนึ่ง ดวยประการฉะนี้. ก็ปาราชิก
นั้นแล ยอมมีดวยความทอดธุระของพวกเจาของ. ในการรุกทั้งปวงมีการรุกล้ํา
ดวยเชือกเปนตน ก็อยางนี้.
บทวา รชฺชุ วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะใหผูอื่นเขาใจวา
นานี้เปนของเรา ขึงเชือกก็ตาม ทอดไมเทาลงก็ตาม ตองทุกกฏ เมื่อเธอทํา
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ในใจวา บัดนี้เราจักทําใหเปนของ ๆ ตน ดวย ๒ ประโยค เปนถุลลัจจัย ใน
ประโยคที่หนึ่งแหง ๒ ประโยคนั้น, เปนปาราชิกในประโยคที่ ๒.
บทวา วติ วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะทํานาของผูอื่นให
เปนของ ๆ ตน ดวยอํานาจแหงการลอม จึงปกหลักกระทูลง ตองทุกกฏทุก ๆ
ประโยค, เมื่อประโยคหนึ่งยังไมสําเร็จ เปนถุลลัจจัย เมื่อประโยคนั้นสําเร็จ
แลว เปนปาราชิก. ถาเธอไมอาจทําดวยประโยคมีประมาณเทานั้น แตอาจ
ทําใหเปนของ ๆ ตนได ดวยลอมไวดวยกิ่งไมเทานั้น แมในการทอดกิ่งไมลง
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ภิกษุอาจเพื่อจะลอมดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเปน
ของ ๆ ตนได ดวยประการอยางนี้, ในวัตถุนั้น ๆ พึงทราบวา เปนทุกกฏ
ดวยประโยคตน ๆ, เปนถุลลัจจัยดวยประโยคอันหนึ่ง แหงสองประโยคใน
ที่สุด, เปนปาราชิกดวยประโยคนอกจากนี้.
บทวา ปริยาท วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะใหผูอื่นเขาใจ
นาของผูอื่นวา นี้เปนนาของเรา จึงรุกคันนาของตนเขาไป โดยประการที่
แนวนา (ของตน) จะล้ํานาของผูอื่น หรือเอาดินรวนและดินเหนียวเปนตน
เสริมทําใหกวางออกไป หรือวาตั้งคันนาที่ยังไมไดทําขึ้น ตองทุกกฏในประโยค
ตน ๆ, เปนถุลลัจจัยดวยประโยคอันหนึ่ง แหงสองประโยคหลัง, เปนปาราชิก
ดวยประโยคนอกจากนี้ ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในนา
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่
พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่ตอไป :- พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงพื้นที่กอน จึงตรัสวา วตฺถุ นาม อารามวตฺถุ
วิหารวตฺถุ ( ที่ชื่อวาพื้นที่ ไดแกพื้นที่สวน พื้นที่วิหาร ) ดังนี้. บรรดา
พื้นที่สวนเปนตนนั้น ภูมิภาคที่เขามิไดปลูกพืช หรือตนไมที่ควรปลูกไวเลย
แผวถางพื้นดินไวอยางเดียว หรือลอมดวยกําแพง ๓ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง
เพื่อประโยชนแกสวนดอกไมเปนตน ชื่อวา อารามวัตถุ. ภูมิภาคที่เขาตั้งไว
เพื่อประโยชนแกวิหารบริเวณ และอาวาสหนึ่ง ๆ โดยนัยนั้นนั่นเอง ชื่อวา
วิหารวัตถุ. ภูมิภาคแมใดในกาลกอน เปนอารามและเปนวิหาร, ภายหลัง
รางไป ตั้งอยูเปนเพียงภูมิภาค ไมสําเร็จกิจแหงอารามและวิหาร ภูมิภาคแม
นั้นก็สงเคราะห โดยการรวมเขาในอารามวัตถุและวิหารวัตถุเหมือนกัน. สวน
วินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่สวนและพื้นที่วิหารนี้ เปนเชนกับที่กลาวแลว
ในนานั่นเอง ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นที่
คําที่ควรจะกลาวในภัณฑะที่ตั้งอยูในบาน ขาพเจาไดกลาวไวแลว
ทั้งนั้น.
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กถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในปา
วินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในปา พึงทราบดังนี้ :- พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงปากอน จึงตรัสวา อรฺ นาม ย มนุสฺสาน ปริคฺคหิค
โหติ, ต อรฺ (ที่ชื่อวาปา ไดแกปาที่พวกมนุษยหวงหาม) ดังนี้. ในคําวา
อรฺ นั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- เพราะขึ้นชื่อวา แมที่พวกมนุษยหวงหาม
ก็มี แมที่ไมหวงหามก็มี, ในอธิการนี้ ทานประสงคเอาปาที่เขาหวงหาม
มีการอารักขา เปนแดนที่พวกมนุษยไมไดเพื่อจะถือเอาไมและเถาวัลยเปนตน
โดยเวนจากมูลคา ; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปาเปนที่
พวกมนุษยหวงหาม แลวตรัสอีกวา ชื่อวาปา ดังนี้.
ดวยคําวาปานั้น ทานแสดงความหมายนี้ดังนี้วา ความเปนที่
หวงหามไมจัดเปนลักษณะของปา, แตที่เปนปาโดยลักษณะของตน และพวก
มนุษยหวงหาม ชื่อวาปาในความหมายนี้. วินิจฉัยในทรัพยที่ตั้งอยูในปานั้น
ก็เปนเชนกับที่กลาวแลวในทรัพยที่ตั้งอยูในสวนเปนตน.
ก็บรรดาตนไมที่เกิดในปานั้น เมื่อตนไมที่มีราคามากแมเพียงตนเดียว
ในปานี้ สักวาภิกษุตัดขาดแลว ก็เปนปาราชิก. อนึ่ง ในบทวา ลต วา นี้
หวายก็ดี เถาวัลยก็ดี ก็ชื่อวาเถาวัลยทั้งนั้น. บรรดาหวายและเถาวัลยเหลานั้น
หวายหรือเถาวัลยใด เปนของยาวซึ่งยื่นไป หรือเกี่ยวพันตนไมใหญและกอไม
เลื้อยไป เถาวัลยนั้น ภิกษุตัดที่รากแลวก็ดี หรือตัดที่ปลายก็ดี ไมยังอวหาร
ใหเกิดขึ้นได. แตเมื่อใดภิกษุตัดทั้งที่ปลายทั้งที่ราก เมื่อนั้น ยอมยังอวหาร
ใหเกิดได หากเถาวัลยไมเกี่ยวพัน (ตนไม) อยู. สวนที่เกี่ยวพัน (ตนไม) อยู
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พอภิกษุคลายออกพนจากตนไม ยอมยังอวหารใหเกิดได. หญาก็ตาม ใบไม
ก็ตาม ทั้งหมดนั้น ทานสงเคราะหเขาดวยศัพทวาหญา ในบทวา ติณ วา นี้
ภิกษุถือเอาหญานั้น ที่ผูอื่นตัดไวเพื่อประโยชนแกเครื่องมุงเรือนเปนตน หรือ
ที่ตนเองตัดเอา พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ และจะปรับอาบัติ
แตเฉพาะถือเอาหญาและใบไมอยางเดียวเทานั้นหามิได ถือเอาเปลือกและสะเก็ด
เปนตนแมอยางอื่นชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. เมื่อ
ภิกษุถือเอาวัตถุมีเปลือกไมเปนตน ซึ่งพวกเจาของยังความอาลัยอยู พึงปรับ
อาบัติตามราคาสิ่งของ แมตนไมที่เขาถากทิ้งไวนานแลว ก็ไมควรถือเอา.
สวนตนไมใด ซึ่งเขาตัดที่ปลายและรากแลว กิ่งของตนไมนั้นเกิดเนาผุบาง
สะเก็ดทั้งหลายกะเทาะออกบาง, จะถือเอาดวยคิดวา ตนไมนี้ พวกเจาของ
ทอดทิ้งแลว ดังนี้ ควรอยู. แมตนไมที่สลักเครื่องหมายไวเมื่อใดเครื่องหมาย
ถูกสะเก็ดงอกปด เมื่อนั้น จะถือเอาก็ควร. มนุษยทั้งหลาย ตัดตนไมเพื่อ
ประโยชนแกเรือนเปนตน เมื่อใด เขาสรางเรือนเปนตนนั้นเสร็จแลว และ
เขาอยูอาศัย, เมื่อนั้น แมไมทั้งหลาย ยอมเสียหายไปเพราะฝนและแดดแผดเผา
อยูในปา. ภิกษุพบเห็น ไมแมเชนนี้ จะถือเอาดวยคิดวา เขาทอดทิ้งแลว ดังนี้
ควรอยู เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ไมเหลานั้นเจาของปา ( เจาพนักงาน
ปาไม ) ไมมีอิสระ. ไมทั้งหลายที่ชนเหลาใดใหไทยธรรม ( คาภาคหลวง )
แกเจาของปาแลวจึงตัด, ชนเหลานั้นนั่นเอง เปนอิสระแหงไมเหลานั้น และ
ชนเหลานั้น ก็ทิ้งไมเหลานั้น พวกเขาเปนผูไมมีความอาลัยในไมเหลานั้นแลว;
เพราะเหตุนั้น ภิกษุจะถือเอาไมเชนนั้นก็ควร. แมภิกษุรูปใด ใหไทยธรรม
(คาภาคหลวง) แกพนักงานผูรักษาปาไมกอนทีเดียวแลวเขาปา ใหไวยาวัจกร
ถือเอาไมทั้งปลายไดตามความพอใจ, การที่ภิกษุรูปนั้น แมจะไมไปยังที่อารักขา
(ดานตรวจ) ของเจาพนักงานผูรักษาปาไมเหลานั้น ไปโดยทางตามที่ตนชอบใจ
ก็ควร. แมถาเธอเมื่อเขาไป ยังไมไดใหไทยธรรม ทําในใจวา ขณะออกมา
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จักให ดังนี้ ใหถือเอาไมทั้งหลาย แลวขณะออกมาใหไทยธรรมที่ควรให
แกพวกเจาพนักงานผูรักษาปาไมเหลานั้นแลวไป สมควรแท. แมถาเธอทํา
ความผูกใจไวแลวจึงไป เมื่อเจาพนักงานผูรักษาปาไมทวงวา ทานจงให
ตอบวา อาตมาจักให เมื่อเขาทวงอีกวา จงให ควรใหทีเดียว ถามีบางคน
ใหทรัพยของตนแลว พูด (กับเจาพนักงาน) วา พวกทานจงใหภิกษุไปเถิด
ดังนี้, ภิกษุจะไปตามขออางที่ตนไดแลวนั้นแลควรอยู. แตถาบางคนมีชาติ
เปนอิสระ (เจาหนาที่ผูใหญ) ไมไดใหทรัพยเลย หามไววา พวกทานอยาได
รับคาภาคหลวงสําหรับพวกภิกษุ ดังนี้ แตพวกเจาพนักงานผูรักษาปาไม
พูดวา เมื่อพวกเราไมรับเอาของพวกภิกษุและดาบส จักไดจากที่ไหนเลา ?
ใหเถิดขอรับ ! ดังนี้, ภิกษุควรใหเหมือนกัน. สวนภิกษุรูปใด เมื่อเจาพนักงานผูรักษาปาไมนอนหลับ หรือขลุกขลุยอยูในการเลน หรือหลีกไปใน
ที่ไหน ๆ เสีย มาถึงแลวแมเรียกหาอยูวา เจาพนักงานผูควบคุมปาไม อยูที่
ไหนกัน ดังนี้ ครั้นไมพบ จึงไปเสีย, ภิกษารูปนั้น เปนภัณฑไทย. ฝายภิกษุ
รูปใด ครั้นไปถึงสถานที่อารักขาแลว แตมัวใฝใจถึงกรรมฐานเปนตนอยู
หรือสงจิตไปที่อื่นเสีย เลยผานไป เพราะระลึกไมได , ภิกษุรูปนั้น เปน
ภัณฑไทยเหมือนกัน. แมภิกษุรูปใด ไปถึงสถานที่นั้นแลว มีโจร ชาง เนื้อราย
หรือมหาเมฆปรากฏขึ้น, เมื่อภิกษุรูปนั้น รีบผานเลยสถานที่นั้นไป เพราะ
ตองจะพนจากอุปทวะนั้น, ยังรักษาอยูกอน, แตก็เปนภัณฑไทย. ก็ขึ้น
ชื่อวา สถานที่อารักขาในปานี้ เปนของหนักมาก แมกวาดานภาษี. จริงอยู
ภิกษุเมื่อไมกาวเขาไปสูเขตแดน ดานภาษี หลบหลีกไปเสียแตที่ไกล จะตอง
เพียงทุกกฎเทานั้น แตเมื่อเธอหลบหลีกที่อารักขาในปานี้ไปดวยไถยจิต ถึง
จะไปโดยทางอากาศก็ตาม ก็เปนปาราชิกโดยแท เพราะเหตุนั้น ภิกษุไมควร
เปนผูประมาทในสถานที่อารักขาในปา ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยทรัพยที่ตั้งอยูในปา
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กถาวาดวยน้ํา
ก็ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในน้ําดังนี้ :- บทวา ภาชนคต ไดแก
น้ําที่เขารวมใสไวในภาชนะทั้งหลายมีไหใสน้ําเปนตน ในเวลาที่หาน้ําไดยาก.
เมื่อภิกษุเอียงภาชนะที่เขาใสน้ํานั้นก็ดี ทําใหเปนชองทะลุก็ดี แลวสอดภาชนะ
ของตนเขาไปรับเอาน้ําที่มีอยู ในภาชนะของเขาเหลานั้น กับในสระโบกขรณี
และบอ ก็พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยดังที่กลาวไวในเนยใสและน้ํามันนั่นแล. สวน
ในการเจาะคันนา มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุเจาะคันนาแมพรอมทั้งภูตคาม
ซึ่งเกิดขึ้นในคันนานั้น เปนทุกกฏ เพราะเปนประโยคแหงอทินนาทาน. ก็แล
ทุกกฏนั้น ยอมเปนทุก ๆ ครั้งที่ขุดเจาะ. ภิกษุยืนอยูขางใน แลวหันหนาไป
แลวหันหนาเขาไปขางในเจาะอยู พึงปรับอาบัติดวยสวนขางใน, เมื่อเธอเจาะ
หันหนาไปทั้งขางในและขางนอก คือ ยืนอยูที่ตรงกลางทําลายคันนานั้นอยู
พึงปรับอาบัติดวยสวนตรงกลาง.
ภิกษุทําคันนาใหชํารุดแลว จึงรองเรียกฝูงโคมาเอง หรือใชใหพวก
เด็กชาวบานรองเรียกมาก็ตาม, ฝูงโคเหลานั้นพากันเอากีบเล็บตัดคันนา เปน
อันวาภิกษุรูปนั้นนั่นเองตัดคันนา. ภิกษุทําคันนาใหชํารุดแลว ตอนฝูงโคเขา
ไปในน้ํา หรือสั่งพวกเด็กชาวบานใหตอนเขาไปก็ตาม, ระลอกคลื่นที่โค
เหลานั้นทําใหเกิดขึ้นซัดทําลายคันนาไป. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุพูดชวนพวกเด็ก
ชาวบานวา จงพากันเลนน้ําเถิด หรือตวาดพวกเด็กผูเลนอยูใหสะดุงตกใจ,
ระลอกคลื่นที่เด็กเหลานั้นทําใหตั้งขึ้น ทําลายคันนาไป. ภิกษุตัดตนไมที่เกิด
อยูภายในน้ําเอง หรือใชใหผูอื่นตัดก็ตาม, ระลอกคลื่นแมที่ตนไมซึ่งลมลงนั้น
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ทําใหตั้งขึ้น ซัดทําลายคันนาไป, เปนอันวาภิกษุรูปนั้นนั่นเอง เปนผูทําลาย
คันนา. ภิกษุทําคันนาใหชํารุดแลว ปดน้ําที่เขาไขออกไป หรือปดลําราง
สําหรับไขน้ําออกจากสระเสีย เพื่อตองการรักษาสระก็ดี กอคันหรือแตงลําราง
ใหตรง โดยอาการที่น้ําซึ่งไหลบาไปแตที่อื่น จะไหลเขาไปในสระนี้ไดก็ดี
พังสระของตนซึ่งอยูเบื้องบนสระของคนอื่นนั้นก็ดี, น้ําที่เออลนขึ้น ไหลบา
พัดเอาคันนาไป, เปนอันวาภิกษุรูปนั้นนั่นเอง เปนผูทําลายคันนา. ในที่ทุก ๆ
แหง พระวินัยธรพึงปรับดวยอวหาร พอเหมาะสมแกราคาน้ําที่ไหลออกไป.
แมเมื่อภิกษุรื้อถอนทอลํารางสําหรับไขน้ําออกไปเสีย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง ถาภิกษุนั้นทําคันนาใหชํารุดแลว ฝูงโคซึ่งเดินมาตามธรรมดา
ของตนนั่นเอง หรือพวกเด็กชาวบานผูไมไดถูกบังคับ ชวยกันขับตอนใหขึ้น
ไปเอากีบเล็บตัดคันนาก็ดี ฝูงโคที่พวกเด็กชาวบานผูไมไดถูกบังคับ ชวยกัน
ขับตอนใหลงไปในน้ําตามธรรมดาของตนเอง ทําใหระลอกคลื่นตั้งขึ้นก็ดี,
พวกเด็กชาวบานพากันเขาไปเลนน้ําเสียเอง ทําใหระลอกคลื่นตั้งขึ้นก็ดี, ตนไม
(ซึ่งเกิดอยู) ภายในน้ํา ที่ถูกชนเหลาอื่นตัดขาดลมลงแลว ทําระลอกคลื่นให
ตั้งขึ้น, ระลอกคลื่นนั้น ๆ ซัดคันนาขาดก็ดี, แมหากวา ภิกษุทําคันนาใหชํารุด
แลว ปดที่ ๆ เขาไขน้ําออกไป หรือลํารางสําหรับไขน้ําแหงสระที่แหง กอคัน
หรือแตงลํารางที่แหงใหตรงทางน้ําที่จะไหลบาไปแตที่อื่น, ภายหลังในเมื่อฝน
ตก น้ําไหลบามาเซาะทําลายคันนาไป, ในที่ทุก ๆ แหง เปนภัณฑไทย. สวน
ภิกษุใด ทําลายคันบึงแหงในฤดูแลงใหพังลงจนถึงพื้น, ภายหลังในเมื่อฝนตก
น้ําที่ไหลมาครั้งแลวครั้งเลา ก็ไหลผานไป, เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น.
ขาวกลามีประมาณเทาใด ที่เกิดขึ้นเพราะมีน้ํานั้นเปนปจจัย, ภิกษุเมื่อไมใช
แมคาทดแทนเทาราคาบาทหนึ่งจากขาวกลา (ที่เสียไป) นั้น จัดวาไมเปนสมณะ
เพราะพวกเจาของทอดธุระ. แตพวกชาวบานแมทั้งหมด เปนอิสระแหงน้ําใน
บึงทั่วไปแกชนทั้งปวง และปลูกขาวกลาทั้งหลายไวภายใตแหงบึงนั้นดวย.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 174
น้ําก็ไหลออกจากลํารางใหญแตบึงไปโดยทามกลางนา เพื่อหลอเลี้ยงขาวกลา.
แมลํารางใหญนั้น ก็เปนสาธารณะแกชนทั้งปวง ในเวลาน้ําไหลอยูเสมอ.
สวนพวกชนชักลํารางเล็ก ๆ ออกจากลํารางใหญนั้น แลวไขน้ําใหเขาไปในนา
ของตน ๆ. ไมยอมใหคนเหลาอื่นถือเอาน้ําในลํารางเล็กของตนนั้น, เมื่อมี
น้ํานอย ในฤดูแลง จึงแบงปนน้ําใหกันตามวาระ. ผูใด เมื่อถึงวาระน้ํา
ไมไดน้ํา, ขาวกลาของผูนั้นยอมเหี่ยวแหงไป, เพราะเหตุนั้น ผูอื่นจะรับเอา
น้ําในวาระของคนเหลาอื่น ยอมไมได. บรรดาลํารางเล็กเปนตนนั้น ภิกษุใด
ไขน้ําจากลํารางเล็ก หรือจากนาของชนเหลาอื่น ใหเขาไปยังเหมืองหรือนา
ของตน หรือของคนอื่นดวยไถยจิตก็ดี ใหน้ําไหลบาปากดงไปก็ดี, ภิกษุนั้น
เปนอวหารแท. ฝายภิกษุใด คิดวา นาน ๆ เราจักมีน้ําสักคราวหนึ่ง และ
ขาวกลานี้ก็เหี่ยวแหงจึงปดทางไหลของน้ําที่กําลังไหลเขาไปในนาของชนเหลา
อื่นเสีย แลวใหไหลเขาไปยังนาของตน, ภิกษุนั้นเปนอวหารเหมือนกัน. ก็ถา
วาเมื่อน้ํายังไมไหลออกจากบึง หรือยังไมไหลไปถึงปากเหมืองของชนเหลาอื่น,
ภิกษุกอลํารางแหงนั่นเองไวในที่นั้น ๆ โดยอาการที่น้ําซึ่งกําลังไหลมา จะไม
ไหลเขาไปในนาของชนเหลาอื่น ไหลเขาไปแตในนาของตนเทานั้น, เมื่อน้ํา
ยังไมไหลออกมา แตภิกษุไดกอคันไวกอนแลว ก็เปนอันเธอกอไวดีแลว, เมื่อ
น้ําไหลออกมาแลว ถาภิกษุกอคันไว เปนภัณฑไทย. แมเมื่อภิกษุไปยังบึง
แลวรื้อถอนทอลํารางสําหรับไขน้ําออกเสียเอง ใหน้ําไหลเขาไปยังนาของตน
ไมเปนอวหาร. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวาตนอาศัยบึงจึงไดทํานา. แตไม
สมดวยลักษณะนี้วา วัตถุกาละและเทสะเปนตน. เพราะเหตุนั้น คําที่ทาน
กลาวไวในมหาอรรถกถานั่นแหละ ชอบแลว ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยน้ํา
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กถาวาดวยไมชําระฟน
ไมชําระฟน อันผูศึกษาพึงวินิจฉัยตามขอที่วินิจฉัยไวในภัณฑะตั้งอยู
ในสวน. สวนความแปลกกันในไมชําระฟนนี้ มีดังตอไปนี้ :ไวยาวัจกรคนใด เปนผูที่สงฆเลี้ยงไวดวยคาบําเหน็จ ยอมนําไมชําระ
ฟนมาถวายทุกวัน หรือตามวารปกษและเดือน. ไวยาวัจกรคนนั้น นําไม
ชําระฟนนั้นมา แมตัดแลว ยังไมมอบถวายภิกษุสงฆเพียงใด, ไมชําระฟนนั้น
ก็ยังเปนของไวยาวัจกรผูนํามานั้นนั่นเอง เพียงนั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุเมื่อ
ถือเอาไมชําระฟนนั้นดวยไถยจิต พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. อนึ่ง มีของ
ครุภัณฑซึ่งเกิดขึ้นในอารามนั้น, ภิกษุเมื่อถือเอาของครุภัณฑแมนั้น ที่ภิกษุ
สงฆรักษาคุมครอง ก็พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. ในไมชําระฟนที่ตัดแลว
และยังมิไดตัด ซึ่งเปนของคณะบุคคลและมนุษยคฤหัสถก็ดี ในภัณฑะที่เกิด
ขึ้นในอารามและสวนเปนตน ของคณะบุคคลและมนุษยคฤหัสถเหลานั้นก็ดี
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สามเณรทั้งหลาย เมื่อนําไมชําระฟนมาถวายแกภิกษุสงฆ
ตามวาระ ยอมนํามาถวายแมแกพระอาจารยและอุปชฌายะ (ของตน). เธอ
เหลานั้น ครั้นตัดไมชําระฟนนั้นแลว ยังไมมอบถวายสงฆเพียงใด, ไมชําระ
ฟนนั้นแมทั้งหมด ก็ยังเปนของเธอเหลานั้นนั่นเองเพียงนั้น, เพราะเหตุนั้น
ภิกษุเมื่อถือเอาไมชําระฟนแมนั้นดวยไถยจิต ก็พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ.
แตเมื่อใด สามเณรเหลานั้นตัดไมชําระฟนแลว ไดมอบถวายสงฆแลว แตยัง
เก็บไวในโรงไมชําระฟน ดวยคิดในใจอยูวา ภิกษุสงฆจงใชสอยตามสบาย
เถิด ดังนี้, ตั้งแตกาลนั้นไป ไมเปนอวหาร แตก็ควรทราบธรรมเนียม.
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จริงอยู ภิกษุรูปใด เขาไปในทามกลางสงฆทุกวัน, ภิกษุรูปนั้น ควรถือเอา
ไมชําระฟนไดเพียงวันละอันเทานั้น. สวนภิกษุรูปใด ไมเขาไปในทามกลาง
สงฆทุกวัน พักอยูในเรือนที่บําเพ็ญเพียร จะปรากฏตัวไดก็แตในที่ฟงธรรม
หรือในโรงอุโบสถ ; ภิกษุรูปนั้นควรกําหนดประมาณ แลวเก็บไมชําระฟน
๔ - ๕ อันไวในที่อยูของตนเคี้ยวเถิด. เมื่อไมชําระฟนเหลานั้น หมดไปแลว
แตถาในโรงไมชําระฟน ยังมีอยูมากที่เดียว ก็ควรนํามาเคี้ยวไดอีก, ถาเธอ
ไมกําหนดประมาณ ยังนํามาอยูไซร, เมื่อไมชําระฟนเหลานั้นยังไมหมดสิ้น
ไปเลย, แตในโรงหมดไป ; คราวนั้น พระเถระทั้งหลายบางพวกจะพึงพูดวา
พวกภิกษุผูนําไมชําระฟนไป จงนํามาคืน, บางพวกจะกลาววา จงเคี้ยวไปเถิด,
พวกสามเณรจักขนมาถวายอีก เพราะเหตุนั้น จึงควรกําหนดประมาณ เพื่อ
ปองกันการวิวาทกัน แตไมมีโทษในการถือเอา. แมภิกษุผูจะเดินทาง ควร
ใสไมชําระฟนหนึ่งหรือสองอันในถุงยามแลวจึงไป ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยไมชําระฟน
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กถาวาดวยตนไมเจาปา
บทวา วนปฺปติ ไดแก ตนไมเปนเจาแหงปา คําวา วนัปปติ นั่น
เปนชื่อของตนไมที่เจริญที่สุดในปา. ก็ตนไมที่พวกมนุษยหวงหามแมทั้งหมด
มีมะมวง ขนุนสํามะลอ และขนุนธรรมดาเปนตน ทานประสงคเอาในอธิการนี้.
ก็หรือวา พวกมนุษยปลูกกระวานและเถาวัลยเปนตนขึ้นไวที่ตนไมใด, ตนไม
นั้น เมื่อถูกภิกษุตัด ถาเปลือกก็ดี ใยก็ดี สะเก็ดก็ดี กระพี้ก็ดี แมอันเดียว
ยังติดเนื่องกันอยูแล ลมลงบนพื้นดิน ก็ยังรักษาอยูกอน. สวนตนไมใดแม
ถูกตัดขาดแลว ก็ยังตั้งอยูตรง ๆ นั่นเอง เพราะมีเถาวัลยหรือกิ่งไมโดยรอบ
ธารไว หรือเมื่อลมลงไปยังไมถึงพื้นดิน, ในตนไมนั้น ไมมีการหลีกเลี่ยง
คือ เปนอวหารทีเดียว. แมตนไมใด ที่ภิกษุเอาเลื่อนตัดขาดแลว ก็ยังตั้งอยู
ในทีนั้นนั่นเอง เปนเหมือนยังไมขาดฉะนั้น, แมในตนไมนั้น ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. สวนภิกษุรูปใด ทําตนไมใหหยอนกําลัง ภายหลังจึงเขยาใหลม
ลงก็ดี ใหผูอื่นเขยาก็ดี ตัดไมตนอื่นใกลตนไมนั้นทับลงไวเองก็ดี ใหผูอื่น
ตัดทับก็ดี ตอนพวกลิงใหไปขึ้นบนตนไมนั้นก็ดี สั่งคมอื่นใหตอนขึ้นไปก็ดี
ตอนพวกคางคาวใหขึ้นบนตนไมนั้นก็ดี สั่งคนอื่นใหตอนขึ้นไปก็ได คางคาว
เหลานั้น ทําตนไมนั้นใหลมลง ; อวหารยอมมีแกภิกษุรูปนั้นเหมือนกัน.
แตถาเมื่อทําตนไมหยอนกําลังแลว มีผูอื่นซึ่งเธอมิไดบังคับเคย เขยา
ตนไมนั้นใหลมลงก็ตาม เอาตนไมทับไวเองก็ตาม พวกลิงหรือคางคาวขึ้น
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เกาะตามธรรมดาของตนก็ตาม มีผูอื่นซึ่งเธอมิไดบังคับขึ้นไปเองก็ตาม เธอ
แผวถางทางลมไวเสียเองก็ตาม, ลมที่มีกําลังแรงพัดมาทําตนไมใหลมลง ;
เปนภัณฑไทย ในที่ทุกแหง. ก็ในอธิการนี้ การแผวถางทางลมในเมื่อลมยัง
ไมพัดมา สมดวยกิจทั้งหลาย มีการแตงลํารางที่แหงใหตรงเปนตน หาสมโดย
ประการอื่นไม. ภิกษุเจาะตนไมแลวเอาศัสตราตอกก็ดี จุดไฟเผาก็ดี ตอก
เงี่ยงกระเบนที่เปนพิษไวก็ดี ตนไมนั้นยอมตายไป ดวยการกระทําใด, ในการ
กระทํานั้นทั้งหมด เปนภัณฑไทยเหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยตนไมเจาปา
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กถาวาดวยผูนําทรัพยไป
ในภัณฑะที่มีผูนําไป มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภัณฑะที่ผูอื่นนําไป ชื่อวา
หรณกะ.
สองบทวา เถยฺยจิตฺโต อามสติ ความวา ภิกษุเห็นชนอื่นผูใช
สีสภาระเปนตนทูนเอาสิ่งของเดินไป แลวคิดอยูในใจวา เราจักแยงเอาสิ่งของ
นั่นไป จึงรีบไปลูบคลํา เพียงการลูบคลําเทานี้ เธอเปนทุกกฏ.
บทวา ผนฺทาเปติ ความวา ภิกษุทําการฉุดมาและฉุดไป แตเจาของ
ยังไมปลอย, เพราะทําใหไหวนั้น เธอเปนถุลลัจจัย.
สองบทวา านา จาเวติ ความวา ภิกษุฉุดมาใหพนจากมือเจาของ,
เพราะเหตุที่ใหพนนั้น เธอเปนปาราชิก. แตถาเจาของภัณฑะลุกขึ้นมาแลวโบยตี
ภิกษุนั้น บังคับใหวางภัณฑะนั้น แลวจึงรับคืนอีก , ภิกษุเปนปาราชิก เพราะ
การถือเอาคราวแรกนั่นเอง. เมื่อภิกษุตัดหรือแกเครื่องอลังการ จากศีรษะ
หู คอ หรือจากมือถือเอา พอสักวาเธอแกใหพนจากอวัยวะมีศีรษะเปนตน
ก็เปนปาราชิก. แตเธอไมไดนํากําไลมือหรือทองปลายแขนที่มือออก เปนแต
รูดไปทางปลายแขน ใหเลื่อนไป ๆ มา ๆ หรือทําใหเชิดไปในอากาศ, ก็ยัง
รักษาอยูกอน เครื่องประดับมีกําไลมือเปนตน ใหเกิดเปนปาราชิกไมได
ดุจวลัยที่โคนตนไมและราวจีวรฉะนั้น; เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา มือที่
สวมเครื่องประดับมีวิญญาณ. จริงอยู เครื่องประดับมีกําไลมือเปนตน ซึ่ง
สวมอยูในสวนแหงอวัยวะที่มีวิญญาณ ยังนําออกจากมือนั้นไมไดเพียงใด ก็ยัง
มีอยูในมือนั้นนั่นเองเพียงนั้น. ในวงแหวนที่สวมนิ้วมือ ในเครื่องประดับเทา
และสะเอว ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนภิกษุรูปใด แยงชิงเอาผาสาฎกที่ผูอื่น
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นุงหมอยู และผูอื่นนั้น ก็ไมปลอยใหหลุดออกโดยเร็ว เพราะมีความละอาย.
ภิกษุผูเปนโจรดึงทางชายขางหนึ่ง. ผูอื่น (คือเจาของผา) ก็ดึงทางชายอีกขาง
หนึ่ง ยังรักษาอยูกอน. เมื่อสักวาผานั้นพนจากมือของผูอื่น ภิกษุนั้นตอง
ปาราชิก. แมถาเอกเทศแหงผาสาฎกที่ภิกษุดึงมา ขาดไปอยูในมือ และเอกเทศ
นั้น ไดราคาถึงบาท ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.
บทวา สหภณฺฑหารก ความวา ภิกษุคิดวา เราจักนําภัณฑะพรอม
กับคนผูขนภัณฑะไป ดังนี้แลว จึงคุกคามผูขนภัณฑะไปวา เองจงไปจากที่นี่.
บุคคลผูขนภัณฑะไปนั้นเกรงกลัว จึงไดหันหนาไปยังทิศตามที่ภิกษุผูเปนโจร
ประสงค กาวเทาขางหนึ่งไป เปนถุลลัจจัย แกภิกษุผูเปนโจร. เปนปาราชิก
ในกาวเทาที่สอง.
บทวา ปาตาเปติ ความวา แมถาภิกษุผูเปนโจร เห็นอาวุธในมือ
ของบุคคลผูขนภัณฑะไป เปนผูมีความหวาดระแวง ใครจะทําใหอาวุธตกไป
แลวถืออาวุธนั้น จึงถอยออกไปอยู ณ สวนขางหนึ่งตวาด ทําใหอาวุธตกไป
พอสักวาอาวุธหลุดจากมือของผูอื่นแลว ก็ตองปาราชิก. สวนคําวา ทําทรัพย
ใหตกไป ตองอาบัติทุกกฏ เปนตน พระองคตรัสไวแลวดวยอํานาจความ
กําหนดหมาย. จริงอยู ภิกษุรูปใด กําหนดหมายไววา เราจักทําใหสิ่งของ
ตกไป แลวจักถือเอาสิ่งของที่เราชอบใจ ดังนี้ แลวจึงทําใหตกไป. เธอรูป
นั้นตองทุกกฏ เพราะทําใหสิ่งของนั้นตกไป และเพราะการจับตองสิ่งของนั้น,
ตองถุลลัจจัย เพราะทําใหไหว, ตองปาราชิก เพราะทําสิ่งของที่มีราคาถึง
บาทใหเคลื่อนจากฐาน. แมเมื่อภิกษุถูกบุคคลผูขนภัณฑะไปผลักใหลมลงใน
ภายหลังจึงปลอยสิ่งของนั้น ความเปนสมณะไมมีเลย. ฝายภิกษุรูปใด เห็น
บุคคลผูขนสิ่งของกําลังกาวเดินไป จึงติดตามไป พลางพูดวา หยุด หยุด
วางสิ่งของลง ทําใหเขาวางสิ่งของลง, แมภิกษุรูปนั้น ก็เปนปาราชิก ในเมื่อ
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สักวาสิ่งของพนไปจากมือของผูขนไป เพราะคําสั่งนั้นเปนเหตุ, สวนภิกษุรูป
ใด พูดวา หยุด ๆ แตไมไดพูดวา วางสิ่งของลง, และบุคคลผูขนสิ่งของไป
นอกนี้ จึงเหลียวดูภิกษุผูเปนโจรนั้น แลวคิดวา ถาภิกษุโจรรูปนี้ พึงมาถึง
ตัวเรา จะพึงฆาเราเสียก็ได ยังเปนผูมีความหวงใยอยู จึงไดซอนสิ่งของนั้น
ไวในที่รกชัฏ ดวยคิดในใจวา จักกลับมาถือเอา ดังนี้แลวหลีกไป ยังไม
เปนปาราชิก เพราะมีการทําใหตกเปนปจจัย, แตเมื่อภิกษุมาถือเอาดวยไถยจิต
เปนปาราชิกในขณะยกขึ้น ก็ถาภิกษุผูเปนโจรนั้น มีความรําพึงอยางนี้วา
สิ่งของนี้เมื่อเราทําใหตกไปเทานั้น ชื่อวา ไดทําใหเปนของ ๆ เราแลว ใน
ระหวางที่รําพึงนั้น จึงถือเอาสิ่งของนั้น ดวยความสําคัญวา เปนของตน
ยังรักษาอยู ในเพราะการถือเอา, แตเปนภัณฑไทย ครั้นเมื่อเจาของพูดวา
ทานจงคืนให เมื่อไมคืนให เปนปาราชิก ในเมื่อเจาของทอดธุระ. แมเมื่อ
ภิกษุถือเอาดวยบังสุกุลสัญญาวา เจาของภัณฑะนั้น ทิ้งสิ่งของนี้ไป, บัดนี้
เขาไมหวงแหนสิ่งของนี้ ดังนี้ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา แตถาเจาของกําลังตรวจดูดวยเหตุ
เพียงคําที่ภิกษุโจรพูดวา หยุด หยุด เทานั้น เห็นภิกษุโจรนั้น แลวทอดธุระ
เสีย ดวยคิดวา บัดนี้ มันไมใชของเรา หมดความหวงใย ทอดทิ้งหนีไป,
เมื่อภิกษุถือเอาของสิ่งนั้นดวยไถยจิต เปนทุกกฏ ในเมื่อยกขึ้น, เมื่อเจาของ
ใหนํามาคืน พึงคืนให, เมื่อไมคืนให เปนปาราชิก เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวาเขาทอดทิ้งสิ่งของนั้น ดวยประโยคของภิกษุนั้น. แตในอรรถกถา
ทั้งหลายอื่น ไมมีคําวิจารณเลย วินิจฉัยแมในภิกษุผูถือเอาดวยความสําคัญวา
เปนของตนก็ดี ดวยบังสุกุลสัญญาก็ดี โดยนัยกอนนั่นเอง ก็เหมือนกันนี้แล.
จบกถาวาดวยผูนําทรัพยไป
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กถาวาดวยสิ่งของที่เขาฝากไว
พึงทราบวินิจฉัยในของฝากตอไป:- แมในเพราะการกลาวเท็จทั้งที่
รูตัวอยูวา ขาพเจาไมไดรับไว ดังนี้ จึงเปนทุกกฏ เพราะเปนบุพประโยค
แหงอทินนาทาน คงเปนทุกกฏนั่นเอง แมแกภิกษุผูกลาวคําเปนตนวา ทาน
พูดอะไร ? คํานี้ไมสมควรแกขาพเจา, ทั้งไมสมควรแกทานดวย เจาของยัง
ความสงสัยใหเกิดขึ้นวา เราไดมอบทรัพยไวในมือของภิกษุนี้ ในที่ลับ, คน
อื่นไมมีใครรู เธอจักใหแกเรา หรือไมหนอ ? เปนถุลลัจจัยแกภิกษุ
เจาของเห็นขอที่ภิกษุนั้นเปนผูหยาบคายเปนตน จึงทอดธุระวา ภิกษุรูปนี้
จักไมคืนใหแกเรา ในภิกษุและเจาของภัณฑะนั้น ถาภิกษุนี้ ยังมีความ
อุตสาหะในอันใหอยูวา เราจักทําใหเขาลําบาก แลวจักให ยังรักษาอยูกอน
แมถาเธอไมมีความอุตสาหะในอันให, แตเจาของภัณฑะยังมีความอุตสาหะใน
อันรับ ยังรักษาอยูเหมือนกัน แตถาภิกษุไมมีอุตสาหะในอันใหนั้น เจาของ
ภัณฑะทอดธุระวา ภิกษุนี้ จักไมใหแกเรา เปนปาราชิกแกภิกษุ เพราะทอด
ธุระของทั้งสองฝาย ดวยประการฉะนี้ แมถาภิกษุพูดแตปากวา จักให แต
จิตใจ ไมอยากให แมเมื่อเปนเชนนี้ ก็เปนปาราชิก ในเพราะเจาของทอดธุระ
แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูยายภัณฑะ ชื่อวาของฝากนั้น ที่ชนเหลาอื่นมอบไว
ในมือของตน เพื่อประโยชนแกการคุมครองไปจากฐาน โดยความเปนประเทศ
นี้ไมไดคุมครอง นําไปเพื่อตองการเก็บไวในที่คุมครอง อวหารยอมไมมีแก
ภิกษุผูใหเคลื่อนจากฐานแมดวยไถยจิต. เพราะเหตุไร ? เพราะเปนของที่
เขาฝากไวในมือของตน, แตเปนภัณฑไทย. แมเมื่อภิกษุผูใชสอยเสียดวย
ไถยจิต ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ถึงในการถือเอาเปนของยืม ก็เหมือนกันแล.
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แมคําวา ธมฺม จรนฺโต เปนอาทิ ก็มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน พรรณนา
พระบาลี เทานี้กอน.
สวนวินิจฉัยนอกพระบาลีในของฝากนี้ ทานกลาวไวแลวดวยอํานาจ
แหงจตุกกะมีปตตจตุกกะเปนตน อยางนี้ :ไดยินวา ภิกษุรูปหนึ่ง ใหเกิดความโลภขึ้นในบาตรที่มีราคามากของ
ผูอื่น ใครจะลักบาตรนั้น จึงกําหนดที่ซึ่งเขาวางบาตรครั้นนั้นไวไดอยางดี แลว
จึงวางบาตรแมของตนไวใกลชิดบาตรครั้นนั้นทีเดียว ในสมัยใกลรุง แมเธอจึง
มาใหบอกธรรม แลว เรียนพระมหาเถระผูกําลังหลับอยู อยางนี้วา กระผมไหว
ขอรับ พระเถระถามวา นั่นใคร เธอจึงตอบวา กระผมเปนภิกษุอาคันตุกะ
ขอรับ อยากจะลาไปแคเชานี่แหละ และบาตรของกระผมมีสายโยคเชนนี้
มีถลกเชนนี้ วางไวที่โนน, ดีละ ขอรับ กระผมควรไดบาตรนั้น. พระเถระ
เขาไปฉวยเอาบาตรนั้น, เปนปาราชิก แกภิกษุผูเปนโจร ในขณะยกขึ้นทีเดียว.
ถาเธอกลัวแลวหนีไปในเมื่อพระเถระมาแลว ถามวา คุณเปนใคร มาผิดเวลา.
เธอตองปาราชิกแลวเทียว จึงหนีไป. แตไมเปนอาบัติแกพระเถระ เพราะ
ทานมีจิตบริสุทธิ์ พระเถระทําในใจวา เราจักหยิบบาตรนั้น แตฉวยเอาใบ
อื่นไป, แมในบาตรใบนั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. แตนัยนี้ ยอมเหมาะในเมื่อ
พระเถระหยิบบาตรใบอื่น แตเหมือนใบนั้น ดังเรื่องคนที่เหมือนกันกับคนที่
สั่งในมนุสสวิคคหสิกขาบทฉะนั้น. สวนในกุรุนที ทานกลาวไววา พึงปรับ
อาบัติดวยการยางเทาไป คําที่ทานกลาวไวในกุรุนทีนั้น ยอมสมในเมื่อพระเถระ
หยิบบาตรอื่น แตไมเหมือนใบนั้นเลย. พระเถระสําคัญวาเปนบาตรใบนั้น
แตไดหยิบเอาบาตรของตนใหไป, ไมเปนปาราชิกแกภิกษุผูเปนโจร เพราะ
บาตรนั้นเจาของให, เพราะตนถือเอาดวยจิตไมบริสุทธิ์ เปนทุกกฏ. พระเถระ
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สําคัญวาเปนบาตรใบนั้น แตไดหยิบเอาบาตรของภิกษุผูเปนโจรนั่นเองใหไป,
แมในอธิการวาดวยการหยิบบาตรของภิกษุผูเปนโจรใหไปนี้ ไมเปนปาราชิก
แกภิกษุผูเปนโจร เพราะบาตรใบนั้นเปนของ ๆ ตน, แตเพราะตนถือเอา
ดวยจิตไมบริสุทธิ์ เปนทุกกฏแท. เปนอนาบัติแกพระเถระในที่ทั้งปวง.
ภิกษุอีกรูปอื่น คิดวา จักลักบาตร แลวไหวพระเถระผูกําลังจําวัด
หลับอยู เหมือนอยางนั่นเอง และถูกพระเถระถามวา นี้ใคร ?. ภิกษุนั้น
เรียนวา กระผมเปนภิกษุไข ขอรับ ! ไดโปรดใหบาตรใบหนึ่งแกกระผมกอน,
กระผมไปยังประตูบานแลว จักนําเภสัชมา. พระเถระกําหนดวา ในที่นี้ ไมมี
ภิกษุไข, นี้ เปนโจร แลวพูดวา จงนําบาตรนี้ไป ไดนําบาตรของภิกษุ
ผูคูเวรของตนใหไป, เปนปาราชิกแกทั้งสองรูป ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง. แม
เมื่อพระเถระจําไดดีวา เปนบาตรของภิกษุผูคูเวร แลวยกบาตรของรูปอื่นขึ้น
ก็มีนัยเหมือนกัน ก็ถาพระเถระจําไดดีวา บาตรใบนี้ ของภิกษุผูคูเวร
แตไดยกเอาบาตรของภิกษุผูเปนโจรนั่นเองใหไป เปนปาราชิกแกพระเถระ
เปนทุกกฏแกภิกษุผูเปนโจร โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ถาพระเถระสําคัญ
อยูวา บาตรใบนี้ ของภิกษุผูคูเวรของภิกษุผูเปนโจรนั้น จึงใหบาตรของตน
ไป, เปนทุกกฏทั้งสองรูป โดยนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล. พระมหาเถระรูปหนึ่ง
พูดกะภิกษุผูอุปฏฐากวา คุณจงถือเอาบาตรและจีวร, เราจักไปบิณฑบาตยังบาน
ชื่อโนน. ภิกษุหนุม ถือเอาเดินไปขางหลังพระเถระ ยังไถยจิตใหเกิดขึ้นแลว
ถาเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอ ไมเปนปาราชิก. เพราะเหตุไร ? เพราะ
เหตุวา บาตรและจีวรนั้น เธอถือไปตามคําสั่ง, แตถาเธอแวะออกจากทาง
เขาดงไป, พึงปรับอาบัติการยางเทา. ถาเธอกลับบายหนาไปทางวิหาร
หนีไป เขาวิหารแลวจึงไป เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารไป. ถาแมน
เธอบายหนาสูบาน หนีไปจากสถานที่พระมหาเถระผลัดเปลี่ยนผานุงหม เปน
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ปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารบานไป. แตถาทั้งสองรูป เที่ยวบิณฑบาตฉัน
แลว หรือถือเอาออกไป, ฝายพระเถระพูดกะภิกษุหนุมรูปนั้นแมอีกวา คุณจง
ถือเอาบาตรและจีวร, เราจักไปยังวิหาร และภิกษุหนุมรูปนั้น ก็เลื่อนภาระ
บนศีรษะลงมาที่คอในสถานที่นั้น โดยนัยกอนนั่นแล ยังรักษาอยูกอน ถาแวะ
ออกจากทางเขาดงไป พึงปรับอาบัติดวยการยางเทา. เธอกลับแลวมุงหนาไป
สูบานนั่นแลหนีไป เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารบานไป. เธอมุงหนา
ไปยังวิหารขางหนาหนีไป แตไมยืนไมนั่งในวิหาร ไปเสียดวยไถยจิต ยังไม
ทันสงบนั่นเอง, เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารไป. ฝายภิกษุรูปใด ทาน
มิไดใชฉวยเอาเอง เปนปาราชิกแกภิกษุรูปนั้น ในเพราะเลื่อนภาระที่ศีรษะ
ลงมาที่คอเปนตน คําที่เหลือเหมือนกับคํากอนนั่น แล.
สวนภิกษุใด อันพระเถระสั่งวา คุณจงไปยังวิหารชื่อโนนแลว ซัก
หรือยอมจีวรแลวจงมา ดังนี้ รับคําวา สาธุ แลวฉวยเอาไป, ไมเปนปาราชิก
แมแกภิกษุรูปนั้น ในเพราะยังไถยจิตใหเกิดขึ้น แลวเลื่อนภาระบนศีรษะลง
มาที่คอเปนตนในระหวางทาง. ในเพราะแวะออกจากทาง พึงปรับเธอดวยการ
ยางเทา. เธอไปยังวิหารนั้นแลว พักอยูในวิหารนั้นนั่นเอง ใชสอยใหเกาไป
ดวยไถยจิต หรือวาพวกโจรลักเอาจีวรนั้นของพระเถระนั้นไป ไมเปนอวหาร
แตเปนภัณฑไทย. แมเมื่อเธอออกจากวิหารนั้นมา ก็นัยนี้แล. ฝายภิกษุใด
ทานมิไดสั่ง เมื่อพระเถระทํานิมิตแลว หรือตนเองกําหนดได เห็นจีวร
เศราหมองแลว จึงกลาววา โปรดมอบจีวรเถิด ขอรับ ! ผมจักไปยังบาน
ชื่อโนน ยอมแลวจักนํามา ดังนี้ แลวฉวยเอาไป เปนปาราชิกแกภิกษุนั้น
ในเพราะยังไถยจิตใหเกิดขึ้น แลวเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอเปนตนใน
ระหวางทาง. เพราะเหตุไร ? เพราะจีวรนั้น ตนถือเอาดวยทานมิไดสั่ง.
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เมื่อเธอแวะออกจากทางก็ดี กลับมายังวิหารนั้นนั่นเอง แลวกาวลวงแดนวิหาร
ไปก็ดี ก็เปนปาราชิก ซึ่งมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ในเมื่อไถยจิตเกิดขึ้น
แมแกเธอผูไปแลวที่บานนั้น ยอมจีวรแลวกลับมาอยู ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
แตถาเธอไปในวิหารใด ก็พักอยูในวิหารนั้น หรือในวิหารในระหวางทาง
หรือกลับมายังวิหาร (เดิม) นั้นนั่นแลแลวพักอยู ไมใหกาวลวงแดนอุปจาร
ในดานหนึ่งแหงวิหารนั้นไปก็ดี ใชสอยใหเกาไปดวยไถยจิตก็ดี พวกโจรลัก
จีวรนั้น ของภิกษุรูปนั้นไปก็ดี จีวรนั้นสูญหายไปดวยประการอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ดี เปนภัณฑไทย. แตเมื่อเธอกาวลวงแดนอุปจารสีมาไป เปนปาราชิก.
ฝายภิกษุใด เมื่อพระเถระทํานิมิตอยู จึงเรียนทานวา โปรดใหเถิด
ขอรับ ! ผมจักยอมมาถวาย ดังนี้ แลวเรียนถามวา ผมจะไปยอมที่ไหน
ขอรับ ? สวนพระเถระกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา คุณจงไปยอมในที่ซึ่งคุณ
ปรารถนาเถิด. ภิกษุรูปนี้ ชื่อวา ทูตที่ทานสงไป. ภิกษุนี้ แมเมื่อหนีไปดวย
ไถยจิตก็ไมควรปรับดวยอวหาร. แตเมื่อเธอหนีไปดวยไถยจิตก็ดี ใหฉิบหาย
เสียดวยการใชสอยหรือดวยประการอื่นก็ดี ยอมเปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ภิกษุ
ฝากบริขารบางอยางไปไวในมือของภิกษุ ดวยสั่งวา ทานจงใหแกภิกษุชื่อโนน
ในวิหารชื่อโนน. วินิจฉัยในเมื่อไถยจิตเกิดขึ้นแกภิกษุผูที่รับบริขารนั้นในที่
ทั้งปวง ก็เปนเชนกับที่กลาวไวแลวในคํานี้วา คุณจงไปยังวิหารชื่อโนนแลว
ซักหรือยอมจีวรแลวจงมา ดังนี้. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ใครจะสง (บริขาร) ไป
จึงทํานิมิตโดยนัยวา ใครหนอ จักรับไป. ก็ในสถานที่นั้น มีภิกษุรูปหนึ่ง
กลาววา โปรดใหเถิด ขอรับ ! ผมจักรับไป ดังนี้แลว ก็รับเอา (บริขารนั้น)
ไป. วินิจฉัยในเมื่อไถยจิตเกิดขึ้นแกภิกษุผูที่รับบริขารนั้น ในที่ทั้งปวง เปน
เชนกับที่กลาวไวแลวในคํานี้วา โปรดใหจีวรเถิด ขอรับ ! ผมไปยังบาน
ชื่อโนน ยอมแลว จักนํามา ดังนี้.
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พระเถระไดผาเพื่อประโยชนแกจีวรแลว ก็เก็บไวในตระกูลอุปฏฐาก.
ถาอันเตวาสิกของพระเถระนั้น ใครจะลักเอาผาไป จึงไปในตระกูลนั้น แลว
พูดเหมือนตนถูกพระเถระใชใหไปวา นัยวาพวกทานจงใหผานั้น. อุบาสิกา
เชื่อคําของภิกษุรูปนั้นแลว ไดนําเอาผาที่อุบาสกเก็บไวมาถวายก็ดี อุบาสก
หรือใครคนอื่น (เชื่อคําของภิกษุรูปนั้นแลว) ไดนําเอาผาที่อุบาสิกาเก็บไว
มาถวายก็ดี. ภิกษุรูปนั้น เปนปาราชิกในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง. แตถาพวก
อุปฏฐากของพระเถระพูดวา พวกเราจักถวายผานี้แกพระเถระ แลวก็เก็บผา
ของตนไว. ถาอันเตวาสิกของพระเถระนั้น ใครจะลักเอาผานั้น จึงไปใน
ตระกูลนั้น แลวพูดวา นัยวา พวกทานใครจะถวายผาแกพระเถระ จงใหผา
นั้นเถิด. และอุปฏฐากเหลานั้น เชื่ออันเตวาสิกรูปนั้นแลวพูดวา ทานผูเจริญ !
พวกขาพเจาตั้งใจไววา นิมนตใหทานฉันแลว จักถวาย จึงไดเก็บไว นิมนต
ทานรับเอาไปเถิด แลวก็ถวายไป ไมเปนปาราชิก เพราะผานั้นพวกเจาของ
ถวายแลว แตเปนทุกกฏ เพราะเธอถือเอาดวยจิตไมบริสุทธิ์ และเปน
ภัณฑไทยดวย.
ภิกษุเดินไปยังบานบอกแกภิกษุวา ผูมีชื่อนี้ จักถวายผาอาบน้ําฝน
แกผม, ทานพึงรับเอาผาผืนนั้นแลวเก็บไวดวย. ภิกษุรูปนั้นรับวา ดีละ แลว
เก็บผาสาฎกที่มีราคามากที่ภิกษุนั้นใหไว กับผาสาฎกที่มีราคานอยซึ่งตนไดแลว
ภิกษุนั้นมาแลวจะรูวาผาที่ตนไดมีราคามาก หรือไมรูก็ตาม พูดวา ทานจงให
ผาอาบน้ําฝนแกผมเถิด เธอตอบวา ผาสาฎกที่ทานไดมามีเนื้อหยาบ, สวน
ผาสาฎกของผมมีราคามาก, ทั้งสองผืนผมไดเก็บไวในโอกาสชื่อโนนแลว,
โปรดเขาไปเอาเถิด. เมื่อภิกษุรูปที่ทวงนั้นเขาไปเอาผาสาฎกเนื้อหยาบแลว,
ภิกษุรูปนอกนี้ถือเอาผาสาฎกอีกผืนหนึ่ง เปนปาราชิกในขณะยกขึ้น. แมถา
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ภิกษุที่เก็บผาไวนั้น ไดจารึกชื่อของตนไวในผาสาฎกของภิกษุที่มาทวงนั้น
และชื่อของภิกษุที่มาทวงนั้นไวในผาสาฎกของตน แลวกลาววา ทานจงไป
อานดูชื่อ ถือเอาไปเถิด ดังนี้. แมในผาสาฎกที่กลาวนั้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
สวนภิกษุเจาถิ่นรูปใด เก็บผาสาฎกที่ตนเองและภิกษุอาคันตุกะนั้นได
มารวมกันไวแลว พูดกะภิกษุอาคันตุกะนั้นอยางนี้วา ผาสาฎกที่ทานและผมได
ทั้งสองผืนเก็บไวภายในหอง, ทานจงไปเลือกเอาผาที่ทานปรารถนาเถิด. และ
ภิกษุอากันตุกะนั้น ถือเอาผาสาฎกเนื้อหยาบที่ภิกษุเจาถิ่นไดมานั่นแล เพราะ
ความละอาย. ในภิกษุอาคันตุกะและเจาถิ่นนั้น เมื่อภิกษุเจาถิ่นถือเอาผาสาฎก
นอกนี้ เหลือจากที่อาคันตุกะภิกษุเลือกเอาแลว ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุอาคันตุกะ เมื่อพวกภิกษุเจาถิ่นทําจีวรกรรมอยู เก็บบาตรและ
จีวรไวในที่ใกลเขาใจวา พวกภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น จักคุมครองไว จึงไปอาบน้ํา
หรือไปในที่อื่นเสีย ถาภิกษุเจาถิ่นคุมครองบาตรและจีวรนั้นไว, ขอนั้นเปน
การดี, ถาไมคุมครองไว, เมื่อบาตรและจีวรนั้นสูญหายไป, ก็ไมเปนสินใช.
แมถาภิกษุอาคันตุกะนั้น กลาววา จงเก็บบาตรและจีวรนี้ไวเถิด ขอรับ !
แลวไป, และภิกษุเจาถิ่นนอกนี้ไมทราบ เพราะมัวขวนขวายในกิจอยู, พึง
ทราบนัยเหมือนกันนี้. แมถาภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น อันภิกษุอาคันตุกะกลาววา
จงเก็บบาตรและจีวรนี้ไวเถิด ขอรับ ! ไดหามวา พวกขาพเจากําลังยุง และ
ภิกษุอาคันกะนอกนี้ก็คิดวา ทานเหลานี้จักเก็บแนนอน ไมติดใจแลวไปเสีย,
พึงทราบนัยเหมือนกันนี้. แตถาภิกษุเจาถิ่นถูกพระอาคันตุกะรูปนั้น ขอรอง
หรือไมขอก็ตาม พูดวา พวกขาพเจาจักเก็บไวเอง, ทานจงไปเถิด ดังนี้
ตองรักษาบาตรและจีวรนั้นไว ถาไมรักษาไวไซร, เมื่อบาตรและจีวรนั้น
สูญหายไป ยอมเปนสินใช. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา บาตรและจีวรนั้น
พวกเธอรับไวแลว.
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ภิกษุรูปใดเปนภัณฑาคาริก (ผูรักษาเรือนคลัง) เวลาจวนรุงสางนั่เอง
ไดรวบรวมบาตรและจีวรของภิกษุทั้งหลายลงไปไวยังปราสาทชั้นลาง ไมได
ปดประตู ทั้งไมได บอกแมแกภิกษุเหลานั้น ไปเที่ยวภิกขาจารในที่ไกลเสีย,
ถาพวกโจรลักเอาบาตรและจีวรเหลานั้นไปไซร, ยอมเปนสินใชเกเธอแท.
สวนภิกษุภัณฑาคาริกรูปใด ถูกพวกภิกษุกลาววา ทานผูเจริญ !
ทานยกบาตรและจีวรลงมาเถิด บัดนี้ ไดเวลาจับสลาก จึงถามวา พวกทาน
ประชุมพรอมกันแลวหรือ ?
เมื่อทานเหลานั้นเรียนวา ประชุมพรอมแลว ขอรับ ! จึงไดขนเอา
บาตรและจีวรออกมาวางไว แลวกั้นประตูภัณฑาคาร (เรือนคลัง) แลวสั่งวา
พวกทานถือเอาบาตรและจีวร แลวพึงปดประตูภายใตปราสาทเสียกอนจึงไป
ดังนี้แลวไป; ก็ในพวกภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีชาติเฉื่อยชา เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายไปกันแลว ภายหลังจึงเช็ดตาลุกขึ้นเดินไปยังที่มีน้ํา หรือที่ลางหนา.
ขณะนั้นพวกโจรพบเห็นเขา จึงลักเอาบาตรและจีวรของเธอนั้นไป, เปนอัน
พวกโจรลักไปดวยดี, ไมเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก. แมถาภิกษุบางรูป
ไมไดแจงแกภิกษุภัณฑาคาริกเลย ก็เก็บจีวรของตนไวในภัณฑาคาร, แมเมื่อ
บริขารนั้นสูญหายไป ก็ไมเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก. แตถาภิกษุภัณฑาคาริก เห็นบริขารนั้นแลว คิดวา เก็บไวในที่ไมควร จึงเอาไปเก็บไว,
เมื่อบริขารนั้นสูญหายไป เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกรูปนั้น. ถาภิกษุ
ภัณฑาคาริก อันภิกษุผูเก็บไวกลาววา ผมเก็บบริขารชื่อนี้ไวแลว ขอรับ !
โปรดชวยดูใหดวยย รับวา ได หรือรูวาเก็บไวไมดี จึงเก็บไวในที่อื่นเสีย,
เมื่อบริขารนั้นสูญหายไป เปนสินใช แกภิกษุภัณฑาคาริกนั้นเหมือนกัน.
แตเมื่อเธอหามอยูวา ขาพเจาไมรับรู ไมเปนสินใช. ฝายภิกษุใด เมื่อภิกษุ
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ภัณฑาคาริกเห็นอยูนั่นเอง เก็บไว ทั้งไมใหภิกษุภัณฑาคาริกรับรู. บริขาร
ของภิกษุนั้นหายไป เปนอันสูญหายไปดวยดีแล. ถาภิกษุภัณฑาคาริก เก็บ
บริขารนั้นไวในที่แหงอื่น เมื่อสูญหายไปเปนสินใช.
[ โจรลักของสงฆในเรือนคลัง ปรับสินไหมภิกษุผูรักษา ]
ถาภัณฑาคารรักษาดี บริขารทั้งปวงของสงฆและของเจดีย เขาเก็บ
ไวในภัณฑาคารนั้นแล. แตภิกษุภัณฑาคาริกเปนคนโง ไมฉลาด เปดประตูไว
ไปเพื่อฟงธรรมกถา หรือเพื่อทํากิจอื่นบางอยางในที่ใดที่หนึ่ง ขณะนั้นพวก
โจรเห็นแลว ลักภัณฑะไปเทาใด ภัณฑะเทานั้นเปนสินใชแกเธอทั้งหมด.
เมื่อภัณฑาคาริกออก จากภัณฑาคารไปจงกรมอยูภายนอก หรือเปดประตูตาก
อากาศ หรือนั่งตามประกอบสมณธรรมในภัณฑาคารนั่นเอง หรือนั่งใน
ภัณฑาคารนั้นเอง ขวนขวายดวยกรรมบางอยาง หรือเปนผูแมปวดอุจจาระ
ปสสาวะ เมืออุปจารในที่นั้นเองมีอยู แตไปขางนอกหรือเลินเลอเสียดวยอาการ
อื่นบางอยาง, พวกโจรเปดประตู หรือเขาทางประตูที่เปดไวนั่นเอง หรือตัด
ที่ตอลักภัณฑะไปเทาใด เพราะความเลินเลอของเธอเปนปจจัย ภัณฑะเทานั้น
เปนสินใชแกเธอนั้นแลทั้งหมด. ฝายพระอาจารยบางพวกกลาววา ในฤดูรอน
จะเปดหนาตางนอน ก็ควร. แตเมื่อปวดอุจจาระปสสาวะแลวไปในที่อื่น ใน
เมื่ออุปจารนั้นไมมี จัดวาเหลือวิสัย เพราะเธอตั้งอยูในฝายของผูเปนไข ;
เพราะเหตุนั้น ไมเปนสินใช. ฝายภิกษุใดถูกความรอนภายในเบียดเบียน จึง
ทําประตูใหเปนของรักษาดีแลวออกไปขางนอก. และพวกโจรจับภิกษุนั้น ได
แลว บังคับวา จงเปดประตู. เธอไมควรเปดจนถึงครั้งที่สาม. แตถาพวก
โจรเงื้อขวานเปนตน ขูวา ถาทานไมยอมเปด, พวกเราจักฆาทานเสียดวย
จักทําลายประตูลักบริขารไปเสียดวย. เธอจะเปดให ดวยทําในใจวา เมื่อเรา
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ตาย เสนาสนะของสงฆก็ฉิบทาย ไมมีคุณเลย ดังนี้ สมควรอยู, แมใน
อธิการนี้ พระอาจารยบางพวกกลาววา ไมมีสินใชเพราะเหลือวิสัย. ถาภิกษุ
อาคันคุกะบางรูป ไขกุญแจ หรือเปดประตูไว, พวกโจรลักภัณฑะไปเทาใด
ภัณฑะเทานั้นเปนสินใชแกอาคันตุกะนั้นทั้งหมด. สลักยนตและกุญแจ เปน
ของที่สงฆติดใหไว เพื่อประโยชนแกการรักษาภัณฑาคาร. ภัณฑาคาริกใส
เพียงลิ่มแลวนอน. พวกโจรเปดเขาไปลักบริขาร เปนสินใชแกเธอแท. แต
ภัณฑาคาริกนั้น ใสลักยนตและกุญแจแลวนอน, ถาพวกโจรมาบังคับวา
จงเปด เธอพึงปฏิบัติในคําของพวกโจรนั้น ตามนัยกอนนั่นแล. ก็เมื่อ
ภัณฑาคาริกนั่นทําการรักษาอยางนั้นแลว จึงนอน, ถาพวกโจรทําลายฝาหรือ
หลังคา หรือเขาทางอุโมงค ลักไป, ไมเปนสินใชแกเธอ. ถาพระเถระแม
เหลาอี่นอยูในภัณฑาคาร เมื่อประตูเปด ทานจงถือเอาบริขารสวนตัวไป
ภัณฑาคาริกไมระวังประตู ในเมื่อพระเถระเหลานั้นไปแลว, ถาของอะไร ๆ
ในภัณฑาคารนั้นถูกลักไป, เปนสินใชแกภัณฑาคาริกเทานั้น เพราะภัณฑาคาริกเปนใหญ. ฝายพวกพระเถระพึงเปนพรรคพวก. นี้เปนสามีจิกรรม ใน
ภัณฑาคารนั้น. แตถาภัณฑาคาริกบอกวา ขอพวกทานจงยืนรับบริขารของ
พวกทานขางนอกเถิด อยาเขามาเลย. และพระเถระโลเลรูปหนึ่ง แหงพวก
พระเถระเหลานั้น พรอมดวยสามเณรและอุปฏฐากทั้งหลาย เปดภัณฑาคารเขา
ไปนั่งและนอน ภัณฑะหายไปเทาใด เปนสินใชแกพระเถระนั้นทั้งหมด
ฝายภัณฑาคาริกและพระเถระที่เหลือ พึงเปนพรรคพวก. ถาภิกษุภัณฑาคาริก
นั่นเองชวนเอาพวกสามเณรโลเล และเหลาผูอุปฏฐาก ไปนั่งและนอนอยูใน
ภัณฑาคาร, สิ่งของใดในภัณฑาคารนั้นหายไป. ของทั้งหมดนั้น เปนสินใช
แกภิกษุภัณฑาคาริกเทานั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุภัณฑาคาริกเทานั้น ควร
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พักอยูในภัณฑาคารนั้น. พวกภิกษุที่เหลือ ควรพักอยูที่มณฑปหรือโคนคนไม
แตไมควรพักอยูในภัณฑาคาร ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ภิกษุเหลาใด เก็บบริขารของพวกภิกษุผูเปนสภาคกันไวในหอง
ที่อยูของตน ๆ เมื่อบริขารหายไป ภิกษุเหลาใดเก็บไว เปนสินใชแกภิกษุ
เหลานั้นนั่นแล. ฝายภิกษุนอกนี้ ควรเปนพรรคพวก. แตถาสงฆสั่งใหถวาย
ขาวยาคูและภัต แกภิกษุภัณฑาคาริกในวิหารนั่นเอง และภิกษุภัณฑาคาริก
รูปนั้น เขาไปสูบาน เพื่อตองการภิกขาจาร, สิ่งของหายไป ยอมเปนสินใช
เเกภิกษุภัณฑาคาริกรูปนั้นนั่นเอง. แมภิกษุผูรับหนาที่เฝาวิหาร ที่พวกภิกษุ
ผูเขาไปเที่ยวภิกขาจารตั้งไว เพื่อตองการใหรักษาอติเรกจีวร ไดยาคูและภัต
หรืออาหารเหมือนกัน ยังไปภิกขาจาร, สิ่งของใดในวิหารนั้นหายไป, สิ่งของ
นั้นทั้งหมดเปนสินใชแกเธอ. และสิ่งของนั้นนั่นเอง จะเปนสินใชอยางเดียว
ก็หามิได สิ่งของใดหายไป เพราะความประมาทของภิกษุผูเฝาวิหารนั้นเปน
ปจจัย, สิ่งของนั้นทั้งหมดเปนสินใชแกเธอเหมือนภิกษุภัณฑาคาริกฉะนั้น
(เหมือนสิ่งของที่หายไปเพราะความประมาทของภิกษุภัณฑาคาริก เปนสินใช
แกภิกษุภัณฑาคาริกฉะนั้น) ถาเปนวิหารใหญ, เมื่อเธอเดินไปเพื่อรักษาที่
สวนหนึ่ง สิ่งของที่เก็บไวในอีกที่หนึ่ง พวกโจรลักเอาไป ยอมไมเปนสินใช
เพราะเปนเหตุเหลือวิสัย. ก็ในที่เชนนั้น เธอควรเก็บบริขารทั้งหลายไวในที่
ประชุมแหงภิกษุทั้งปวง แลวนั่งในทามกลางวิหาร หรือพึงตั้งภิกษุรับหนาที่
เฝาวิหารไว ๒-๓ รูป. ถาแมเมื่อเธอเหลานั้น มิไดเปนผูประมาท คอยระแวด
ระวังอยูขางโนนและขางนี้ นั่นแล สิ่งของอะไร ๆ หายไป, ก็ไมเปนสินใช
แกเธอเหลานั้น สิ่งของที่พวกโจรมัดภิกษุผูรับหนาที่รักษาวิหารไวแลว ลัก
เอาไปก็ดี สิ่งของที่ถูกลักไปโดยทางอื่น เมื่อภิกษุรับหนาที่เฝาวิหาร เดิน
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สวนทางพวกโจรไปก็ดี ไมเปนสินใชแกเธอเหลานั้น. ถาขาวยาคูและภัต
หรืออาหารที่จะพึงถวายในวิหารไมมีแกภิกษุผูรับหนาที่รักษาวิหาร, จะตั้งสลาก
ขาวยา ๒-๓ ที่ ซึ่งมีเหลือเพื่อจากลาภที่ภิกษุเหลานั้นพึงได และสลากภัต
พอแกภิกษุผูเฝาวิหารเหลานั้น ก็ควร แตไมควรตั้งใหเปนประจํา. เพราะวา
พวกชาวบาน จะมีความรอนใจวา พวกภิกษุผูรับหนาที่เฝาวิหารเทานั้น
ยอมฉันภัตของพวกเรา. เพราะเหตุนั้น จึงควรผลัดเปลี่ยนวาระกันตั้งไว.
ถาพวกภิกษุที่เปนสภาคกัน ของภิกษุรับวาระเฝาวิหารเหลานั้น นําสลากภัต
มาถวาย, ขอนั้นก็เปนการดี, ถาไมถวาย, ควรใหภิกษุทั้งหลายรับวาระแลว
ใหนํามาถวายเถิด. ถาภิกษุผูรับหนาที่รักษาวิหาร เมื่อไดรับสลากขาวยาคู
๒-๓ ที่ และสลากภัต ๔ - ๕ ที่เสมอ ยังไปภิกขาจาร, สิ่งของหายไปทั้งหมด
เปนสินใชแกเธอ เหมือนภิกษุภัณฑาคาริก ฉะนั้น. ถาภัตหรือคาจางเพื่อภัต
ของสงฆ ที่จะพึงถวายแกภิกษุผูเฝาวิหารไมมี ภิกษุรับเอาตามวาระเฝาวิหาร
แลว จึงใหนิสิตของตน ๆ ชวยปฏิบัติจะไมรับเอาวาระที่มาถึง ยอมไมได,
ควรทําเหมือนอยางที่ภิกษุเหลาอื่นทําอยูฉะนั้น. แตวาภิกษุใด ไมมีสหายหรือ
เพื่อน ไมมีภิกษุผูชอบพอกันที่จะนําภัตมาให, ภิกษุทั้งหลาย ไมควรใหวาระ
ถึงแกภิกษุเห็นปานนั้น. ภิกษุทั้งหลายตั้งแมสวนใดไวในวิหาร เพื่อประโยชน
เปนเสบียงกรัง. ควรตั้งภิกษุผูรับเอาสวนนั้นเลี้ยงชีพ ( ใหเปนผูรับวาระ ).
ภิกษุใดไมรับเอาสวนนั้นเลี้ยงชีพ, ไมควรใหภิกษุนั้นรับวาระ. ภิกษุทั้งหลาย
แตงตั้งภิกษุไวในวิหาร แมเพื่อตองการใหรักษาผลไมนอยใหญ, ครั้นปฏิบัติ
รักษาแลวก็แจกกันฉันตามคราวแหงผลไม. ภิกษุที่ฉันผลไมเหลานั้น ควรตั้ง
ใหรับวาระ. ภิกษุผูไมอาศัย (ผลไมนั้น) เลี้ยงชีพ ไมควรใหรับวาระ. ภิกษุ
ทั้งหลายจะแตงตั้งภิกษุไว แมเพื่อตองการใหรักษาเสนาสนะ เตียง ตั่ง และ
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เครื่องปูลาด, ควรแตงตั้งภิกษุผูอยูในอาวาส, สวนภิกษุผูถืออัพโภกาสิกธุดงค
ก็ดี ผูถือรุกขมูลิกธุดงคก็ดี ไมควรใหรับวาระ. อาจารยบางพวกกลาววา
ภิกษุรูปหนึ่งยังเปนพระนวกะอยู แตเธอเปนพหูสูท สอนธรรมใหการสอบ
ถาม บอกบาลีแสดงธรรมกถา แกภิกษุเปนอันมาก ทั้งชวยภาระของสงฆดวย.
ภิกษุนี้ เมื่อฉันลาภอยูก็ดี อยูในอาวาสก็ดี ไมควรใหรับวาระ, ควรรูกันวา
เปนคนพิเศษ. แตภิกษุผูรักษาโรงอุโบสถ และเรือนพระปฏิมา ควรใหขาว
ยาคูและภัตเปนทวีคูณ ขาวสารทะนานหนึ่งทุกวัน ไตรจีวรประจําป และ
กัปปยภัณฑที่มีราคา ๑๐ หรือ ๒๐ กหาปณะ. ก็ถาเมื่อเธอไดรับขาวยาคูและ
ภัตนั้นอยูนั่นเอง สิ่งของอะไร ๆ ในโรงอุโบสถ และเรือนพระปฏิมานั้นหาย
ไป เพราะความประมาท, เปนสินใชแกเธอทั้งหมด. แตสิ่งของที่ถูกพวกโจร
ผูกมัดตัวเธอไวแลว แยงชิงเอาไป โดยพลการยอมไมเปนสินใชแกเธอ, การ
ที่จะใหรักษาสิ่งของ ๆ เจดียไวรวมกับสิ่งของ ๆ เจดียเอง หรือกับสิ่งของ ๆ
สงฆในโรงอุโบสถเปนตนนั้น สมควรอยู, แตการที่จะใหรักษาสิ่งของ ๆ สงฆ
ไวรวมกับสิ่งของ ๆ เจดียไมควร. แตสิ่งของอันใด ที่เปนของสงฆ ซึ่งเก็บ
รวมกับของเจดีย, สิ่งของ ๆ สงฆนั้น เมื่อใหรักษาของเจดียไวแลว ก็เปน
อันรักษาไวแลวทีเดียว เพราะฉะนั้น การรักษาไวอยางนั้นควรอยู. แมเมื่อ
ภิกษุรักษาสถานที่ทั้งหลาย มีโรงอุโบสถเปนตน ตามปกขวาระ สิ่งของที่
หายไป เพราะอํานาจความประมาทยอมเปนสินใช เหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยของที่เขาฝากไว
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กถาวาดวยดานภาษี
ชนทั้งหลาย ยอมตระบัดภาษีจากที่นั้น เหตุนั้น ที่นั้น ชื่อวา
สุงกฆาฏะ ที่เปนแดนตระบัดภาษี. คําวา สุงกฆาฏะ นั่น เปนชื่อของ
ดานภาษี. จริงอยู ดานภาษีนั้น ทานเรียกวา สุงกฆาฏะ เพราะเหตุที่ชน
ทั้งหลาย เมื่อไมยอมใหของควรเสียภาษี เปนดานภาษีนําออกไปจากที่นั้น ชื่อวา
ตระบัด คือ ยังภาษีของพระราชาใหสูญหายไป.
สองบทวา ตตฺร ปวิสิตฺวา มีความวา เขาไปในดานภาษีที่พระราชา
ทรงทํากําหนดตั้งไวในที่ทั้งหลาย มีเขาขาดเปนตนนั้น.
สองบทวา ราชคฺฆ ภณฺฑ ไดแก ภัณฑะที่ควรแกพระราชา.
อธิบายวา ภาษีมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก เปนของที่ตนควร
ถวายแดพระราชา จากภัณฑะใด, ภัณฑะนั้น. ปาฐะวา ราชก บาง. เนื้อ
ความอยางนี้เหมือนกัน. ภิกษุมีไถยจิต คือ ยังไถยจิตใหเกิดขึ้นวา เราจะไม
ใหภาษีแกพระราชาจากภัณฑะนี้ แลวลูบคลําภัณฑะนั้น ตองทุกกฏ, หยิบ
จากที่ที่วางไวใสในยาม หรือผูกติดกับขาไวในที่ปดบัง ตองถุลลัจจัย, กิริยา
ที่ใหเคลื่อนจากฐาน ชื่อวายังไมมี เพราะเขตแหงปาราชิก พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกําหนดดวยดานภาษี. ภิกษุยังเทาที่ ๒ ใหกาวขามเขตกําหนดดานภาษีไป
ตองปาราชิก.
สองบทวา พหิ สุงฺกฆาฏ ปาเตติ มีความวา ภิกษุอยูภายใน
นั่นเอง เห็นราชบุรุษทั้งหลาย เมินเหมอเสีย จึงขวางไป เพื่อตองการใหตก
ไปภายนอก ถาภัณฑะนั้น เปนของจะตกไดแนนอน พอหลุดจากมือ เธอตอง
ปาราชิก. ถาภัณฑะนั้น กระตนไม หรือตอไม หรือถูกกําลังลมแรงหอบไป
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ตกในภายในนั่นแลอีก ยังคุมได. เธอหยิบขวางไปอีก ตองปาราชิก ตามนัย
ที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล. ถาภัณฑะนั้นตกที่พื้นดิน แลวกลิ้งเขามาขางใน
อีก เธอตองปาราชิกเหมือนกัน. สวนในกุรุนที และสังเขปอรรถกถากลาววา
ถาภัณฑะนั้นตกขางนอก หยุดแลวจึงกลิ้งเขาไป เธอตองปาราชิก ถายังไม
ทันหยุดเลยกลิ้งเขาไป ยังคุมได. ภิกษุอยูภายในใชมือ หรือเทา หรือไมเทา
เขี่ยกลิ้งไป หรือวาใหผูอื่นกลิ้งไป, ถาภัณฑะนั้นไมหยุด กลิ้งออกไปตอง
ปาราชิก. ภัณฑะนั้นหยุดขางในแลว จึงออกไปขางนอก ยังคุมได. ภัณฑะ
ที่ภิกษุวางไวภายใน ดวยคิดวา จักกลิ้งออกไปเอง หรือวาผูอื่นจักใหมันกลิ้ง
ออกไป ภายหลังกลิ้งเอง หรือผูอื่นกลิ้งออกไปขางนอก ยังคุมไดเหมือนกัน.
แตในภัณฑะที่ภิกษุวางไวดวยจิตบริสุทธิ์ และกลิ้งออกไปอยางนั้น ไมมีคําที่
จะพึงกลาวเลย. ภิกษุทําหอสองหอใหติดกันเปนพวงเดียว วางไวระหวางแดน
ของดานภาษี แมวาดาภาษีในหอนอกจะไดราคาบาทหนึ่ง ก็จริง ถึงกระนั้น
หอในยังคุมไวได เพราะเนื่องเปนพวงเดียวกันกับหอนอกนั้น. แตถาเธอยาย
หอที่อยูภายในไปวางไวขางนอก ตองปาราชิก. แมในหาบที่ภิกษุทําใหเนื่อง
เปนอันเดียวกันวางไว ก็มีนัยเหมือนกัน . แตถาภัณฑะนั้น เปนของไมไดผูก
สักวาพาดไวบนปลายคานเทานั้น เปนปาราชิก. ภิกษุวางไวในยาน หรือบน
หลังมาเปนตน ซึ่งกําลังไป ดวยทําในใจวา ภัณฑะนี้มันจักนําออกไปใน
ภายนอก เมื่อภัณฑะนั้นถูกนําออกไปแลว อวหารยอมไมมี แมภัณฑไทยก็
ไมมี. เพราะเหตุไร ? เพราะพระราชาพิกัดไววา จงเก็บภาษีแกคนผูเขามา
ในที่นี้, จริงอยู ภัณฑะนี้ ภิกษุตั้งไวนอกดานภาษี และเธอมิไดนําไป;
เพราะฉะนั้น จึงไมมีภัณฑไทย ไมเปนปาราชิก. แมในภัณฑะที่วางไวใน
ยานที่จอดอยูเปนตน ครั้นเมื่อยานเปนตนนั้นไป เวนประโยคของภิกษุนั้น
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แมเมื่อมีไถยจิต อวหารยอมไมมีเหมือนกัน. แตถาภิกษุวางแลว ขับยาน
เปนตนไปอยู ใหกาวลวงไปก็ดี ยืนขางหนาแลว เรียกวา มาเถิดโวย ดังนี้
เพราะความที่ตนสั่งสมไวในมนตทั้งหลาย มีมนตเรียกชางเปนตนก็ดี ตอง
ปาราชิก ในขณะกาวลวงแดนไป. ในเอฬกโลมสิกขาบท ไมเปนอาบัติใน
ฐานะนี้ คือ ภิกษุใหผูอื่นนําขนเจียมไป, ในสิกขาบทนี้เปนปาราชิก. ใน
เอฬกโลมสิกขาบทนั้น ภิกษุใสขนเจียมในยานหรือภัณฑะเองชนอื่นผูไมรู ให
กาวลวงสามโยชนไป. ขนเจียมเปนนิสสัคคีย เพราะเหตุนั้น ภิกษุตอง
ปาจิตตีย, ในสิกขาบทนี้หาเปนอาบัติไม. ภิกษุเสียภาษีที่ดานภาษีกอนแลว
จึงไป ควรอยู.
ภิกษุรูปหนึ่ง ทําความผูกใจไวแลวไป ดวยคิดวา ถาเจาพนักงานภาษี
ทวงวา ทานจงใหคาภาษี, เราก็จักให, ถาพวกเขาไมทวง. เราจักไป ดังนี้
เจาพนักงานภาษีคนหนึ่ง ไดเห็นภิกษุรูปนั้น จึงกลาววา ภิกษุรูปนี้ จะไป,
พวกทานจงเก็บดาภาษีภิกษุนั้น. เจาพนักงานภาษีอีกนายหนึ่ง พูดขึ้นวา
บรรพชิตจักมีคาภาษีแตที่ไหนเลา นิมนตไปเถิด ดังนี้. เปนอันไดขออาง
ภิกษุควรไป. ภิกษุทั้งหลายที่ยังไมเสียคาภาษีเสียกอน ไป ไมควร, ก็เพราะ
เหตุนั้น เมื่อภิกษุพูดวา รับเอาเถิด อุบาสก ดังนี้ก็ดี เมื่อเจาพนักงานภาษี
พูดวา เมื่อเราจะเก็บคาภาษีของภิกษุ ก็จะตองเอาบาตรและจีวร จะมีประโยชน
อะไรดวยบาตรและจีวรนั้น นิมนตไปเถิด ดังนี้ก็ดี เปนอัน ไดขออางทีเดียว.
ถาพวกเจาพนักงานภาษี นอนหลับอยูก็ดี เลนสกาอยูก็ดี หรือไปในที่ไหน ๆ
เสียก็ดี, และภิกษุนี้ แมรองเรียกวา พวกเจาพนักงานภาษี อยูที่ไหนกัน ?
ก็ไมพบเห็น, เปนอันไดขออางเหมือนกัน. แมถาภิกษุไปถึงดานภาษีแลว
เผอเรอไป คิดถึงอะไร ๆ อยูก็ดี สาธยายอยูก็ดี ตามประกอบมนสิการอยูก็ดี
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ถูกภยันตราย มีโจร ชาง ราชสีห และเสือโครงเปนตน ลุกวิ่งไลติดตามไป
ก็ดี เห็นมหาเมฆตั้งเคาขึ้นแลว ประสงคจะเขาไปยังศาลาขางหนาก็ดี ลวงเลย
สถานที่นั้นไป; เปนอันไดขออางเหมือนกัน.
ในคําวา ภิกษุหลบเลี่ยงภาษี นี้ ทานกลาวไวในอรรถกถากุรุนที่วา
ถึงภิกษุกาวลงสูอุปจารแลวหลบเลี่ยงไป ก็จริง ก็เปนอวหารทีเดียว. แตใน
มหาอรรถกถา ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุเล็งเห็นโทษอยางเดียววา พวกราชบุรุษ เบียดเบียนผูหลบเลี่ยง ดังนี้ จึงกาวลงสูอุปจารแลว หลบเลี่ยงไปเปน
ทุกกฏ, เมื่อไมไดกาวลงเลย แตหลบเลี่ยงไป ไมเปนอาบัติ. คําในมหา
อรรถกถานี้ ยอมสมดวยพระบาลี. ในดานภาษีนี้ ควรกําหนดอุปจารไว ๒
เลฑฑุบาต ฉะนั้นแล.
จบกถาวาดวยดานภาษี

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 199
กถาวาดวยสัตวมีชีวิต
ถัดจากกถาดานภาษีนี้ไป พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงสัตว
ที่มีชีวิต ซึ่งพอควรแกอวหารโดยสวนเดียว จึงตรัสวา มนุสฺสปาโณ เปนตน.
เมื่อภิกษุลักมนุษยผูยังมีชีวิตแมนั้น ซึ่งเปนไทไป ยอมไมเปนอวหาร. แม
มนุษยผูเปนไทคนใด ถูกมารดาหรือบิดาเอาไปจํานําไว หรือตัวเองเอาตัว
เปนประกันไว แลวไดถือเอาทรัพย ๕๐ หรือ ๖๐ กหาปณะไป, เมื่อภิกษุลัก
เอามนุษยผูเปนไทแมคนนั้นไป ก็ไมเปนอวหาร. สวนทรัพยยอมเพิ่มดอกเบี้ย
ขึ้นในสถานที่เขาไป. แตเมื่อภิกษุลักทาสนั่นแล ตางโดยเปนทาสที่เกิดใน
เรือนเบี้ย ทาสสินไถและทาสที่ถูกนํามาเปนเชลย ยอมเปนอวหาร. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาทาสผูเกิดในเรือนเบี้ยเปนตน นั้นนั่นแล จึง
ตรัสพระดํารัสนี้ไววา ที่ชื่อวาสัตวมีชีวิต เราเรียกคนยังมีชีวิต ดังนี้.
[ บุคคลผูเปนทาส ๓ จําพวก ]
ก็บรรดาทาสเหลานั้น ทาสที่เกิดในทองของนางทาสี ในเรือนพึงทราบ
วา อันโตชาตกะ ทาสที่เกิดภายใน. ทาสที่ซื้อมาดวยทรัพย พึงทราบวา
ธนักกีตกะ ทาสที่ไถมาดวยทรัพย, บุคคลที่ถูกกวาดตอนมาจากตางประเทศ
แลวเขาถึงความเปนทาส พึงทราบวา กรมรานีตะ ทาสที่ถูกนํามาเปนเชลย.
ภิกษุคิดวา เราจักลักมนุษยที่มีชีวิตเห็นปานนี้ไป แลวลูบคลํา ตองทุกกฏ.
เมื่อเธอจับที่มือ หรือเทายกขึ้น ทําใหไหว ตองถุลลัจจัย. เธอใครจะยกหนีไป
ใหลวงเลยจากสถานที่ ๆ ยืนอยู แมเพียงปลายเสนผมไป ตองปาราชิก. เธอ
จับที่ผมหรือที่แขนทั้งสอง ฉุดคราไป พึงปรับตามยางเทา. ภิกษุคิดวา เราจัก
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พาเดินไป ขูหรือตี พลางพูดวา แกจงไปจากที่นี้. เมื่อเขาไปยังทิศาภาค
ตามที่ภิกษุนั้นสั่ง เธอตองปาราชิกในยางเทาที่ ๒. แมภิกษุเหลาใด มีฉันทะ
รวมกับภิกษุนั้น เปนปาราชิก ในขณะเดียวกันแกภิกษุเหลานั้นทั้งหมด. ภิกษุ
เห็นทาสแลว ถามถึงสุขทุกข หรือไมถามก็ตาม พูดวา แกจงไป จงหนีไป
อยูเปนสุขเถิด ถาทาสคนนั้นหนีไปไซร เธอตองปาราชิกในยางเทาที่ ๒.
ภิกษุรูปอื่น พูดกะทาสคนนั้น ผูเขามาสูสํานักของตนวา แกจงหนีไป. ถาภิกษุ
ตั้งรอยรูป พูดกะทาสผูเขามาสูสํานักของตน ๆ ตามลําดับ, ก็เปนปาราชิก
ดวยกันทั้งหมด. สวนภิกษุรูปใด พูดกะทาสผูกําลังวิ่งหนีไปนั่นเองวา แกจง
หนีไป ตลอดเวลาที่เจาของยังจับแกไมได, เธอรูปนั้นไมตองอาบัติปาราชิก.
แตถาเธอพูดกะทาสคอย ๆ เดินไป, และทาสคนนั้นรีบจ้ําเดินไป ตามคํา
ของภิกษุนั้น, เปนปาราชิก, เมื่อภิกษุเห็นทาส ผูหนีไปยังบานหรือประเทศอื่น
แลวไลใหหนีไป แมจากที่นั้น เปนปาราชิกเหมือนกัน. ชื่อวา อทินนาทาน
ยอมพนไดโดยปริยาย.
จริงอยู ภิกษุรูปใด พูดอยางนี้วา เธอทําอะไรอยูในที่นี้ ? เธอหนีไป
ไมควรหรือ? ก็ดี วา การที่เธอไปในที่ไหน ๆ แลว มีชีวิตอยูอยางสบาย
ไมควรหรือ? ก็ดี วา พวกทาสและสาวใชพากันหนีไปยังประเทศชื่อโนนแลว
ยอมเปนอยูอยางสบาย ก็ดี, และเขาไดฟงคําพูดของภิกษุนั้นแลว ก็หนีไป,
ยอมไมเปนอวหาร. ฝายภิกษุใด พูดวา พวกอาตมา จะไปยังประเทศชื่อโนน,
ผูไปในประเทศนั้นแลว ยอมเปนอยูอยางสบาย และเมื่อพวกทานไปพรอม
กับพวกอาตมา จะไมมีความลําบาก ดวยเสบียงทางเปนตน แมในระหวางทาง
ดังนี้แลว พาเอาทาสผูมาพรอมกับตนไป, ภิกษุรูปนั้น ไมตองปาราชิกดวย
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ไถยจิต ทั้งอวหารก็ไมมีเลย เพราะอํานาจแหงการเดินทาง และเมื่อมีพวก
โจรดักอยูในระหวางทาง แมเมื่อภิกษุกลาววา เฮย ! พวกโจรซุมดักแลว,
แกจงรีบหนีไป จงรีบมาไป ดังนี้ พระอาจารยทั้งหลาย ก็ไมปรับเปนอวหาร
เพราะเธอกลาวเพื่อตองการใหพนจากอันตรายแตโจร ดวย ประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยสัตวมีชีวิต
กถาวาดวยสัตวไมมีเทา
บรรดาสัตวไมมีเทาทั้งหลาย ที่ชื่อวางู มีเจาของ คือ งูที่พวกหมองู
เปนตนจับไว เมื่อใหเลน ยอมไดคาดูกึ่งบาทบาง บาทหนึ่งบาง กหาปณะหนึ่ง
บาง, แมเมื่อจะปลอยออก ก็รับเอาเงินและทองแลวแลจึงปลอยออก. เจาของงู
เหลานั้น ไปยังโอกาสที่ภิกษุบางรูปนั่งแลววางกลองงูไว นอนหลับไป หรือ
ไปในที่ไหน ๆ เสีย. ถาภิกษุนั้นจับกลองนั้นในสถานที่นั้น ดวยไถยจิต ตอง
ทุกกฏ. ทําใหไหวตองถุลลัจจัย, ใหเคลื่อนจากฐาน ตองปาราชิก. แตถาเธอ
เปดกลองออกแลวจับงูที่คอ ตองทุกกฏ, ยกงูขึ้นตองถุลลัจจัย, เมื่อเธอยกขึ้น
ใหตรง ๆ พอเมื่อหางงูพนจากพื้นกลองเพียงปลายเสนผม ก็ตองปาราชิก. เมื่อ
เธอดึงครูดออกไป พอหางงูพนจากขอบปาก (กลอง) ไป ตองปาราชิก.
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เธอเปดปากกลองออกนิดหนอยแลว ตี หรือรองเรียกออกชื่อวา เฮย ! จง
เลื้อยออกมา แลวใหเลื้อยออก ตองปาราชิก. เธอเปดออกเหมือนอยางนั้นแลว
จึงทําเสียงกบรอง หรือเสียงหนูรอง หรือโปรยขาวตอกลงตาม แลวรองเรียก
ออกซึ่ง หรือดีดนิ้วมือก็ตาม แมเมื่องูเลื้อยออกไป ดวยกิริยาที่ทําเสียงเปนตน
อยางนั้น ก็ตองปาราชิก. เมื่อเธอไมไดเปดปากออก แตไดทํากิริยาอยางนั้น
งูหิวจัด จึงชูศีรษะขึ้นดันฝากลอง ทําชองแลวก็เลื้อยหนีไป เปนปาราชิก
เหมือนกัน. แตเมื่อเธอเปดปากออกแลว งูเลื้อยออกหนีไปเสียเอง ยอมเปน
ภัณฑไทย. แมถาเธอเปดปากออกก็ตาม ไมไดเปดออกก็ตาม แตไดทําเปน
เสียงกบและเสียงหนูรอง หรือโปรยขาวตอกลงเทานั้นอยางเดียว ไมไดรอง
เรียกระบุชื่อ หรือไมไดดีดนิ้วมือ, เพราะหิวจัด งูคิดวา จักกินกบเปนตน
จึงเลื้อยออกหนีไป เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ในอธิการนี้ ปลาอยางเดียว
มาแลวดวย อปท ศัพท. ก็คําที่จะพึงกลาวในปลานี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลว
ในภัณฑะตั้งอยูในน้ํานั่นเทียว ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยสัตวไมมีเทา
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กถาวาดวยสัตว ๒ เทา
บรรดาสัตวสองเทาทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดง
จําพวกสัตว ๒ เทา ซึ่งใคร ๆ อาจลักเอาไปได จึงตรัสคําวา มนุสฺสา
ปกฺขชาตา เปนตน. สวนพวกเทวดา ใคร ๆ ไมอาจลักเอาไปได. ที่ชื่อวา
นก เพราะอรรถวา สัตวเหลานั้นมีปกเกิดแลว. สัตวมีปกเหลานั้น มี ๓
จําพวก คือ มีขนเปนปกจําพวกหนึ่ง มีหนังเปนปกจําพวกหนึ่ง มีกระดูก
เปนปกจําพวกหนึ่ง, บรรดาสัตวเหลานั้น นกยูงและไกเปนตน พึงทราบวา
มีขนเปนปก, คางคาวเปนตน พึงทราบวามีหนังเปนปก, แมลงภูเปนตน
พึงทราบวา มีกระดูกเปนปก. ในอธิการนี้ มนุษยและนกเหลานั้นทั้งหมด
มาแลวดวยทวิปทศัพทลวน ๆ. สวนคําที่จะพึงกลาวในสัตว ๒ เทานี้ ขาพเจา
ไดกลาวไวแลวในภัณฑะที่อยูในอากาศ และสัตวมีชีวิตนั่นเทียว ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยสัตว ๒ เทา
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กถาวาดวยสัตว ๔ เทา
พึงทราบวินิจฉัย ในสัตว ๔ เทาตอไป :- ชนิดแหงสัตว ๔ เทา
ทั้งหมด ที่เหลือจากที่มาในพระบาลี พึงทราบวา ปศุสัตว สัตวเลี้ยง. สัตว
ทั้งหลายมีชางเปนตน ปรากฏชัดแลวแล. บรรดาสัตวมีชางเปนตนเหลานั้น
เมื่อภิกษุลูบคลําชางดวยไถยจิต เปนทุกกฏ. ทําใหไหว เปนถุลลัจจัย. สวน
ภิกษุรูปใด มีกําลังมาก ใชศีรษะทูนเอาลูกชางตัวยังออน ที่ตนสะดือขึ้น
เพราะความเมากําลังใหเทาทั้ง ๔ และงวงพนจากดินแมเพียงปลายเสนผม,
ภิกษุรูปนั้น ตองปาราชิก. แตชางบางเชือกเขาผูกขังไวโนโรงชาง, บางเชือก
ยืนอยู ไมไดผูกเลย บางเชือกยืนอยูภายในที่อยู, บางเชือกยืนอยูที่พระลาน
หลวง.
บรรดาชางเหลานั้น ชางเชือกที่ผูกคอชางไวในโรงชาง มีฐาน ๕ คือ
เครื่องผูกที่คอ และเทาทั้ง ๔. สําหรับชางเชือกที่เขาเอาโซเหล็กผูกไวที่คอ
และที่เทาขางหนึ่ง มีฐาน ๖. ชางเชือกที่เขาผูกไวที่คอและที่เทาทั้ง ๒ มีฐาน ๗.
พึงทราบการทําใหไหว และใหเคลื่อนจากฐาน ดวยอํานาจแหงฐานเหลานั้น.
โรงชางทั้งสิ้น เปนฐานของชางเชือกที่เขาไมไดผูกไว, เปนปาราชิก ในเมื่อ
ใหกาวลวงจากโรงชางนั้นไป. พื้นที่ภายในที่อยูทั้งสิ้นนั่นแล เปนฐานของ
ชางเชือกยืนอยูภายในที่อยู, เปนปาราชิก ในเมื่อใหลวงเลยประตูที่อยูของชาง
นั้นไป. พระนครทั้งสิ้นเปนฐานของชางเชือกที่ยืนอยูที่พระลานหลวง, เปน
ปาราชิก ในเมื่อใหชางนั้นลวงเลยประตูพระนครไป. สถานที่ยืนอยูนั่นเอง
เปนฐานของชางเชือกที่ยืนอยูภายนอกพระนคร. ภิกษุเมื่อลักชางนั้นไป พึง

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 205
ปรับดวยอยางเทา. สําหรับชางที่นอนอยู มีฐานเดียวเทานั้น. เมื่อภิกษุไลให
ชางลุกขึ้น ดวยไถยจิต พอชางลุกขึ้นแลว เปนปาราชิก, ถึงในมา ก็มี
วินิจฉัยเหมือนกันนี้แล. แมถามานั้นถูกเขาลามไวที่เทาทั้ง ๔ เทียว พึงทราบ
วามีฐาน ๘. ถึงในอูฐก็มีนัยเชนนี้. แมโคบางตัวเปนสัตวที่เขาผูกขังไวใกล
เรือน. บางตัวยืนอยูไมไดผูกไวเลย, แตบางตัว เขาผูกไวในคอก, บางตัว
ก็ยืนอยูไมไดผูกไวเลย.
บรรดาโคเหลานั้น โคที่เขาผูกขังไวใกลเรือน มีฐาน ๕ คือ เทาทั้ง ๔
และเครื่องผูก. เรือนทั้งสิ้น เปนฐานของโคที่ไมไดผูก. โคที่เขาผูกไวในคอก
ก็มีฐาน ๕. คอกทั้งสิ้น เปนฐานของโคที่ไมไดผูก. ภิกษุใหโคนั้นลวงเลย
ประตูคอกไป ตองปาราชิก. เมื่อเธอทําลายคอกลักไปใหลวงเลยประตูคอกไป
เปนปาราชิก เธอเปดประตูออก หรือทําลายคอกแลว ยืนอยูขางนอก แลว
รองเรียกออกชื่อ บังคับใหโคออกมา ตองปาราชิก. แมสําหรับภิกษุผูแสดง
กิ่งไมที่หักได ใหโคเห็นแลวเรียกมา ก็มีนัยเหมือนกันนั่นแหละ. เธอไมได
เปดประตู คอกก็ไมไดทําลาย เปนแตสั่นกิ่งไมที่หักไดแลวเรียกโคมา. โค
กระโดดออกมาเพราะความหิวจัด เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตถาเมื่อเธอเปด
ประตูออก หรือทําลายคอกแลว โคก็ออกมาเสียเอง เปนภัณฑไทย. เธอ
เปดประตู หรือไมไดเปดก็ตาม ทําลายคอก หรือไมไดทําลายก็ตาม เปน
แตสั่นกิ่งไมที่หักไดอยางเดียว ไมไดเรียกโค. โคเดินออกมาหรือกระโดดออก
มา เพราะความหิวจัด เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. โคที่เขาลามไวกลางบาน
ยืนอยูตัวหนึ่ง นอนอยูตัวหนึ่ง. โคตัวที่ยืนอยูมีฐาน ๕. ตัวที่นอนอยูมีฐาน ๒.
พึงทราบการทําใหไหว และใหเคลื่อนจากฐาน ดวยอํานาจแหงฐานเหลานั้น.
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ก็ภิกษุรูปใดไมไดไลใหโคที่นอนอยูลุกขึ้น แตใหฆาเสียในที่นั้นนั่นเอง เปน
ภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น. ก็บานทั้งสิ้น เปนฐานของโคตัวยืนอยูในบานที่ได
ประกอบประตูลอมไวเปนอยางดี สําหรับโคตัวที่ยืนอยู หรือที่เที่ยวไปในบาน
ซึ่งไมไดลอม สถานที่ ๆ เทาทั้ง ๔ ย่ําไปย่ํามานั้น เอง เปนฐาน. แมในสัตว
ทั้งหลาย มีลา และปศุสัตวเปนตน ก็มีวินิจฉัยเหมือนกันนี้นั่นแล.
จบกถาวาดวยสัตว ๔ เทา
กถาวาดวยสัตวมีเทามาก
พึงทราบวินิจฉัยในสัตวมีเทามากตอไป :- ถาวัตถุปาราชิกเต็มดวย
ตะขาบตัวเดียว เมื่อภิกษุลักตะขาบตัวนั้นไปดวยเทา เปนถุลลัจจัย ๙๙ ตัว,
เปนปาราชิกตัวเดียว. คําที่เหลือ มีนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล.
จบกถาวาดวยสัตวมีเทามาก
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กถาวาดวยภิกษุผูสั่ง
ที่ชื่อวาภิกษุผูสั่ง เพราะอรรถวา ประพฤติเลวทราม. ทานกลาว
อธิบายวา ยอมตามเขาไปขางใน ในสถานที่นั้น ๆ.
บทวา โอจริตฺวา ความวา คอยกําหนด คือ คอยตรวจดู.
บทวา อาจิกฺขติ ความวา ภิกษุแกลงบอกทรัพยที่เก็บไวไมดี ใน
ตระกูลของชนอื่นหรือวิหารเปนตน ซึ่งมิไดจัดการอารักขาไวแกภิกษุรูปอื่น
ผูสามารถจะทําโจรกรรมได.
หลายบทวา อาปตฺติ อุภินฺน ปาราชิกสฺส ความวา เธอทั้งสอง
รูป ตองอาบัติปาราชิก อยางนี้ คือ ในทรัพยที่จะตองลักไดแนนอน ภิกษุ
ผูสั่ง เปนในขณะสั่ง ภิกษุผูรับสั่งนอกนี้ เปนในขณะทําใหเคลื่อนจากฐาน
สวนภิกษุรูปใด ทําปริยายโดยนัยเปนตนวา ในเรือนไมมีผูชาย เขาเก็บทรัพย
ชื่อโนนไวในสวนหนึ่ง ไมไดจัดการอารักขาไว ทั้งประตูก็ไมไดปด, อาจจะ
ลักเอาไปไดตามทางที่ไปแลวนั่นแหละ ชื่อวาบุคคลผูใดผูหนึ่ง ที่จะพึงไปลัก
เอาทรัพยนั้น มาเลี้ยงชีวิตอยางลูกผูชายไมมี. และภิกษุรูปอื่นไดฟงคํานั้นแลว
คิดวา บัดนี้เราจักลักเอา (ทรัพยนั้น) จึงเดินไปลัก, เปนปาราชิกแกภิกษุรูป
นั้น ในขณะที่ทําใหเคลื่อนจากฐาน. สวนภิกษุรูปนี้ไมเปนอาบัติ. จริงอยู
ภิกษุผูทําปริยายนั้น ยอมพนจากอทินนาทานโดยปริยาย ฉะนั้นแล.
จบกถาวาดวยภิกษุผูสั่ง
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กถาวาดวยผูรับของฝาก
ที่ชื่อวา ภิกษุผูรับของฝาก เพราะอรรถวา รักษาทรัพยที่เขานํามา
ฝากไว. ภิกษุรูปใด อันชนอื่น กลาววา ทานผูเจริญ ! ชวยดูแลทรัพยนี้
สักครู จนกวากระผมจะทํากิจชื่อนี้ แลวกลับมา ไดรักษาทรัพยที่เขานํามา
ในสถานที่อยูของตนไว, คําวา โอณิรกฺโข นั่น เปนชื่อของภิกษุผูรับของ
ฝากนั้น. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ที่ชื่อวา
ภิกษุผูรับของฝาก ไดแก ภิกษุผูรักษาทรัพยที่เขานํามาฝากไว ดังนี้.
ในเรือนนั้น ภิกษุผูรับของฝาก ไมไดแกหอสิ่งของที่เจาของเขาผูก
มัดตราสินออกเลย โดยสวนมาก ตัดแตกระสอบหรือหอขางลางออกแลว
ถือเอาแตเพียงเล็กนอย ทําการเย็บเปนตน ใหเปนปกติเดิมอีก สําหรับภิกษุ
ผูคิดวา เราจักถือเอาดวยอาการอยางนั้น แลวทําการจับตองเปนตน พึงทราบวา
เปนอาบัติตามสมควร ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยภิกษุผูรับของฝาก
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กถาวาดวยการชักชวนกันลัก
การชักชวนกันลัก ชื่อวา สังวิธาวหาร. มีคําอธิบายวา การลักที่ทํา
ดวยความสมรูรวมคิดกะกันและกัน.
บทวา สวิทหิตฺวา มีความวา ปรึกษาหารือกัน ดวยความเปนผู
รวมฉันทะกัน คือ ดวยความเปนผูรวมอัธยาศัยกัน.
[ ภิกษุหลายรูปชวนกันไปลักทรัพย ตองอาบัติหมดทุกรูป ]
วินิจฉัยในสังวิธาวหารนั้น ดังนี้ ภิกษุหลายรูปดวยกัน ชักชวนกันวา
พวกเราจักไปเรือน ชื่อโนน จักทําลายหลังคา หรือฝา หรือจักตัดที่ตอลัก
ของ. ในภิกษุเหลานั้น รูปหนึ่งลักของได, เปนปาราชิกแกภิกษุทั้งหมด ใน
ขณะยกภัณฑะนั้นขึ้น. จริงอยู แมในคัมภีรปริวาร พระผูมีพระภาคเจา ได
ตรัสคํานี้วา
๔ คน ไดชวนกันลักครุภัณฑ ๓ คน
เปนปาราชิก คนหนึ่งไมเปนปาราชิก
ปญหานี้ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว*.
เนื้อความแหงคํานั้น พึงทราบดังนี้ ๔ คน คือ อาจารยกับอันเตวาสิก
เปนผูใครจะลักครุภัณฑ ราคา ๖ มาสก. ใน ๔ คนนั้นอาจารยสั่งวา คุณจง
ลัก ๑ มาสก คุณจงลัก ๑ มาสก คุณจงลัก ๑ มาสก ฉันจักลัก ๓ มาสก.
ฝายบรรดาอันเตวาสิกทั้งหลาย อันเตวาสิกรูปหนึ่ง กลาววา ใตเทาจงลัก ๓
มาสก นะขอรับ ! คุณจงลัก ๑ มาสก คุณจงลัก ๑ มาสก ผมจักลัก ๑ มาสก
แมอันเตวาสิก ๒ รูปนอกจากนี้ ก็ไดกลาวอยางนั้นเหมือนกัน. บรรดาชน
*
วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
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๔ คนนั้น มาสกหนึ่งของอันเตวาสิกคนหนึ่ง ๆ ในพวกอันเตวาสิก เปนสาหัตถิกอวหาร, เปนอาบัติทุกกฏแกอันเตวาสิกทั้ง ๓ คนนั้น ดวยมาสกหนึ่งนั้น.
๕ มาสกเปนอาณัตติกอวหาร, เปนปาราชิกแกอันเตวาสิกทั้ง ๓ คนดวย ๕
มาสกนั้น. สวน ๓ มาสก ของอาจารย เปนสาหัตถิกะ, เปนถุลลัจจัยแก
อาจารยนั้น ดวย ๓ มาสกนั้น. ๓ มาสกเปนอาณัตติกะ. แมดวย ๓ มาสกนั้น
ก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. จริงอยู ในอทินนาทานสิกขาบทนี้ สาหัตถิกะไม
เปนองคของอาณัตติยะ หรืออาณัตติยะไมเปนองคของสาหัตถิกะ. แตสาหัตถิยะ
พึงปรับรวมกับสาหัตถิยะดวยกันได. อาณัตติยะพึงปรับรวมกับอาณัตติยะดวย
กันได. เพราะเหตุนั้นแล ทานจึงกลาววา
๔ คน ไดชวนกันลักครุภัณฑ ๓ คน
เปนปาราชิก คนหนึ่งไมเปนปาราชิก ปญหา
นี้ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.*
อีกอยางหนึ่ง เพื่อไมฉงนในสังวิธาวหาร พึงกําหนดจตุกกะแมนี้
โดยใจความ คือ ของสิ่งเดียว มีฐานเดียว ของสิ่งเดียว มีหลายฐาน ของ
หลายสิ่ง มีฐานเดียว ของหลายสิ่ง มีหลายฐาน. ในจตุกกะนั้น ขอวา
ของสิ่งเดียว มีฐานเดียว นั้น คือ ภิกษุหลายรูป เห็นของมีราคา ๕ มาสก
ซึ่งเขาวางไวไมมิดชิด ที่กระดานรานตลาด ของสกุลหนึ่ง จึงบังคับภิกษุ
รูปหนึ่งวา คุณจงไปลักของสิ่งนั้น เปนปาราชิกแกภิกษุทั้งหมด ในขณะที่ยก
ภัณฑะขึ้นนั้น.
ขอวา ของสิ่งเดียว มีหลายฐาน นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็นมาสก
ซึ่งเขาวางไวไมมิดชิด บนกระดานรานตลาดหาแผน ๆ ละมาสก ของสกุลหนึ่ง
*
วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
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จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา คุณจงไปลักมาสกเหลานั้น เปนปาราชิกแกทุกรูป
ในขณะที่ยกมาสกที่ ๕ ขึ้น.
อางวา ของหลายสิ่ง มีฐานเดียว นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็นของมี
ราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก เปนของ ๆ คนหลายคน ซึ่งวางไว
ลอแหลมในที่เดียวกัน จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา คุณจงไปลักของนั้น เปน
ปาราชิกแกทุกรูป ในขณะยกภัณฑะนั้นขึ้น.
ขอวา ของหลายสิ่ง มีหลายฐาน นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็นมาสก
ของหาสกุล ๆ ละหนึ่งมาสกซึ่งวางไวลอแหลม บนกระดานรานตลาดหาแผน ๆ
ละหนึ่งมาสก จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งวา คุณจงไปลักมาสกเหลานั้น. เปน
ปาราชิกแกทุกรูป ในขณะที่ยกมาสกที่ ๕ ขึ้น ดวยประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยการชักชวนกันลัก
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กถาวาดวยการนัดหมาย
กรรมเปนที่หมายรูกัน ชื่อวา สังเกตกรรม. อธิบายวา การทํา
ความหมายรูกัน ดวยอํานาจกําหนดเวลา. ก็ในสังเกตกรรมนี้ เมื่อภิกษุผูใช
สั่งวา คุณจงลักในเวลากอนอาหาร ภิกษุผูรับใชจะลักในเวลากอนอาหารวันนี้
หรือพรุงนี้ หรือในปหนาก็ตามที, ความผิดสังเกตยอมไมมี, เปนปาราชิก
แมแกเธอทั้ง ๒ รูป ตามนัยที่กลาวแลว ในภิกษุผูคอยกําหนดสั่งนั่นแล. แต
เมื่อภิกษุผูใชสั่งวา คุณจงลักในเวลากอนอาหารวันนี้ ภิกษุผูรับใช ลักในวัน
พรุงนี้, สิ่งของนั้น ยอมเปนอันภิกษุผูรับใชลักมาภายหลัง ลวงเลยกําหนด
หมายนั้น ที่ผูใชกําหนดไววา วันนี้, ถาเมื่อภิกษุผูใชสั่งวา จงลักในเวลา
กอนอาหารพรุงนี้ ภิกษุผูรับใชลักในเวลากอนอาหารวันนี้, สิ่งของนั้นยอม
เปนอันผูรับใชลักมาเสียกอน ยังไมทันถึงกําหนดหมายนั้น ที่ผูใชกําหนดวา
พรุงนี้, เปนปาราชิก เฉพาะภิกษุผูลัก ซึ่งลักดวยอวหารอยางนั้นเทานั้น,
ไมเปนอาบัติแกผูใชซึ่งเปนตนเหตุ ในเมื่อผูใชสั่งวา จงลักในเวลากอนอาหาร
พรุงนี้. ฝายภิกษุผูรับใช ลักในวันนั้นนั่นเอง หรือในเวลาหลังอาหารพรุงนี้
พึงทราบวา ลักมาเสียกอนและภายหลัง การนัดหมายนั้น. แมในเวลาหลัง
อาหารกลางคืนและกลางวัน ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ก็ในสังเกตกรรมนั้น พึง
ทราบความถูกนัดหมาย และความผิดการนัดหมาย แมดวยอํานาจแหงเวลา
มีปุริมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม กาลปกข ชุณหปกข เดือน ฤดู และป
เปนตน.
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ถามวา เมื่อภิกษุผูใชสั่งวา จงลักในเวลากอนอาหาร ภิกษุผูรับใช
พยายามอยู ดวยอันคิดวา จักลักในเวลากอนอาหารนั่นเอง และสิ่งของนั้น
ยอมเปนอันเธอลักมาได ในเวลาหลังอาหาร; ในอวหารขอนี้ เปนอยางไร ?
แกวา พระมหาสุมเถระ กลาวไวกอนวา นั่นเปนประโยคในเวลา
กอนอาหารแท; เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูสั่งซึ่งเปนตนเหตุ ยอมไมพน. สวน
พระมหาปทุมเถระ กลาววา ชื่อวาผิดการนัดหมาย เพราะลวงเลยกําหนดกาล
ไป; เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูสั่งซึ่งเปนตนเหตุจึงรอดตัวไป.
จบกถาวาดวยการนัดหมาย
กถาวาดวยการทํานิมิต
การทํานิมิตบางอยาง เพื่อใหเกิดความหมายรู ชื่อวา นิมิตกรรม.
นิมิตกรรมนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ๓ อยาง โคuนัยเปนตนวา
เราจักขยิบตา ก็ดี. ก็การทํานิมิตแมอยางอื่น มีเปนอเนกประการเปนตนวา
แกวงไกวมือ ปรบมือ ดีดนิ้วมือ เอียงคอลงไอ และกระแอม พึงสงเคราะห
เขาในนิมิตกรรมนี้ สวนคําที่เหลือในนิมิตกรรมนี้ มีนัยดังกลาวแลวในสังเกตกรรมนั้นทีเดียวแล.
จบกถาวาดวยการทํานิมิต
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กถาวาดวยการสั่ง
บัดนี้ เพื่อความไมฉงนในสังเกตกรรม และนิมิตกรรมเหลานี้นั่นเอง
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกฺขุ อาณาเปติ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา โส ต มฺมาโน ความวา
ภิกษุผูลุกนั้น เขาใจทรัพยที่ภิกษุผูสั่ง บอกทํานิมิตเครื่องหมายไววา เปน
ทรัพยนั้น จึงลักทรัพยนั้นนั่นแล. เปนปาราซิกทั้ง ๒ รูป.
หลายบทวา โส ต มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูลักนั้น
เขาใจทรัพยที่ภิกษุผูสั่งๆ ใหลัก วา เปนทรัพยนั่น แตลักทรัพยอื่นที่เขาเก็บไว
ในที่นั้นนั่นแล. ภิกษุผูสั่งซึ่งเปนตนเหตุ ไมเปนอาบัติ.
หลายบทวา อฺ มฺมาโน ต ความวา ภิกษุผูลักเขาใจ
ทรัพยอื่นที่ภิกษุผูสั่ง ทํานิมิตเครื่องหมายบอกไวอยางนี้วา ทรัพยนี้มีราคานอย,
แตทรัพยอยางอื่น ที่เขาเก็บไวในที่ใกลทรัพยนั้นนั่นเอง เปนทรัพยที่มีคุณคา
ดังนี้ จึงลักทรัพยนั้นนั่นเอง เปนปาราชิก ทั้ง ๒ รูป
หลายบทวา อฺ มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูลักนั้น
ยอมเขาใจโดยนัยกอนนั่นแลวา ทรัพยอยางอื่นนี้. ที่เขาเก็บไวในที่ใกลทรัพย
นั้นนั่นเอง เปนทรัพยที่มีคุณคา ดังนี้, ถาทรัพยที่ลักมานั้นเปนทรัพยอยางอื่น
นั่นแล, เปนปาราชิกแกเธอผูลักเทานั้น.
ในคําวา อิตฺถนฺามสฺส ปาวท เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- พึงเห็น
อาจารยรูปหนึ่ง อันเตวาสิก ๓ รูป มีชื่อวา พุทธรักขิต ธรรมรักขิต และ
สังฆรักขิต.
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บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา ภิกขุ ภิกขุ อาณาเปติ ความวา
อาจารยกําหนดทรัพยบางอยาง ในสถานที่บางแหง แลวสั่งพระพุทธรักขิต
เพื่อตองการลักทรัพยนั้น.
สองบทวา อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ความวา (อาจารยสั่งวา) ดูกอน
พุทธรักขิต ! คุณจงไปบอกเนื้อความนั่นแกพระธรรมรักขิต.
หลายบทวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ ความวา
แมพระธรรมรักขิต จงบอกแกพระสังฆรักขิต.
พระธรรมรักขิตถูกทานสั่งอยางนี้วา ภิกษุชื่อนี้ จงลักสิ่งของชื่อนี้
แลวสั่งพระสังฆรักขิตวา จงลักสิ่งของชื่อนี้ ; แทจริงบรรดาเราทั้งสอง ทาน
สังฆรักขิต เปนคนมีชาติกลาหาญสามารถในกรรมนี้.
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เปนทุกกฏ แกอาจารย
ผูสั่งอยางนี้กอน. แตถาคําสั่งนั้น ดําเนินไปตามความประสงค ถุลลัจจัยทาน
ปรบไวขางหนานั่นแล ยอมมีในขณะสั่ง, ถาสิ่งของนั้นจะตองลักมาไดแนนอน,
ปาราชิกที่ตรัสไวขางหนาวา ทุกรูปตองปาราชิก ดังนี้ ยอมมีแกอาจารยนี้ใน
ขณะนั้นนั่นเอง เพราะดํารัสที่ตรัสไวนั้น, ความยุกตินี้ บัณฑิตพึงทราบในที่
ทั้งปวง ดวยประการอยางนี้.
หลายบทวา โส อิตรสฺส อาโรเจติ ความวา ภิกษุผูรับสั่งบอกวา
พระพุทธรักขิต บอกพระธรรมรักขิต และพระธรรมรักขิต บอกพระสังฆรักขิตวา อาจารยของพวกเรา กลาวอยางนี้วา ไดยินวา คุณจงลักทรัพยชื่อนี้
ไดยินวา บรรดาเราทั้ง ๒ ตัวทานเปนบุรุษผูกลาหาญ ดังนี้, เปนทุกกฏ
แมแกเธอเหลานั้น เพราะมีการบอกตอกันไป ดวยอาการอยางนั้นเปนปจจัย.
สองบทวา อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาติ ความวา พระสังฆรักขิต
รับวา ดีละ ผมจักลัก.
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หลายบทวา มูลฏสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ความวา พอ
พระสังฆรักขิตรับคําสั่ง เปนถุลลัจจัย แกอาจารย, เพราะคนหลายคนถูก
อาจารยนั้นชักชวนแลว ในบาปแล.
หลายบทวา โส ต ภณฺฑ ความวา ถาภิกษุนั้น คือ พระสังฆรักขิต
ลักสิ่งของนั้นมาไดไซร, เปนปาราชิกทั้งหมด คือ ทั้ง ๔ คน, และหาเปน
ปาราชิกแก ๔ คน อยางเดียวไม, สมณะตั้งรอย หรือสมณะตั้งพันก็ตาม
ที่สั่งโดยสืบตอกันไป ไมทําใหผิดการนัดหมาย โดยอุบายยอยางนั้น เปนปาราชิก
ดวยกันทั้งหมดทีเดียว.
ในทุติยวาร พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :หลายบทวา โส อฺ อาณาเปติ ความวา ภิกษุนั้น คือ
พระพุทธรักขิต อันอาจารยสั่งไวแลว แตไมพบพระธรรมรักขิต หรือเปนผู
ไมอยากจะบอก จึงเขาไปหาพระสังฆรักขิตทีเดียว แลวสั่งวา อาจารยของ
พวกเราสั่งไวอยางนี้วา ไดยินวา คุณจงลักสิ่งของชื่อนี้มา.
สองบทวา อาปตฺดิ ทุกฺกฏสฺส ความวา พระพุทธรักขิต ชื่อวา
เปนทุกกฏ เพราะสั่งกอน.
หลายบทวา ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา พึง
ทราบวา เปนทุกกฏ แกภิกษุผูสั่ง ซึ่งเปนตนเติมทีเดียว ในเมื่อพระสังฆรักขิต
รับแลว. ก็ถาพระสังฆรักขิตนั้น ลักทรัพยนั้นมาได, เปนปาราชิก แมทั้ง
สองรูป คือ พระพุทธรักขิตผูสั่ง ๑ พระสังฆรักขิตผูลัก ๑. แตสําหรับอาจารย
ผูสั่งซึ่งเปนตนเดิม ไมเปนอาบัติปาราชิก เพราะผิดสังเกต. ไมเปนอาบัติ
ทุกอยาง แกพระธรรมรักขิตเพราะไมรู. สวนพระพุทธรักขิตทําความสวัสดี
แกทานทั้งสองรูปแลว ตนเองพินาศ.
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บรรดาอาณัติวาร ทั้ง ๔ บท ถัดจากทุติยวารนี้ไป พึงทราบวินิจฉัย
ในอาณัติวารขอแรกกอน.
หลายบทวา โส คนฺตวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ ความวา ภิกษุผูรับสั่ง
นั้น ไปยังทรัพยตั้งอยูแลว เห็นมีการอารักขาไว ทั้งภายในและภายนอก
ไมอาจลักเอาได จึงกลับมา.
หลายบทวา ยทา สกฺโกสิ ตทา ความวา ภิกษุผูสั่งนั้น สั่งใหมวา
ทรัพยที่ทานลักมาแลวในวันนี้เทานั้นหรือ จึงเปนอันลัก, ไปเถิดทาน ทาน
อาจจะลักมาได เมื่อใด, ก็จงลักทรัพยนั้นมา เมื่อนั้น.
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา แมเพราะสั่งอีกอยางนั้น
ก็เปนทุกกฏเทานั้น. แตถาทรัพยนั้น ยอมเปนของที่จะลักมาไดแนนอน. ชื่อวา
เจตนาที่ใหสําเร็จประโยชน ก็เปนเชนกับผลที่เกิดในลําดับแหงมรรค; เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุผูสั่งนี้ เปนปาราชิกในขณะสั่งทีเดียว. แมถาภิกษุผูลัก จะลัก
ทรัพยนั้นมาได โดยลวงไป ๖๐ ป และภิกษุผูสั่ง จะทํากาลกิริยา หรือสึก
ไปเสียในระหวางนั่นเอง จักเปนผูไมใชสมณะเลย ทํากาลกิริยา หรือจักสึกไป,
แตสําหรับภิกษุผูลัก ยอมเปนปาราชิกในขณะที่ลักนั่นเอง.
ในทุติยวาร เพราะภิกษุผูสั่งซึ่งเปนตนเหตุพูดคํานั้นเบา ๆ ไมได
ประกาศใหไดยิน หรือไมไดประกาศใหไดยินคําสั่งนี้วา เธออยาลัก เพราะ
เธอผูเปนตนเหตุนั้น เปนคนหูหนวก; ฉะนั้น ภิกษุผูสั่งซึ่งเปนตนเหตุ จึง
ไมพน. สวนในตติยวารชื่อพน เพราะทานประกาศใหไดยิน. ในจตุตถวาร
แมทั้งสองรูปพนได เพราะภิกษุผูสั่งซึ่งเปนตนเหตุนั้น ประกาศใหไดยิน และ
เพราะภิกษุผูรับสั่งนอกนี้ รับคําวา ดีละ แลวก็งดเวนเสีย ดวยประการฉะนี้.
จบกถาวาดวยการสั่ง
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การพรรณนาบทภาชนีย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงองคแหงอทินนาทานที่
ตรัสไว ดวยอํานาจแหงกิริยาที่ใหเคลื่อนจากฐาน ในทรัพยที่ตั้งอยูในพื้นดิน
เปนตนนั้น ๆ และความตางแหงอาบัติ กับความตางกันแหงวัตถุ จึงตรัสคํา
เปนตน วา ปฺจหากาหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจหากาเรหิ ไดแก ดวยเหตุ ๕ อยาง
มีคําอธิบายวา ดวยองค ๕. ในคําวา ปฺจหากาเรหิ เปนตนนั้น มีเนื้อความยอ ดังตอไปนี้:- คือ ปาราชิก ยอมมีแกภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของ
ไมไดให ดวยอาการ ๕ อยางที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา ทรัพยอันผูอื่น
หวงแหน ๑; เพราะไมครบองค ๕ นั้น จึงไมเปนปาราชิก. ในคํานั้น มี
อาการ ๕ อยางเหลานี้ คือ ทรัพยอันผูอื่นหวงแหน ๑ เขาใจวาทรัพยอันผู
อื่นหวงแหน ๑ ความที่บริขารเปนครุภัณฑ ๑ มีไถยจิต ๑ การทําใหเคลื่อน
จากฐาน ๑. สวนในบริขาร ที่เปนลหุภัณฑ ทานแสดงถุลลัจจัยและทุกกฏไว
โดยความตางกันแหงวัตถุ ดวยวาระทั้ง ๒ อื่นจากอาการ ๕ อยางนั้น.
[ อาการ ๖ อยางที่ใหภิกษุตองอาบัติปาราชิก ]
แมในวาระทั้ง ๓ ที่ทานตรัสไว โดยนัยเปนตนวา ฉหากาเรหิ
ก็ควรทราบอาการ ๖ อยางนั้น คือ มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ มิใช
ถือเอาดวยวิสาสะ ๑ มิใชขอยืม ๑ ความที่บริขารเปนครุภัณฑ ๑ มีไถยจิต ๑
การทําใหเคลื่อนจากฐาน ๑. ก็บรรดาวารทั้ง ๓ แมนี้ในปฐมวาร ทานปรับ
เปนปาราชิก ทุติยวาร และตติยวารทานปรับเปนถุลลัจจัย และทุกกฏ โดย
ความตางกันแหงวัตถุ. สวนในความตางกันแหงวัตถุ แมที่มีอยูในวารทั้ง ๓
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อื่นจาก ๓ วารนั้น ทานปรับเปนทุกกฏอยางเดียว เพราะเปนวัตถุอันชน
เหลาอื่นไมไดหวงแหน. วัตถุที่ทานกลาวใน ๓ วารนั้นวา มิใชของอันผูอื่น
หวงแหน จะเปนวัตถุที่ยังมิไดครอบครองก็ตาม จะเปนของที่เขาทิ้งแลวหมด
ราคา หาเจาของมิได หรือจะเปนของ ๆ ตนก็ตาม, วัตถุแมทั้ง ๒ ยอมถึง
ความนับวา มิใชของอันผูอื่นหวงแหน. ก็ในทรัพย ๒ อยางนี้ มีความสําคัญ
วา ทรัพยอันผูอื่นหวงแหนไว ๑ ถือเอาดวยไถยจิต ๑; เพราะเหตุนั้น
ทานจึงไมกลาวอนาบัติไว ฉะนั้นแล.
[ อรรถาธิบายในอนาปตติวาร ]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความตางแหงอาบัติ ดวยอํานาจ
แหงวัตถุและดวยอํานาจแหงจิต อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติ
จึงตรัสดําวา อนาปตฺติ สกสฺิสฺส ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกสฺิสฺส ไดแก ภิกษุผูมีความ
สําคัญวาเปนของตน คือ ผูมีความสําคัญอยางนี้วา ภัณฑะนี้เปนของเรา เมื่อ
ถือเอาแมซึ่งภัณฑะของผูอื่น ไมเปนอาบัติ เพราะการถือเอา, ควรใหทรัพย
ที่ตนถือเอาแลวนั้นคืน ถาถูกพวกเจาของทวงวา จงให. เธอไมยอมคืนให
เปนปาราชิก ในเมื่อเจาของทรัพยเหลานั้นทอดธุระ.
บทวา วิสฺสาสคฺคาเห ไดแก ไมเปนอาบัติ เพราะการถือเอาดวย
วิสาสะ. แตควรรูลักษณะแหงการถือเอาดวยความวิสาสะ โดยสูตร*นี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เอาอนุญาตใหถือวิสาสะ แกบุคคลผูประกอบดวยองค
๕ คือ เคยเห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาตกันไว ๑ ยังมี
ชีวิตอยู ๑ รูวาเราถือเอาแลว เขาจักพอใจ ๑.
*
วิ. มหา ๕/๒๑๘.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺทิฏโ ไดแก เพื่อนเพียงเคยเห็นกัน.
บทวา สมฺภตฺโต ไดแก เพื่อนสนิท.
บทวา อาลปโต ไดแก ผูอันเพื่อนสั่งไววา ทานตองการสิ่งใดซึ่ง
เปนของผม ทานพึงถือเอาสิ่งนั้นเถิด, ไมมีเหตุในการที่ทานจะขออนุญาตกอน
จึงถือเอา. แมเพื่อนผูนอน ดวยการนอนที่ไมลุกขึ้น ยังไมถึงความขาดเด็ด
แหงชีวิตินทรียเพียงใด ชื่อวายังมีชีวิตอยูเพียงนั้น.
หลายบทวา คหิเต จ อตฺตมโน ความวา เมื่อเราถือเอาแลว เขา
จะพอใจ. การที่ภิกษุเมื่อรูวา ครั้นเราถือเอาสิ่งของ ๆ ผูอื่นเห็นปานนี้แลว
เขาจักพอใจ จึงถือเอา ยอมสมควร. ก็พระผูมีพระภาคเจา ตรัสองค ๕
เหลานั้นไว ดวยอํานาจแหงการรวบรวมไวโดยไมมีสวนเหลือ.* แตการถือเอา
ดวยวิสาสะ ยอมขึ้นดวยองค ๓ คือ เคยเห็นกันมายังมีชีวิตอยู รูวาเมื่อเรา
ถือเอาแลว เขาจักพอใจ ๑ เคยคบกันมา ยังมีชีวิตอยู รูวาเมื่อเราถือเอาแลว
เขาจักพอใจ ๑ เคยบอกอนุญาตกันไว ยังมีชีวิตอยู รูวาเมื่อเราถือเราแลว
เขาจักพอใจ ๑. สวนเพื่อนคนใด ยังมีชีวิตอยู แตเมื่อถือเอาแลวเขาไมพอใจ.
สิ่งของ ๆ เพื่อนคนนั้น แมภิกษุถือเอาแลวดวยการถือวิสาสะ ก็ควรคืนให
แกเจาของเดิม, และเมื่อจะคืนให ทรัพยมรดก ควรคืนใหแกเหลาชน
ผูเปนใหญในทรัพยของผูนั้นกอน จะเปนคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม, ทรัพย
ของเพื่อนผูไมพอใจ ก็ควรคืนใหผูนั้นนั่นเอง.
สวนภิกษุใด พลอยยินดีตั้งแรกทีเดียว ดวยการเปลงวาจาวา ทาน
เมื่อถือเอาของ ๆ ผมชื่อวาทําชอบแลว หรือเพียงจิตตุปบาทเทานั้น ภายหลัง
โกรธดวยเหตุบางอยาง, ภิกษุนั้นยอมไมไดเพื่อจะใหนํามาคืน. แมเธอรูปใด
*
ศัพทนี้นาจะถูกตามอรรถโยชนาวา อเสส. . . จึงไดแปลไวอยางนั้น.
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ไมประสงคจะให แตรับคําไวดวยจิต ไมพูดอะไร ๆ แมเธอรูปนั้น ก็ยอม
ไมไดเพื่อจะใหนํามาคืน. สวนภิกษุใด เมื่อเพื่อนภิกษุพูดวา สิ่งของ ๆ ทาน
ผมถือเอาแลว หรือผมใชสอยแลว จึงพูดวา สิ่งของนั้น ทานจะถือเอาหรือ
ใชสอยแลวก็ตาม, แตวาสิ่งของนั้น ผมเก็บไวดวยกรณีบางอยางจริง ๆ ทาน
ควรทําสิ่งของนั้นใหเปนปกติเดิม ดังนี้ ภิกษุนี้ ยอมไดเพื่อใหนํามาคืน.
บทวา ตาวกาลิเก ความวา สําหรับภิกษุผูถือเอาดวยคิดอยางนี้วา
เราจักใหคืน จักทําคืน ไมเปนอาบัติ เพราะการถือเอาแมเปนของยืม. แต
สิ่งของที่ภิกษุถือเอาแลว ถาบุคคลหรือคณะผูเปนเจาของ ๆ สิ่งของ อนุญาต
ใหวา ของสิ่งนั่นจงเปนของทานเหมือนกัน ขอนี้เปนการดี ถาไมอนุญาตไซร,
เมื่อใหนํามาคืน ควรคืนให. สวนของ ๆ สงฆ ควรใหคืนที่เดียว.
ก็บุคคลผูเกิดในเปรตวิสัยก็ดี เปรตผูที่ทํากาละแลว เกิดในอัตภาพ
นั้นนั่นเองก็ดี เทวดาทั้งหลาย มีเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกเปนตนก็ดี, ทั้งหมด
ถึงความนับวา เปรต เหมือนกันในคําวา เปตปริคฺคเห นี้ ไมเปนอาบัติ
ในทรัพยอันเปรตเหลานั้นหวงแหน. จริงอยู ถาแมทาวสักกเทวราชออกราน
ตลาดประทับนั่งอยู, และภิกษุผูไดทิพยจักษุ รูวาเปนทาวสักกะ แมเมื่อทาว
สักกะนั้นรองหามอยูวา อยาถือเอา ๆ ก็ถือเอาผาสาฎกแมมีราคาตั้งแสน เพื่อ
ประโยชนแกจีวรของตนไป, การถือเอานั้น ยอมควร. สวนในผาสาฎกที่
เหลาชนผูทําพลีกรรมอุทิศพวกเทวดา คลองไวที่ตนไมเปนตน ไมมีคําที่ควร
จะกลาวเลย.
บทวา ติรจฺฉานคตปริคฺคเห ไดแก ไมเปนอาบัติ เพราะทรัพย
แมพวกสัตวดิรัจฉานหวงแหน. จริงอยู แมพวกพญานาค หรือสุบรรณมาณพ
แปลงรูปเปนมนุษย ออกรานตลาดอยู, และมีภิกษุบางรูป มาถือเอาสิ่งของ ๆ
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พญานาคหรือของสุบรรณมาณพนั้น จากรานตลาดนั้นไป โดยนัยกอนนั่นเอง,
การถือเอานั้น ยอมควร. ราชสีห หรือ เสือโครงฆาสัตวมีเนื้อและกระบือ
เปนตนแลว แตยังไมเคี้ยวกิน ถูกความหิวเบียดเบียน ไมพึงหามในตอนตน
ทีเดียว, เพราะวามันจะพึงทําแมความฉิบหายให. แตถาเมื่อราชสีหเปนตน
เคี้ยวกินเนื้อเปนอาทิไปหนอยหนึ่งแลว สามารถหามได จะหามแลวถือเอา
ก็ควร. แมจําพวกนกมีเหยี่ยวเปนตน คาบเอาเหยื่อบินไปอยู จะไลใหมันทิ้ง
เหยื่อใหตกไป แลวถือเอาก็ควร.
บทวา ปสุกูลสฺิสฺส ความวา แมสําหรับภิกษุผูมีความสําคัญ
อยางนั้นวา สิ่งของนี้ ไมมีเจาของ เกลือกกลั้วไปดวยฝุน ไมเปนอาบัติ
เพราะการถือเอา. แตถาสิ่งของนั้นมีเจาของไซร, เมื่อเขาใหนํามาคืน ก็ควร
คืนให.
บทวา อุมฺมตฺตกสฺส ความวา ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุผูเปนบา
ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในเบื้องตน.
บทวา อาทิกมฺมิกสฺส ความวา ไมเปนอาบัติแกพระธนิยะผูเปน
อาทิกัมมิกะ (ผูเปนตนตนบัญญัติ) ในสิกขาบทนี้. แตสําหรับภิกษุฉัพพัคคีย
เปนตน ผูเปนโจรลักหอผาของชางยอมเปนอาทิที่เหลือ เปนอาบัติทีเดียว
ฉะนั้นแล.
จบการพรรณนาบทภาชนีย
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กถาวาดวยการสับเปลี่ยนสลาก
[ ปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน ]
ก็ในปกิณกะนี้ คือ
สมุฏฐาน ๑ กิริยา สัญญา ๑
สจิตตกะ ๑ โลกวัชชะ ๑ กรรมและกุศล
พรอมดวยเวทนา ๑
บัณฑิตพึงทราบคําทั้งหมด โดยนัยดังที่กลาวไวแลวในปฐมสิกขาบท
นั่นเอง วา สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ เปนสาหัตถิกะเกิดทางกายและทาง
จิต, เปนอาณัตติกะ เกิดทางวาจาและทางจิต, เปนสาหัตถิกะและอาณัตติกะ
เกิดทางกาย ทางวาจาและทางจิต; และเกิดเพราะทํา; จริงอยู เมื่อทําเทานั้น
จึงตองอาบัตินั้น; เมื่อไมทําก็ไมตอง เปนสัญญาวิโมกข เพราะพนดวยไมมี
สําคัญวา เราจะถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให, เปนสจิตตกะ เปนโลก
วัชชะ เปนกายกรรม เปนวจีกรรม เปนอกุศลจิต, ภิกษุยินดี หรือกลัว
หรือวางตนเปนกลาง จึงตองอาบัตินั้น; เพราะเหตุนั้น สิกขาบทนี้ จึงชื่อวา
มีเวทนา ๓.
[ อรรถาธิบายอุทานคาถาในวินีตวัตถุ ]
ในคาถาแหงวินีตวัตถุ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้:- เรื่องภิกษุ
ฉัพพัคคีย ขาพเจาไดกลาวไวแลวในอนุบัญญัตินั่นแล. ในเรื่องที่ ๒ มีวินิจฉัย
ดังนี้ ขึ้นชื่อวา จิตของพวกปุถุชน ละปกติไปดวยอํานาจกิเลสมีราคะ
เปนตน ยอมวิ่งไป คือ พลานไป ไดแก เรรอนไป. ถาพระผูมีพระภาคเจา
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แมเวนความทําลายทางกายทวารและวจีทวารเสีย จะพึงทรงบัญญัติอาบัติดวย
เหตุเพียงจิตตุปบาท (เพียงเกิดความคิด) ใครจะพึงสามารถทําตนไมใหเปน
อาบัติไดเลา ? เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไววา ดูกอนภิกษุ !
เธอไมตองอาบัติ เพราะเพียงแตเกิดความคิดขึ้น๑ แตภิกษุก็ไมควรเปนไปใน
อํานาจแหงจิต, ควรหามจิตไวดวยกําลังแหงการพิจารณาทีเดียวแล. เรื่องการ
จับตองผา ทําใหผาไหวและทําใหผาเคลื่อนจากฐาน มีเนื้อความตื้นแลวทั้งนั้น.
สวนเรื่องทั้งหลายซึ่งถัดจากเรื่องที่ทําผาใหเคลื่อนจากฐานนั้นไป มีเรื่องวา
ภิกษุมีไถยจิต หยิบทรัพยนั้นขึ้นจากพื้นดิน๒ เปนที่สุด มีเนื้อความตื้นแลว
ทั้งนั้น.
ในเรื่องตอบคําถามนํา มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา อาทิยิ ความวา ภิกษุเจาของจีวร จับแลว คือ ยึดไววา
ทานเปนโจร. สวนภิกษุผูลักจีวรนอกนี้ เมื่อถูกภิกษุเจาของจีวร ถามวา จีวร
ของผม ใครลักไป ? จึงไดใหคําปฏิญญา โดยเสมอกับคําถามวา ผมลักไป.
จริงอยู ถาภิกษุเจาของจีวรนอกนี้จักกลาววา จีวรของผม ใครถือเอา ใคร
นําไป ใครเก็บไว ?, แมภิกษุนี้ ก็จะพึงตอบวา ผมถือเอา หรือวา ผมนําไป
หรือวา ผมเก็บไว แนนอน. ธรรมดาวาปาก อันธรรมดาแตงไว เพื่อประโยชน
แกการบริโภค และเพื่อประโยชนแกการพูด แตเวนไถยจิตเสีย ก็ไมเปนอวหาร เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไววา ดูกอนภิกษุ ! เธอ
ไมเปนอาบัติ เพราะตอบตามคําถามนํา ดังนี้. อธิบายวา ไมเปนอาบัติ
เพราะเพียงแตกลาวโดยสํานวนโวหาร. เรื่องที่ถัดจากเรื่องตอบตามคําถามนํา๓
นั้นไป ซึ่งมีเรื่องผาโพกเปนที่สุด ทั้งหมดมีเนื้อความตื้นแลวทั้งนั้น.
๑. วิ. มหา. ๑/๑๐๕ ๒. วิ. มหา. ๑/๑๐๗ ๓. วิ. มหา. ๑/๑๐๗.
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ในเรื่องศพที่ยังสด มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา อธิวตฺโถ ความวา เปรตเกิดขึ้นในศพนั้นนั่นเอง เพราะ
ความอยากในผาสาฎก.
บทวา อนาทิยนฺโต ความวา ภิกษุไมเชื่อคําของเปรตนั้น หรือ
ไมทําความเอื้อเฟอ.
หลายบทวา ต สรีร อุฏหิตฺวา ความวา เปรตบังคับใหศพ
นั้นลุกขึ้น ดวยอานุภาพของตน. เพราะเหตุนั้น พระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา
ศพนั้นลุกขึ้น (เดินตามหลังภิกษุนั้นไป*).
สองบทวา ทฺวาร ณกสิ ความวา วิหารของภิกษุมีอยูในที่ใกล
ปาชานั้นเอง เพราะเหตุนั้น ภิกษุเปนผูกลัวอยูโดยปกติ จึงรีบเขาไปในวิหาร
นั้นนั่นเอง แลวปดประตู.
สองบทวา ตตฺเถว ปริปติ ความวา เมื่อภิกษุปดประตูแลวเปรต
เปนผูหมดความอาลัยในผาสาฎก จึงละทิ้งศพนั้นไว แลวไปตามยถากรรม.
เพราะเหตุนั้น รางศพนั้นก็ลมลง. มีคําอธิบายวา ตกไปในที่นั้นนั่นแล.
สองบทวา อภินฺเน สรีเร ความวา อันผาบังสุกุลที่ศพสดซึ่งยัง
อุนอยู ภิกษุไมควรถือเอา. เมื่อภิกษุถือเอา อุปทวะเห็นปานนี้ยอมมี และ
ภิกษุยอมตองทุกกฏ แตจะถือเอาที่ศพแตกแลว ควรอยู.
ถามวา ก็ศพจะจัดวา แตกแลว ดวยเหตุเพียงไร ?
แกวา แมดวยเหตุเพียงถูกจะงอยปากหรือเขี้ยว อันสัตวทั้งหลาย มี
กา พังพอน สุนัข และสุนัขจิ้งจอกเปนตน กัดแลวนิดหนอย. สวนอวัยวะ
ของศพใดที่ลมลง เพียงผิวหนังถลอกไปดวยการครูดสี. หนังยังไมขาดออก,
ศพนั้น นับวายังสดทีเดียว, แตเมื่อหนังขาดออกแลวจัดวาแตกแลว. แมศพใด
*
วิ. มหา. ๑/๑๐๙
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ในเวลายังมีชีวิตนั่นเอง มีฝโรคเรื้อนและตอม หรือแผลแตกพรุนทั่วไป, แม
ศพนี้ชื่อวา แตกแลว. ตั้งแตวันที่ ๓ ไป แมสรีระที่ถึงความเปนซากศพ โดย
เปนศพที่ขึ้นพองเปนตน จัดวาเปนศพที่แตกแลวโดยแท.
อนึ่ง แมในศพที่ยังไมแตกโดยประการทั้งปวง แตคนผูดูแลปาชา
หรือมนุษยเหลาอื่นใหถือเอา ควรอยู ถาไมไดมนุษยอื่น, ควรจะเอาศัสตรา
หรือวัตถุอะไรทําใหเปนแผลแลว จึงถือเอา. แตในศพเพศตรงกันขาม ภิกษุ
ควรตั้งสติไว ประคองสมณสัญญาใหเกิดขึ้น ทําใหเปนแผลที่ศีรษะ หรือที่
หลังมือและหลังเทาแลวถือเอาสมควรอยู.
ในเรื่องอัน เปนลําดับแหงสรีระยังไมแตกนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:หลายบทวา กุส สงฺกาเมตฺวา จีวร อคฺคเหสิ มีความวา ภิกษุ
ลักดวยกุสาวหาร ในบรรดาเถยยาวหาร ปสัยหาวหาร ปริกัปปาวหาร ปฏิจฉันนาวหารและกุสาวหาร ซึ่งไดแสดงไวแลวแตเพียงชื่อ ในการพรรณนาเนื้อ
ความแหงบทนี้วา อาทิเยยฺย ในเบื้องตน. และพึงทราบความตางกันแหง
อวหารเหลานี้ ดังจะกลาวตอไปนี้:[ อรรถาธิบายอวหาร ๕ อยาง ]
จริงอยู ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แอบทําโจรกรรมมีการตัดที่ตอเปนตน
ลักทรัพยซึ่งมีเจาของ ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน หรือหลอกลวงฉอเอา
ดวยเครื่องตวงโกง และกหาปณะปลอมเปนตน, อวหารของภิกษุรูปนั้นนั่นแล
ผูถือเอาทรัพยนั้น พึงทราบวา เปนเถยยาวหาร, ฝายภิกษุใด ขมเหงผูอื่น
คือ กดขี่เอาดวยกําลัง, ก็หรือขูกรรโซก คือ แสดงภัย ถือเอาทรัพยเปนของ
ชนเหลานั้น เหมือนพวกโจรผูฆาเชลย ทําประทุษกรรม มีฆาคนเดินทาง
และฆาชาวบานเปนตน (และ) เหมือนอิสรชน มีพระราชาและมหาอํามาตย
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ของพระราชาเปนตน ซึ่งทําการริบเอาเรือนของผูอื่น ดวยอํานาจความโกรธ
และใชพลการเก็บพลี เกินกวาพลีที่ถึงแกตน, อวหารของภิกษุนั้น ผูถือเอา
อยางนั้น พึงทราบวา เปนปสัยหาวหาร สวนอวหารของภิกษุผูกําหนดหมาย
ไวแลวถือเอา ทานเรียกวา ปริกัปปาวหาร. ปริกัปปาวหารนั้น มี ๒ อยาง
เนื่องดวยกําหนดหมายสิ่งของ และกําหนดหมายโอกาส.
[ อรรถาธิบายภัณฑปริกัป ]
ใน ๒ อยางนั้น ภัณฑปริกัป พึงทราบอยางนี้:- ภิกษุบางรูปใน
ศาสนานี้ มีความตองการดวยผาสาฎก จึงเขาไปยังหอง หมายใจไววา ถา
จักเปนผาสาฎก, เราจักถือเอา, ถาจักเปนดาย, เราจักไมถือเอา แลวถือเอา
กระสอบไปในเวลากลางคืน. ถาในกระสอบนั้น มีผาสาฎก, เปนปาราชิก
ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง ถามีดาย ยังรักษาอยู. เธอนําออกไปขางนอก แกออก
รูวา เปนดาย นํามาวางไวยังที่เติมอีก, ยังรักษาอยูเหมือนกัน, แมรูวา เปน
ดาย แลวเดินไปดวยคิดวา ไดสิ่งใด ก็ตองถือเอาสิ่งนั้น พึงปรับอาบัติดวย
ยางเทา วางไวบนภาคพื้นแลว ถือเอา, ตองปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้น. เธอ
ถูกพวกเจาของเขารองเอะอะขึ้นวา ขโมย ขโมย แลวทั้งหนีไป ยังรักษาอยู.
พวกเจาของพบแลวถือเอาไป อยางนั้นนั่นเปนการดี ถาคนอื่นบางคนถือเอา
เปนภัณฑไทยแกเธอ. ภายหลังเมื่อพวกเจาของกลับไปแลว เธอเห็นของนั้น
เขาเองจึงถือเอา ดวยคิดวา ของนี้ เรานําออกมากอน บัดนี้ เปนของ ๆ
เราละดังนี้ ยังรักษาอยู แตเปนภัณฑไทย. แมเมื่อภิกษุกําหนดหมายไวแลว
ถือเอา โดยนัยเปนตนวา ถาจักเปนดาย เราจักถือเอา ถาจักเปนผาสาฎก
เราจักไมถือเอา ถาจักเปนเนยใส เราจักถือเอา ถาจักเปนน้ํามัน เราจักไม
ถือเอา ดังนี้ มีนัยเหมือนกันนั่นแล.
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สวนในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา แมภิกษุมีความ
ตองการดวยผาสาฎก ถือเอากระสอบผาสาฎกนั่นแหละออกไปวางไวขางนอก
แกออกแลว เห็นวา นี้ เปนผาสาฎก แลวไปพึงปรับดวยการยกเทาเหมือนกัน.
แตในอรรถมหาปจจรีเปนตนนี้ ปริกัปชื่อวา ยอมปรากฏ เพราะเธอไดกําหนด
หมาย สิ่งของไววา ถาจักเปนผาสาฎก เราจักถือเอา ปริกัปปาวหาร ชื่อวา
ไมปรากฏ เพราะเห็นแลวจึงลัก. แตในมหาอรรถกถา ทานปรับอวหารแกภิกษุ
ผูยกขึ้นซึ่งสิ่งของที่ตนกําหนดหมายไว ที่ตนมองไมเห็น แตคงตั้งอยูในความ
เปนสิ่งของที่ตนกําหนดหมายไวแลวนั่นเอง. เพราะเหตุนั้นปริกัปปาวหาร
จึงชื่อวาปรากฏในมหาอรรถกถานั้น. อวหารที่กลาวไวในมหาอรรถกถานั้น
สมดวยพระบาลีวา ต มฺมาโน ต อวหริ* สําคัญวา เปนสิ่งนั้น
ลักสิ่งนั้น ฉะนั้นแล. บรรดาปริกัปทั้ง ๒ นั้น ปริกัปนี้ใดที่เปนไปโดยนัยเปนตน
วา ถาจักเปนผาสาฎก เราจักถือเอา ดังนี้ ปริกัปนี้ชื่อวา ภัณฑปริกัป.
[ อรรถาธิบายโอกาสปริกัป ]
สวนโอกาสปริกัป พึงทราบอยางนี้ :- ภิกษุโลเลบางรูปในศาสนานี้
เขาไปยังบริเวณของผูอื่น หรือเรือนของตระกูล หรือโรงซึ่งเปนที่ทําการงาน
ในปาก็ดี แลวนั่งในที่นั้น ดวยการสนทนาปราศรัย ชําเลืองดูบริขารอันเปน
ที่ตั้งแหงความโลภบางอยาง. ก็แล เมื่อชําเลืองดู พบเห็นแลว จึงไดทําความ
กําหนดหมายไว ดวยอํานาจสถานที่มีประตู หนามุข ภายใตปราสาท บริเวณ
ซุมประตู และโคนไมเปนตน แลวกําหนดหมายไววา ถาพวกชนจักเห็นเรา
ในระหวางนี้ เราจักคืนใหแกชนเหลานั้นนั่นแหละ ทําทีเปนหยิบ เพื่อตอง
การจะดูเที่ยวไป ถาพวกเขาจักไมเห็นไซร เราก็จักลักเอา ดังนี้. พอเมื่อ
*
บาลีเปน อวหรติฯ
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ภิกษุนั้นถือเอาทรัพยนั้นลวงเลยแดนกําหนดที่หมายไวไป เปนปาราชิก. ถา
เธอกําหนดหมายแดนอุปจารไว เดินมุงหนาไปทางนั่นเอง มนสิการกรรมฐานเปนตนอยูก็ดี สงใจไปทางอื่นก็ดี กาวลวงแดนอุปจารไป ดวยทั้งไมมีสติ
เปนภัณฑไทย. แมถาเมื่อเธอไปถึงที่นั้นแลว มีโจร ชาง เนื้อราย หรือ
มหาเมฆตั้งขึ้น และเธอกาวลวงสถานที่นั้นไปโดยเร็ว เพราะใครจะพนจาก
อุปทวะนั้น เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ก็ในคํานี้ อาจารยบางพวกกลาววา
เพราะในเบื้องตนนั่นเอง เธอถือเอาดวยไถยจิต; ฉะนั้น จึงรักษาไวไมได
เปนอวหารทีเดียว. นี้เปนนัยในมหาอรรถกถากอน. สวนในมหาปจจรี ทาน
กลาวไววา แมถาเธอรูปนั้น ขึ้นขี่ชางหรือมาอยูภายในแดนกําหนดไมขับชาง
หรือมานั้นไปเอง ทานไมใหผูอื่นขับไป แมเมื่อลวงเลยแดนกําหนดไป ยอม
ไมเปนปาราชิก เปนเพียงภัณฑไทยเทานั้น. ในปริกัป ๒ อยางนั้น ปริกัป
ที่เปนไปวา ถาพวกชนจักเห็นเราในระหวางนี้ เราจักคืนแกชนเหลานั้นนั่นแหละ
ทําทีเปนหยิบ เพื่อตองการจะดูเที่ยวไป นี้ ชื่อวาโอกาสปริกัป. อวหารของ
ภิกษุผูกําหนดไวแลวถือเอา ดวยอํานาจแหงปริกัป แมทั้ง ๒ เหลานี้ ดัง
พรรณนามาอยางนี้ พึงทราบวา เปนปริกัปปาวหาร.
[ อรรถาธิบายปฏิจฉันนาวหาร ]
สวนการปกปดไวแลวจึงลัก ชื่อวาปฏิจฉันนาวหาร. ปฏิจฉันนาวหาร
นั้น พึงทราบอยางนี้ :- ก็ภิกษุรูปใด เมื่อพวกมนุษยกําลังเลนอยู หรือ
กําลังเขาไปในสวนเปนตน เห็นสิ่งของ คือ เครื่องอลังการซึ่งเขาถอดวางไว
จึงเอาฝุนหรือใบไมปกปดไว ดวยคิดในใจวา ถาเราจักกมลงถือเอา, พวก
มนุษยจักรูเราวา สมณะถือเอาอะไร ? แลวจะพึงเบียดเบียนเรา จึงคิดวา
ภายหลัง เราจักถือเอา ดังนี้, การยกสิ่งของขึ้น ดวยเหตุเพียงเทานี้ ยังไมมี
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แกภิกษุรูปนั้น; เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอวหารกอน. แตเวลาใด พวก
มนุษยเหลานั้นประสงคจะเขาไปภายในบาน แมเมื่อคนหาสิ่งของนั้น ก็ไมเห็น
จึงคิดวา บัดนี้ ค่ํามืดแลว, พรุงนี้กอนเถิด พวกเราจึงจักรู แลวก็ไปทั้งที่
ยังมีความอาลัยอยูนั่น เอง, เวลานั้น เมื่อภิกษุนั้น ยกสิ่งของนั้นขึ้น เปน
ปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น. แตเมื่อภิกษุถือเอาในเวลาที่ปกปดไวแลว นั่นเอง
ดวยสกสัญญาวา เปนของเรา หรือดวยบังสุกุลสัญญาวา บัดนี้ มนุษยเหลานั้น
ไปแลว พวกเขาไดทั้งสิ่งของนี้แลว เปนภัณฑไทย. เมื่อมนุษยเหลานั้น
กลับมาในวันที่ ๒ แมตรวจคนดูแลวก็ไมเห็น จึงไดทอดธุระกลับไป สิ่งของ
ที่เธอถือเอาเปนภัณฑไทยเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวาพวกเขา
ไมเห็นสิ่งของดวยความพยายามของภิกษุนั้น. สวนภิกษุใด พบเห็นสิ่งของ
เห็นปานนั้น ซึ่งยังคงตั้งอยูในที่เดิมนั่นเอง ไมไดปกปดไว แตมีไถยจิต
เอาเทาเหยียบกดใหจมลงในเปอกตม หรือในทราย, พอเธอกดใหจมลงเทานั้น
เปนปาราชิก.
[ อรรถาธิบายกุสาวหาร ]
การสับเปลี่ยนสลากแลว ลัก ทานเรียกวา กุสาวหาร. แมกุสาวหาร
นั้น. พึงทราบดังนี้:- ภิกษุรูปใด เมื่อภิกษุจีวรภาชกะกําลังจัดวางสลากแจก
จีวร ใครจะนําเอาสวนของภิกษุรูปอื่น ซึ่งมีราคามากกวา* ที่ตั้งอยูใกลสวน
ของตนไป ใครจะวางไมสลากที่จีวรภาชกภิกษุวางไวในสวนของตน ลงไว
ในสวนของภิกษุรูปอื่น จึงยกขึ้น ยังรักษาอยูกอน. เธอวางลงไวในสวนของ
*
ประโยควรรคนี้ ตามเชิงอรรถไวก็ดี ในอรรถโยชนาก็ดี และสารัตถทีปนีก็ดี มีตกหลนอยู
หลายศัพท แปลตามเชิงอรรถดังนี้ :- ภิกษุรูปใด ใครจะนําเอาสวนของภิกษุรูปอื่น ซึ่งมีราคา
นอยกวาหรือมากกวา หรือเทา ๆ กัน โดยราคาแหงสวนของตน ซึ่งตั้งอยูใกลสวนของตนไป
ดังนี้. สามนตฉบับที่เราใชอยูนี้ จะลอกคัดตกไปกระมัง เพราะในอรรถโยชนาและสารัตถทีปนี
ก็มีแกไว.
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ภิกษุรูปอื่น ก็ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แตในเวลาใด เมื่อเธอวางไมสลากลงไว
แลว ยกไมสลากของภิกษุรูปอื่นขึ้นจากสวนของภิกษุรูปอื่น, เวลานั้น พอเธอ
สักวายกขึ้น ก็เปนปาราชิก. ถาเธอยกไมสลากขึ้นจากสวนของภิกษุรูปอื่นเสีย
กอน, เพราะใครจะวางลงไวในสวนของตน ในขณะที่ยกขึ้นยังรักษาอยู, ใน
ขณะที่วางลงไว ก็ยังรักษาอยู และยกไมสลากของตนขึ้นจากสวนของตน
ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง ยังรักษาอยู, เมื่อยกไมสลากนั้นขึ้นแลว วางลงไวใน
สวนของภิกษุรูปอื่น พอพนจากมือก็เปนปาราชิก. แตถาไมสลากที่วางไว
ในสวนทั้งสองมองไมเห็น. ภายหลัง เมื่อภิกษุที่เหลือไปแลว นวกภิกษุรูป
นอกนี้ ถามวา ทานขอรับ ! ไมสลากของผม ยอมไมปรากฏ. ภิกษุผูเฒา
จึงพูดวา คุณ ! แมของขาพเจา ก็ไมปรากฏ. นวกภิกษุถามวา ทานขอรับ
ก็สวนของผมเปนไฉน ? ภิกษุผูเฒา จึงแสดงสวนของตนวา ในสวนของคุณ
เมื่อนวกภิกษุรูปนั้น โตแยง หรือไมโตแยงก็ตาม รับเอาสวนนั้นไป, ภิกษุ
นอกนี้ ยกสวนของนวกภิกษุนั้นขึ้น ตองปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น. แมหากวา
เมื่อนวกภิกษุนั้น ถึงจะเรียนวา ผมจะไมยอมใหสวนของผมแกทาน, และ
ทานรูสวนของตนแลว จงถือเอาเถิด, ภิกษุผูเฒา ถึงแมรูอยูวา นี้ไมใชสวน
ของเรา ไดถือเอาสวนของนวกภิกษุรูปนั้นนั่นเอง เปนปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น.
แตถาภิกษุนอกนี้คิดวา จะมีประโยชนอะไรดวยการวิวาทนี้วา นี้สวนของทาน,
นี้สวนของผม จึงพูดวา จะเปนสวนที่ถึงแกผมก็ตาม ถึงแกทานก็ตาม,
สวนใดดี ทานจงถือเอาสวนนั้นเถิด ดังนี้, เธอชื่อวาถือเอาสวนที่เขาใหแลว
จึงไมมีอวหารในการถือเอานี้. ถาภิกษุนั้นกลัวตอความถกเถียงกัน อันพวก
ภิกษุเตือนวา คุณจงรับเอาสวนตามที่คุณชอบใจเถิด ก็เวนสวนที่ดีซึ่งถึงแก
ตนเสีย ถือเอาสวนที่เลวนั้นแลไป, ภายหลัง แมเมื่อภิกษุนอกนี้ ถือเอาสวน
ที่ยังเหลือจากที่เลือกแลว ก็ไมเปนอวหารเหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบกถาวาดวยการสับเปลี่ยนสลาก
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กถาปรารภเรื่องทั่วไป
ก็พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา การ
แจกจีวรอยางเดียวเทานั้น มาแลวดวยอํานาจการสับเปลี่ยนสลากในที่นี้, แต
ควรนําความเกิดขึ้นแหงปจจัยทั้ง ๔ และการแจกมาแสดงไวดวย. ก็แล ครั้น
กลาวไวอยางนั้นแลว จึงกลาวกถาปรารภจีวรที่เกิดขึ้น เริ่มตนแตเรื่องหมอ
ชีวกนี้วา พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจา ทรงรับคูผาที่ทอในแควนสีพี
ของขาพระองคเถิด, และขอทรงอนุญาตคฤหบดีจีวร แกภิกษุสงฆดวยเถิด๑
ดังนี้ โดยพิสดารในจีวรขันธกะ, กลาวบิณฑบาตกถา เริ่มตนแตสูตรนี้วา
ก็โดยสมัยนั้นแล กรุงราชคฤหมีภิกษาฝดเคือง มนุษยทั้งหลายไมอาจทํา
สังฆภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปกขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต๒ ดังนี้
โดยพิสดารในเสนาสนขันธกะ กลาวอาคตเสนาสกถา เริ่มตนแตเรื่องภิกษุ
ฉัพพัคคียนี้วา ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย ซอมแซมวิหารซึ่ง
ตั้งอยูปลายแดนหลังใดหลังหนึ่ง ดวยหมายใจวา พวกเราจักอยูจําพรรษาใน
วิหารนี้ พวกภิกษุฉัพพัคคีย ไดเห็นพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย กําลังซอมแซม
วิหารแล๓ ดังนี้ โดยพิสดารในเสนาสนขันธกะนั่นเอง, และกลาวกถาปรารภ
เภสัชมีเนยใสเปนตน ในที่สุดแหงเสนาสนกถานั้น โดยพิสดาร. สวนขาพเจา
จักกลาวกถานั้นทั้งหมด ในอาคตสถานแหงกถานั่น ๆ นั่นแล. เมื่อขาพเจา
กลาวอยางนั้น เหตุเปนอันขาพเจากลาวไวเสร็จแลวในเบื้องตนทีเดียว.
เรื่องเรือนไฟถัดจากเรื่องนี้ไป มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
๑. วิ. มหา. ๕/๑๙๑. ๒. วิ. จุลฺล. ๗/๑๔๖. ๓. วิ. จุลฺล. ๗/๑๒๔
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ในวิฆาสวัตถุ ๕ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น
ใหอนุปสัมบันทําใหเปนของควร แลวฉัน. แตเมื่อภิกษุจะถือเอาเนื้อซึ่งเปน
เดน พึงถือเอาเนื้อที่สัตวเหลานั้นกินเหลือทิ้งแลว. ถาอาจจะใหสัตวเหลานั้น
ซึ่งกําลังกินอยูใหทั้งไปแลวถือเอา, แมเนื้อที่เปนเดนนั้น ก็ควร. แตไมควร
ถือเอา เพื่อประโยชนแกการคุมครองตน และเพื่อความเปนผูมีความเอ็นดูใน
สัตวอื่น.
ในเรื่องแจกขาวสุก ของควรเคี้ยว ขนม ออย และผลมะพลับ มี
วินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุอางบุกดลซึ่งไมมีตัววา ทานจงใหสวนแกภิกษุรูปอื่นอีก.
สองบทวา อมูลก อคฺคเหสิ ความวา เธอไดกลาวมุสาวาท ถือ
เอาสวนที่ไมมีตัวบุคคลเปนมูลอยางเดียว. เธอหาไดถือเอาสวนนั้นดวยไถยจิต
ไม. เพราะเหตุนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไมตรัสถามวา เธอมีจิตอยางไร ?
ตรัสวา เปนปาจิตตีย จริงอยู เมื่อเธอกลาววา ทานจงใหสวนแกภิกษุอีกรูป
หนึ่ง วัตถุแหงปาราชิก ยอมไมปรากฏ และพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไม
ตรัสถามในฐานะเชนนี้. แตถาคํานั้น จะพึงเปนวัตถุแหงปาราชิกไซร, พึง
ทราบวา พึงเปนทุกกฏเทานั้น เหมือนเปนทุกกฏ เพราะการตูเอาสวน ฉะนั้น.
ความสังเขป เรื่องนี้ มีเทานี้.
สวนความพิสดาร พึงทราบดังนี้;- ก็สิ่งใดเปนของมีอยูแหงสงฆ
เทานั้น เมื่อสิ่งนั้น อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติ หรือมิไดสมมติก็ตาม แจกอยู,
เมื่อภิกษุกลาววา ทานจงใหสวนแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง คืออางบุคคลที่ไมมีตัว
อยางนั้น ถือเอาดวยการกลาวเท็จอยางเดียว เปนปาจิตตียดวย เปนภัณฑไทย
ดวย. เมื่อภิกษุถือเอาดวยไถยจิต ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ภิกษุรูปใด ไมไดอาง
บุคคล กลาววา ทานจงใหอีกสวนหนึ่ง แลวถือเอาก็ดี นับพรรษาโกงถือ
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เอาก็ดี ภิกษุรูปนั้น พึงปรับตามราคาของ. สวนสิ่งใด เปนของพวกคฤหัสถ
ที่เขาแจกถวายสงฆในเรือน หรือในอาคารของคฤหัสถเหลานั้น ครั้นเมื่อสิ่ง
ของนั้น อันเจาของก็ดี ชนอื่นซึ่งเจาของวาน อยางนี้วา ทานจงถวายแก
ภิกษุนี้ ก็ดี ถวายอยู แมเมื่อภิกษุกลาววา ทานจงใหอีกสวนหนึ่ง แลวถือ
เอาดวยไถยจิต ไมเปนทั้งปาราชิก ไมเปนทั้งภัณฑไทย. แตเปนภัณฑไทย
แกภิกษุผูถือเอา ดวยโกงพรรษา. เมื่อสิ่งของนั้น อันชนอื่นซึ่งเจาของมิได
วาน อยางนี้วา ทานจงถวายแกภิกษุนี้ ถวายอยู เมื่อภิกษุอางบุคคลถือเอา
ตามนัยกอนนั่นแล เปนปาจิตตียดวย เปนภัณฑไทยดวย เมื่อภิกษุกลาววา
ทานจงใหอีกสวนหนึ่ง แลวถือเอาดวยไถยจิตก็ดี ถือเอาดวยนับพรรษาโกง
ก็ดี พึงปรับความราคาของ ก็วินิจฉัยนี้ใคร ๆ ก็อาจรูไดในอรรถกถา ชื่อ
กุรุนที, แตในอรรถกถาอื่น ๆ รูไดยาก ทั้งมีพิรุธดวย.
สองบทวา อมูลก อคฺคเหสิ ความวา เมื่อพวกเจาของถวายภิกษุ
ถือเอาได.
หลายบทวา อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส ความวา สิ่งของที่
พวกเจาของถวายแลว ภิกษุถือเอาได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไววา ภิกษุนั้น ไมเปนอาบัติ.
หลายบทวา อาปตฺติ สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยสฺส ความวา
เพราะสัมปชานมุสาวาทที่ภิกษุรูปนั้นกลาว พระผูมีพระภาคเจา จึงปรับเปน
ปาจิตตีย ดุจในเรื่องขาวยาคูที่ปรุงดวยของ ๓ อยางขางหนา.
สวนในการถือเอา พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- อาหารมีขาวสุกเปนตน
ของสงฆ อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติ หรือชนทั้งหลายมีอารามิกะเปนตน ซึ่งสงฆ
สั่งไว กําลังถวาย และอาหารมีขาวสุกเปนตน เปนของพวกคฤหัสถ อัน

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 235
เจาของหรือชนอื่น ซึ่งเจาของวาน กําลังถวาย เมื่อภิกษุกลาววา ทานจงให
สวนแกภิกษุอีกรูปหนึ่ง แลวถือเอาเปนภัณฑไทย. เมื่อภิกษุถือเอาอาหารมี
ขาวสุกเปนตนที่ชนอื่นกําลังถวาย พึงปรับตามราคาสิ่งของ เมื่ออาหารมีขาวสุก
เปนตนอันภิกษุซึ่งสงฆมิไดสมมติ หรือคนที่เจาของมิไดวาน ถวายอยู ภิกษุ
เมื่อกลาววา ทานจงใหอีกสวนหนึ่ง แลวถือเอาก็ดี นับพรรษาโกง ถือเอาก็ดี
พึงปรับตามราคาสิ่งของ ในขณะที่ยกสวนนั้นขึ้นทีเดียว ดุจในปตตจตุกกะ
ฉะนั้น. อาหารมีขาวสุกเปนตน ที่เหลาชนนอกนี้ถวายอยู เมื่อภิกษุถือเอา
ดวยอาการอยางนั้น เปนภัณฑไทย. สวนสิ่งของ ๆ คฤหัสถที่เจาของเขาวาน
ไววา ทานจงถวายแกภิกษุนี้ ก็ดี เจาของเขาถวายเองก็ดี ก็เปนอันถวาย
แลว ฉะนี้แล. ในอธิการวาดวยวัตถุมีขาวสุกเปนตนนี้ มีสาระจากคําวินิจฉัย
ใน อรรถกถาทั้งปวงเพียงเทานี้.
ในเรื่องทั้งหลายทีเรื่องรานขายขาวสุกเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- เรือน
สําหรับหุงขาวสวยขาย ชื่อโอทนิยฆระ (คือรานขายขาวสุก). เรือนสําหรับ
แกงเนื้อขาย ชื่อสูนาฆระ* (คือรานขายแกงเนื้อ). เรือนสําหรับเจียวทอด
ของขบเคี้ยวขาย ชื่อปูวฆระ (คือรานขายขนม). คําที่เหลือในเรื่องรานขาย
ขาวสุกเปนตน มีปรากฏชัดแลวในเรื่องบริขารนั่นแล
ในเรื่องตั่ง มีวินิจฉัยดังนี้ ภิกษุรูปนั้น กําหนดหมายถุงไว แลว
จึงใหตั่งเลื่อน ป ดวยคิดวา เราจัก ถือเอาถุง ซึ่งมาถึงที่นี้. เพราะเหตุนั้น
ในการเลื่อนตั่งไป อวหารจึงไมมีแกภิกษุรูปนั้น แตทานปรับเปนปาราชิก
ในการใหเลือนไปแลวถือเอา จากโอกาสที่กําหนดหมายไว ก็ภิกษุเมื่อนําไป
อยางนั้น ถาไมมีไถยจิตในตั่ง พระวินัยธรพึงใหตีราคาถุง ปรับอาบัติ. ถามี
แมในตัวตั่ง ควรใหราคาทั้ง ๒ อยาง ปรับอาบัติ.
*
บาลีเดิมเปน สูนฆร.
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็ ๓ เรื่อง มีเรื่องฟูกเปนตน ปรากฏชัดแลวทีเดียว.
ใน ๓ เรื่อง มีเรื่องการถือเอาดวยวิสาสะเปนตน ไมเปนอาบัติ
เพราะการถือเอา, เมื่อพวกเจาของใหนํามาคืน เปนภัณฑไทย สวนของภิกษุ
ผูเขาไปบิณฑบาต ภิกษุรูปที่ยังอยูภายในอุปจารสีมาเทานั้นรับเอา จึงควร
แตถาพวกทายก เผดียงแมแกพวกภิกษุผูอยูภายนอกอุปจารวา พวกทานรับ
เอาเถิด ขอรับ ภิกษุทั้งหลายมาแลว จักฉัน ดวยคําเผดียงอยางนั้น แม
พวกภิกษุผูอยูภายในบานจะรับเอา ก็ควร. คําที่เหลือในเรื่องทั้ง ๓ นี้ มีเนื้อ
ความตื้นทั้งนั้น.
ใน ๗ เรื่อง มีเรื่องขโมยมะมวงเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- ไมเปน
อาบัติ เพราะถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา, เมื่อพวกเจาของใหนํามาคืน เปน
ภัณฑไทย, เพราะบริโภคดวยไถยจิต เปนปาราชิก.
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องพวกขโมยลักมะมวงเปนตนนั้น มีวินิจฉัย
ดังตอไป:- ทั้งพวกเจาของก็มีความอาลัย, ทั้งพวกโจรก็มีความอาลัย,
เมื่อภิกษุฉัน ดวยบังสุกุลสัญญา เปนภัณฑไทย, เมื่อถือเอาดวยไถยจิต เปน
อวหารในขณะที่ยกขึ้นนั้นเอง, ภิกษุนั้น อันพระวินัยธร พึงใหตีราคาสิ่งของ
ปรับอาบัติ. พวกเจาของยังมีความอาลัย แตพวกโจรหมดความอาลัย ก็มีนัย
เหมือนกันนี้. พวกเจาของหมดความอาลัย พวกโจรยังมีความอาลัย ซอนไว
ในที่รกชัฏ แหงใดแหงหนึ่งดวยคิดวา จักถือเอาอีก ดังนี้ แลวไป มีนัยเหมือน
กันนี้. ทั้ง ๒ ฝาย หมดความอาลัย, เมื่อภิกษุขบฉันดวยบังสุกุลสัญญา ไม
เปนอาบัติ, เมื่อขบฉันดวยไถยจิต เปนทุกกฏ.
สวนในมะมวงเปนตน ของสงฆ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ผลไมมีมะมวง
เปนตน ซึ่งเกิดอยูในสังฆาราม หรือที่เขานํามาถวายก็ตามที ซึ่งมีราคา ๕
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มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก เมื่อภิกษุลักไป เปนปาราชิก. ในปจจันตชนบท เมื่อพวกชาวบานอพยพหนีไป เพราะอุปทวะ คือโจร, พวกภิกษุ
ก็ละทิ้งวิหารไป ทั้งที่ยังมีความอุตสาหะอยูนั่นเอง ดวยคิดวา เมื่อชนบทสงบ
ลงแลว พวกเราจักกลับมา. พวกภิกษุไปถึงวิหารเชนนั้น คิดวา ผลไม
ทั้งหลายมีมะมวงสุกเปนตน เปนของที่เขาละทิ้งแลว จึงฉันดวยบังสุกุลสัญญา
ไมเปนอาบัติ, เมื่อฉันดวยไถยจิต เปนอวหาร. ภิกษุรูปนั้น อันพระวินัยธร
พึงใหตีราคาของ ปรับอาบัติ.
สวนในมหาปจจรีและในสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไวโดยไมแปลก
กันวา เมื่อภิกษุฉันผลไม นอยใหญในวัดราง ดวยไถยจิต ไมเปนปาราชิก
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ผลไมทั้งหลายในวัดราง เปนของ ๆ พวกภิกษุ
ที่มาแลว ๆ. ก็เหตุสักวามีความอุตสาหะเทานั้น เปนประมาณในผลไมที่เปน
ของ ๆ คณะ และที่เปนของจําเพาะบุคคล. แตถาภิกษุใหผลมะมวงสุกเปนตน
จากผลไมที่เปนของคณะ หรือของบุคคลนั้น เพื่อประโยชนแกการสงเคราะห
ตระกูล ยอมตองทุกกฏ เพราะกุลทูสกสิกขาบท ภิกษุเมื่อใหดวยไถยจิต
พึงปรับอาบัติตามราคา (สิ่งของ). แมในผลไมที่เปนของสงฆ ก็มีนัยเหมือน
กนนี้. เมื่อภิกษุใหผลมะมวงสุกเปนตน ที่เขากําหนดไว เพื่อประโยชนแก
เสนาสนะ เพื่อตองการแกการสงเคราะหตระกูล เปนทุกกฏ, เมื่อใหเพราะ
ความที่คนมีอิสระ เปนถุลลัจจัย เมื่อใหดวยไถยจิต เปนปาราชิก. ถาวัตถุ
แหงปาราชิกยังไมพอ, พึงปรับอาบัติตามราคา (สิ่งของ). เมื่อภิกษุนั่งฉันอยู
ภายนอกอุปจารสีมา เพราะความที่คนมีอิสระ ก็เปนสินใช. ผลไมที่ภิกษุเคาะ
ระฆังประกาศเวลา แลวขบฉันดวยทําใน ใจวา ของนี้ถึงแกเรา ดังนี้ ก็เปน
อันขบฉันดีแลว. ผลไมที่ภิกษุไมเคาะระฆัง เปนแตประกาศเวลาอยางเดียว
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แลว ฉันก็ดี เคาะระฆังอยางเดียว แตไมประกาศเวลา ฉันก็ดี ไมเคาะทั้ง
ระฆัง ไมประกาศทั้งเวลา ฉัน ก็ดี รูวาไมมีภิกษุเหลาอื่นแลว ฉันดวยคิดวา
ผลไมนี้ถึงแกเรา ดังนี้ก็ดี เปนอันฉันดีแลวเหมือนกัน.
เรื่องสวนดอกไม ๒ เรื่อง ปรากฏชัดแลวทีเดียว.
ใน ๓ เรื่องของภิกษุผูพูดตามคําบอก มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา วุตฺโต วชฺเชมิ ความวา ผมเปนผูอันทานบอกแลว
จะบอกตามคําของทาน.
หลายบทวา อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส ความวา ผาสาฎก
อันพวกเจาของถวายแลว จึงไมเปนอาบัติ.
หลายบทวา น จ ภิกฺขเว วุตฺโต วชฺเชมีติ วตฺตพฺโพ ความวา
ภิกษุรูปอื่น อันภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไมพึงกลาวอยางนี้วา ผมเปนผูอันทานบอก
แลว จะบอกตามคําของทาน. ก็ภิกษุจะทําความกําหนดพูดวา ผมจักถือเอา
ผาสาฎกอันนี้ ตามคําของทาน ควรอยู.
สองบทวา วุตฺโต วชฺเชหิ ความวา ทานเปนผูอันผมบอกแลว
จงบอกตามคําของผม. คําที่เหลือออมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ภิกษุจะทําความ
กําหนดพูดใน ๒ เรื่องแมนี้ ก็ควร. จริงอยู ภิกษุยอมเปนผูพนจากการขอน
ขอด ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
ในเรื่องซึ่งมีอยูทามกลาง แหงเรื่องแกวมณี ๓ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้ :สองบทวา นาห อกลฺลโก ความวา ผมหาไดเปนผูอาพาธไม
คําที่เหลือปรากฏชัดแลวทีเดียว.
ในเรื่องสุกร ๒ เรื่อง พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- ชื่อวา ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุรูปที่หนึ่ง เพราะคาที่เธอเห็นวา มันมีความหิวครอบงํา แลวปลอยไป
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ดวยความเปนผูมีกรุณา แมโดยแท, ถึงกระนั้น เมื่อพวกเจาของไมยินยอม
ยอมเปนภัณฑไทย ควรจะนําสุกรที่คาย ที่ใหญเทานั้นมาใชให หรือใหสิ่ง
ของทีมีราคาเทานั้นก็ได. ถาเธอไมเห็นพวกเจาของบวงแมในที่ไหน ๆ พึง
วางผากาสาวะ หรือถาด ซึ่งมีราคาเทานั้น ไวในที่ซึ่งพวกเจาของนั้นมาแลว
จะเห็นไดโดยรอบแหงบวง แลวจึงไป. แตเปนปาราชิกแกภิกษุผูปลอยไปถวาย
ไถยจิตแท. ก็บรรดาสุกรเหลานั้น สุกรบางตัวเอาเทาดึงบวง พอบวงขาดแลว
ยืนอยู ดวยกิริยายืน ซึ่งมีอันใหเคลื่อนจากฐานไดเปนธรรมดา เหมือนเรือที่
ผูกไวที่กระแสน้ําเชี่ยวฉะนั้น บางตัวยืนอยูตามธรรมดาของตน บางตัวนอน.
บางดวยเปนสัตวอันบวงโกงมัดไวแลว ที่ชื่อวาบวงโกง ไดแก บวงที่มีไม
คันธนู หรือขอ หรือทอนไมอื่นบางอยาง ติดไวที่ปลาย, และเปนบวงที่
คลองไวที่ตนไมเปนตน ในที่ นั้น ๆ กันมิใหสุกรเดินไปได ในสุกรเหลานั้น
สุกรที่ดึงบวงยืนอยู มีฐานเดียวเทานั้น คือ ที่ผูกบวง จริงอยู สุกรนั้นเมื่อ
บวงหลุด หรือพอบวงขาด ยอมหนีไปได สุกรที่ยืนอยูตามธรรมคาของตน
มีฐาน ๕ คือ ที่ผูก และเทาทั้ง ๔ สุกรที่นอนอยู มีฐาน ๒ คือ ที่ผูก ๑
ที่นอน ๑. สุกรที่ติดบวง มันไปในที่ใด ๆ ที่นั้น ๆ แลเปนฐาน, เพราะเหตุ
นั้น ภิกษุ ๑๐ รูปก็ดี ๒๐ รูปก็ดี ๑๐๐ รูปก็ดี เมื่อปลอยสุกรนั้นพนไปจาก
ฐานนั้น ๆ ยอมตองปาราชิก เหมือนภิกษุหลายรูป เห็นทาสคนเดียวเทานั้น
มาแลวในที่นั้น ๆ แลวใหหนีไปเสีย ตองปาราชิก ฉะนั้น. สวนการให
สุกรทั้ง ๓ ขางตน ดิ้นรนไป และใหเคลื่อนจากฐาน พึงทราบตามนัยที่กลาว
ไวแลว ในกถาวาดวยสัตว ๔ เทา. แมเมื่อภิกษุใหปลอยสุกรที่สุนัขกัดไป
ดวยการุญญาธิบาย เปนภัณฑไทย ดวยไถยจิต เปนปาราชิก. แตไมเปน
อวหาร แกภิกษุผูเดินสวนทางไป แลวยังสุกรซึ่งยังไมทันถึงที่ตั้งบวง หรือที่
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ใกลสุนัข ใหหนีไปเสียกอน. แมภิกษุรูปใด ใหเหยื่อและน้ําแกสุกรที่ติดแลว
ใหมันไดกําลังแลว ทําการตะเพิด ดวยตั้งใจวา มันจักตกใจ แลวหนีไปเสีย,
ถามันหนีไป, ภิกษุนั้นตองปาราชิก. แมเมื่อภิกษุทําบวงใหชํารุด แลวไลให
หนีไป ดวยเสียงตะเพิด ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ฝายภิกษุใด ใหเหยื่อและน้ํา
แลวไปเสีย ดวยทําในใจวา มันจักไดกําลงแลวหนีไปเสีย, ถามันหนีไป,
เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น แมเมื่อภิกษุทําบวงใหชํารุดแลวไปเสีย, ก็มีนัย
เหมือนกันนี้. ภิกษุวางมีด หรือกอไฟไวใกลบวง ดวยคิดวา เมื่อบวงถูกมีด
ตัดขาด หรือถูกไฟไหม มันจักหนีเอง. สุกรใหบวงเคลื่อนไปมา แลวหนีไปได
ในเมื่อบวงถูกตัดขาดหรือถูกไฟไหม, เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้นโดยแท.
ภิกษุทําใหบวงพรอมทั้งคันลมลง, ภายหลังสุกรเหยียบย้ําบวงนั้นไปเสีย เปน
ภัณฑไทย. สุกรเปนสัตวถูกหินฟาถลมทั้งหลายทับแลว. เมื่อภิกษุใครจะให
สุกรนั้นหนีไป จึงยกฟาถลมขึ้นดวยความกรุณา เปนภัณฑไทย. ยกขึ้นดวย
ไถยจิต เปนปาราชิก. ถาเมื่อฟาถลมนั้น พอภิกษุยกขึ้นแลว สุกรยังไมไป
ภายหลังจึงไป, เปนภัณฑไทยเทานั้น. ภิกษุยังฟาถลมที่เขายกขึ้นคางไว ให
ตกลง, ภายหลังสุกรเหยียบฟาถลมนั้น ไปเสีย เปนภัณฑไทย. เมื่อภิกษุ
ชวยยกขึ้น แมซึ่งสุกรที่ตกหลุมพรางแลว ดวยความกรุณา เปนภัณฑไทย,
ยกขึ้นดวยไถยจิต เปนปาราชิก. ภิกษุยังหลุมพรางใหเต็ม ใหใชไมได,
ภายหลังสุกรเหยียบย้ําหลุมพรางนั้นไปเสีย เปนภัณฑไทย, ภิกษุชวยสุกรที่
ถูกหลาวแทงแลว ดวยความกรุณา เปนภัณฑไทย, ยกขึ้นดวยไถยจิต เปน
ปาราชิก. ภิกษุซักหลาวทิ้งเสีย เปนภัณฑไทย.
อนึ่ง เมื่อพวกชาวบานดักบวง หรือฟาถลมไวในพื้นที่วัด ภิกษุควร
หามวา ที่นี้เปนสถานที่พึ่งอาศัยของพวกเนื้อ, พวกทานอยาทําอยางนี้ในที่นี้
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เลย ถาพวกชากลาววา ทานจงใหนําออกไปเสียขอรับ ภิกษุจะใหนําออก
ไปเสีย ก็ควร. ถาเขานําออกไปเสียเอง เปนความดีแท. ถาเจาของเขาไมนํา
ออกไปเอง ทั้งไมยอมใหผูอื่นนําออก, จะขออารักขา แลวใหนําออกเสีย
ก็ควร. ในเวลารักษาขาวกลา พวกชาวบานยอมทําบวง และเครื่องดักสัตว
ทั้งหลาย มีฟาถลมเปนตน ไวในนา ดวยพูดวา พวกเราจักรักษาขาวกลา
กินเนื้อไปดวย. ครั้นฤดูขาวกลาผานไปแลว เมื่อพวกเราไมมีความอาลัย
หลีกไป ภิกษุจะปลอยสุกรที่ติด หรือที่ตกแลว ในบวงและฟาถลมเปนตน นั้น
ควรอยู.
วินิจฉัยแมในเรื่องเนื้อ ๒ เรื่อง ก็เปนเชนกับที่กลาวไวแลวในเรื่อง
สุกรนั่นเอง. แมในเรื่องปลา ๒ เรื่อง ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
สวนความแปลกกัน มีดังตอไปนี้:- เมื่อภิกษุเปดปากไซออก
ภายหลังจึงแกกระพุงออก หรือทําเปนชองไวที่ขาง แลวเคาะใหปลาหนีออก
ไปจากไซ เปนปาราชิก เปนปาราชิกแมแกภิกษุผูแสดงเมล็ดขาวสุกนั่นแล
ลอปลาใหหนีไป. เมื่อยกปลาขึ้นพรอมทั้งไซ ก็เปนปาราชิ., ภิกษุเปดปาก
ไซออกอยางเดียว ภายหลังจึงแกกระพุงออก หรือทําเปนชองไว, และปลา
ทั้งหลายก็หนีไปตามธรรมดาของตน, เปนภัณฑไทย. ภิกษุทําไวอยางนี้แลว
จึงแสดงเมล็ดขาวสุกลอปลา ปลาทั้งหลายหนีออกไป เพื่อตองการอาหาร,
เปนภัณฑไทยเหมือนกัน ภิกษุเปดปาก (ไซ) ออกแลว ภายหลังไมไดแก
กระพุงออก ทั้งไมไดทําเปนชองไวที่ขาง เอาแตเมล็ดขาวสุกแสดงลออยาง
เดียว, สวนปลาทั้งหลาย เพราะถูกความหิวครอบงํา จึงเอาศีรษะกระแทก
ทําชองแลว หนีออกไป เพื่อตองการอาหาร เปนภัณฑไทยเหมือนกัน.
ภิกษุเปดปากไซเปลาไว หรือภายหลังแกกระพุงออก หรือทําเปนชองไว,
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ปลาทั้งหลายที่วายมาแลว ๆ ถึงประตูแลว ก็หนีไปทางกระพุงและชอง, เปน
ภัณฑไทยเหมือนกัน. ภิกษุจับไซเปลาโยนไปไวบนพุมไม เปนภัณฑไทย
เหมือนกัน ฉะนี้แล.
ภัณฑะบนยาน ก็เปนเชนกับภัณฑะในถุงที่วางไวบนตั่ง.
ในเรื่องชิ้นเนื้อ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ถาภิกษุรับเอา (ชิ้นเนื้อ) ในอากาศ
ที่ ๆ ภิกษุรับเอานั่นเองเปนฐาน. พึงกําหนดฐานนั้นดวยอาการ ๖ แลวทราบ
การใหเคลื่อนจากฐาน. คําที่เหลือในเรืองชิ้นเนื้อนี้ และในเรื่องแพไม เรื่อง
คนเลี้ยงโค กับเรื่องผาสาฎกของชางยอม พึงวินิจฉัยโดยนัยแหงเรื่องมีเรื่อง
พวกขโมยลักมะมวงเปนตน.
ในเรื่องหมอ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุใดถือเอาเนยใสและน้ํามันเปนตน
ซึ่งมีราคาไมถึงบาท ดวยทําในใจวา เราจักไมทําอยางนี้อีก คงอยูในสังวร
แมในวันที่สองเปนตน เมื่อเกิดความคิดขึ้นอีก ก็ทําการทอดธุระเหมือนอยาง
นั้นนั่นแล ขณะฉันก็ฉันเนยไสและน้ํามันเปนตนนั้นแมทั้งหมด ไมเปน
ปาราชิกเลย, เธอยอมตองทุกกฏหรือถุลลัจจัย และเปนภัณฑไทยดวย. ภิกษุ
แมนี้ ก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก. ก็เมื่อภิกษุไมทําการทอดธุระ
แตฉันเนยใสและน้ํามันเปนตนนั้น แมที่ละนอย ๆ ดวยคงใจวา เราจักฉัน
ทุกวัน ๆ ดังนี้, ในวันใดมีราคาเต็มบาท, ในวันนั้นเปนปาราชิก.
เรื่องชักชวนกันลัก พึงทราบตมนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลวใน
สังวิธาวหาร, เรื่องกํามือ พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลวในเรื่อง
ทั้งหลาย มีเรื่องรานขายขาวสุกเปนตน, เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง พึงทราบ
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ตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องขโมยลักมะมวง
เปนตน เรื่องหญา ๒ เรื่อง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องใหแบงมะมวงเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:ภิกษุเหลานั้น ไดไปยังอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง ซึ่งมีกําหนดจํานวนภิกษุไว.
พวกภิกษุผูอยูในอาวาสแหงนั้นนั่นแหละ แมเมื่อจะฉันผลไมนอยใหญ ใน
เมื่อพระอาอันตุกะเหลานั้นมาแลว ไมไดบอกกัปปยการกวา พวกเธอจงถวาย
ผลไม แกพระเถระทั้งหลาย คราวนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงกลาววา มะมวง
ของสงฆ ไมถึงแกพวกกระผมหรือ ? จึงใหเกาะระฆังแจกกัน ไดถวายสวน
แกภิกษุเจาถิ่นแมเหลานี้ ตามลําดับพรรษา แมตนเองก็ฉัน. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสแกพระอาคันตุกะเหลานั้นวา ภิกษุทั้งหลาย ! เพื่อ
ตองการฉัน ไมเปนอาบัติ เพราะเหตุนั้น บัดนี้ ในอาวาสใด ภิกษุเจาของถิ่น
ไมถวายแกพวกภิกษุอาคันตุกะ และเมื่อถึงหนาผลไม เห็นวาภิกษุอาคันตุกะ
เหลาอื่นไมมี ตน เองก็ฉันเสีย ดวยกิริยาที่เปนโจร, การที่พวกภิกษุอาคันตุกะ
เคาะระฆังขึ้นแลว แจกกันฉันในอาวาสเชนนั้น ยอมควร สวนในตนไมใด
พวกภิกษุเจาของถิ่นรักษาคนไมทั้ง หลาย เมื่อถึงหนาผลไม ก็แจกกันฉัน ทั้ง
นําไปใชในปจจัย ๔ โดยชอบ, พวกภิกษุอากันคุกะ ไมมีอิสระในตนไมนั้น
ตนไมแมเหลา ค ที่ทายกกําหนดถวายไว เพื่อประโยชนแกจีวร พวกภิกษุ
อาคันตุกะ ไมมีอิสระในตนไมแมเหลานั้น. แมในตนไมทั้งหลาย ที่ทายก
กําหนดถวายไว เพื่อประโยชนแกปจจัยที่เหลือ ก็มีนัยเหมือนกันนี้ สวนตนไม
เหลาใด ที่ทายกไมไดกําหนดไวอยางนั้น และพวกภิกษุเจาถิ่น ก็รักษาปกครอง
ตนไมเหลานั้น ไว ทั้งฉันอยูดวยกิริยาที่เปนโจร*, ในตนไมเหลานั้น พระ*
ประโยชนนี้ อัตถโยชนา ๑/๓๕๔... เนว รกฺขิตฺวา น โคปตฺวา โจรกาย ปริภฺุชนฺติ
แปลวา ... ทั้งไมไดรักษาไมไดคุมครอง ฉันดวยกิริยาโจร.
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อาคันตุกะทั้งหลาย ไมควรทั้งอยูในขอกติกา ของพวกภิกษุเจาถิ่น ตนไม
เหลาใด ที่ทายกถวายไวเพื่อใหเปนประโยชนแกการบริโภคผล และพวกภิกษุ
เจาถิ่น ก็รักษาปกกรองตนไมเหลานั้นไว นําไปใชสอยโดยชอบ, ในตนไม
เหลานั้นนั่นแหละ พระอาคันตุกะทั้งหลาย ควรตั้งอยูในขอกติกา ของพวก
ภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น.
สวนในมหาปจจรี ทานกลาวไววา ภิกษุเมื่อฉันผลไม ที่ทายกกําหนด
ถวายไวเพื่อปจจัย ๔ ดวยไถยจิต พึงใหตีราคาสิ่งของปรับอาบัติ, เมื่อแจกกัน
ฉันดวยอํานาจการบริโภค เปนภัณฑไทย, ก็บรรดาผลไมเหลานั้น เมื่อภิกษุ
แจกกันฉันผลไมที่ทายกกําหนดไว เพื่อประโยชนแกเสนาสนะ ดวยอํานาจ
การบริโภค เปนถุลลัจจัยดวย เปนภัณฑไทยดวย.
ผลไมที่ทายกอุทิศถวายไว เพื่อประโยชนแกจีวร ควรนอมเขาไปใน
จีวรเทานั้น ถาเปนวัดที่มีภิกษาหาไดโดยยาก ภิกษุทั้งหลาย ยอมลําบากดวย
บิณฑบาต สวนจีวรหาไดงาย จะทําอปโลกนกรรมเพื่อความเห็นชอบแหงสงฆ
แลวนอมเขาไปโนบิณฑบาต ก็ควร. เมื่อลําบากอยูดวยเสนาสนะ หรือคิลานปจจัย จะทําอปโลกนกรรมเพื่อความเห็นชอบแหงสงฆ แลวนอมเขาไปเพื่อ
ประโยชนแกเสนาสนะและคิลานปจจัยนั้น ก็ควร. แมในผลไมที่ทายกอุทิศ
ถวายไว เพื่อประโยชนแกบิณฑบาต และเพื่อประโยชนแกคิลานปจจัย ก็มีนัย
เหมือนกันนี้. สวนสิ่งของที่ทายกอุทิศถวายไว เพื่อประโยชนแกเสนาสนะ
เปนครุภัณฑ, ควรรักษาปกกรองสิ่งนั้นไว แลวนอมเขาไปเพื่อประโยชนแก
เสนาสนะนั้นเทานั้น. ก็ถาเปนวัดที่ภิกษาหาไดโดยยาก ภิกษุทั้งหลายจะเลี้ยง
อัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตไมได, ในวัดหรือรัฐนี้ วิหารของพวกภิกษุผู
อพยพไปในที่อื่น เพราะราชภัย โรคภัย และโจรภัยเปนตน ยอมชํารุไป ,
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ชนเหลาอื่นยอมทําตนตาลและตนมะพราวเปนตน ใหเสียหายไป, สวนภิกษุ
อาศัยเสนาสนปจจัยแลว ยอมอาจเลี้ยงอัตภาพใหเปนไปได, ในกาลเห็นปานนี้
แมจําหนายเสนาสนะแลวบริโภค เพื่อประโยชนแกการรักษาเสนาสนะ พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลว. เพราะฉะนั้น เวนเสนาสนะที่ดีไว หนึ่งหลัง
หรือสองหลัง เสนาสนะนอกนี้ ตั้งตน แตเสนาสนะเลวที่สุด จะจําหนายเพื่อ
ประโยชนแกบิณฑบาต ก็ควร, แตไมควรนอมเขาไปทําใหวัตถุที่เปนมูลเดิม
ขาด. สวนในสวนที่ทายกกําหนดถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัย ๔ ไมควรทํา
อปโลกนกรรม, แตจะนอมเขาไปเพื่อประโยชนแกปจจัยที่ยังพรองอยู ยอม
สมควร. ควรรักษาสวนไว, แมจะจายสินจางไปใหรักษาไว ก็ควร สวนชน
เหลาใดไดรับสินจาง สรางเรือนอยูรักษาในสวนนั่นเอง, ถาชนเหลานั้นถวาย
มะพราว หรือผลตาลสุกแกภิกษุทั้งหลายผูมาแลว, ชนผูรักษาสวนเหลานั้น
ยอมไดเพื่อถวายผลไม เฉพาะที่สงฆอนุญาตแกพวกเขาวา พวกเธอจะกินผลไม
มีประมาณเทานี้ ไดทุกวัน ดังนี้ การที่ภิกษุจะรับเอาผลไมของชนเหลานั้น
แมผูถวายมากยิ่งขึ้นไป กวาผลไมที่สงฆอนุญาตนั้น ยอมไมควร สวนผูใด
ไดรับเชาสวนแลว ยอมถวายเฉพาะกัปปยภัณฑเทานั้นแกสงฆ เพื่อประโยชน
แกปจจัย ๔, ผูนี้ยอมไดเพื่อถวายผลไมแมมาก. แมสวนที่ทายกถวายไวแก
พระเจดีย เพื่อประโยชนแกประทีป หรือเพื่อตองการปฏิสังขรณสิ่งที่ชํารุด
หักพัง สงฆควรรักษาไว, ถึงจะจายสินจางไปบาง ก็ควรใหรักษาไว ก็แล
ในสวนที่ทายกถวายไวแกพระเจดียนี้ จะจายสินจางที่เปนของเจดียบาง ที่เปน
ของสงฆบาง ควรอยู. การถวายผลไมที่เกิดขึ้นในสวนนั้น (แกภิกษุทั้งหลาย
ผูมาแลว ๆ) ของพวกชนผูพักอยู ในสวนนั้นนั่นเอง รักษาสวนแมนั้นอยู
ดวยสินจาง และของพวกชนผูรับเชาสวน แลวถวายแคกัปปยภัณฑ (แกสงฆ)
พึงทราบโดยนัยดังที่กลาวแลวนั้นนั่นแล.
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ใน* คํานี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ไมตองอาบัติ เพราะคนรักษา ถวาย
ซึ่งมีอยูในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องคนรักษามะมวงเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :ถามวา คนรักษาถวายเทาไร จึงควร ? ถวายเทาไร ไมควร ?
แกวา พระมหาสุมัตเถระ กลาวไวกอนวา ผลไมใด ซึ่งคนรักษา
กําหนดถวายดวยคําวา พระคุณเจาจงถือเอาผลไมมีประมาณเทานี้ ทุกวัน ๆ
ผลไมนั้นนั่นแหละยอมควร, เขาถวายเกินไปกวานั้นไมควร. สวนพระมหาปทุมเถระกลาวไววา หนังสือที่พวกคนรักษาเขียนไว หรือทําสัญญาเครื่องหมาย
ถวายไว จะมีประโยชนอะไร ? คนรักษาเหลานั้น ก็เปนอิสระแหงผลไมที่
เขาสละแลวในมือของพวกเขา; เพราะเหตุนั้น ผลไมซึ่งคนรักษาเหลานั้นถวาย
แมมากก็ควร.
สวนในอรรถกถากุรุนที ทานกลาววา พวกเด็กหนุมของชาวบาน
ยอมรักษาสวน หรือผลไมนอยใหญอยางอื่นไว, ผลไมนอยใหญที่เด็กหนุม
เหลานั้นถวาย ยอมควร, แตภิกษุไมควรใชใหพวกเด็กนํามาแลว จึงรับ การ
ถวายผลไมของชนผูรับเชารักษาสวนของสงฆและของเจาเจดียนั่นแหละ ยอมควร,
การถวายของชนผูรักษาดวยสินจางเพียงสวนของตน จึงควร.
ในมหาปจจรีทานกลาววา พวกลูกจางผูรักษาสวนของคฤหัสถถวาย
ผลไมใดแกภิกษุทั้งหลาย, ผลไมนั้นยอมควร พวกคนผูรักษาสวนของภิกษุสงฆ
แบงผลไมใดจากคาจางของตนถวาย, ผลไมนั้นก็สมควร, แมผูใด ไดรับคาจาง
แลว จึงรักษาสวนเพียงกึ่งหนึ่ง หรือตนไม บางชนิดเทานั้น, การถวายผลไม
จากตนไมที่ถึงแกตนนั่นเอง แมของผูนั้น ก็ควร, แตสําหรับชนผูรับเชา
รักษาสวน จะถวายผลไมทั้งหมด ก็ควร. ก็คําที่ทานกลาวมานั่นทั้งหมด
*
แปลตามอัตถโยชนา ๑/๓๕๕ - ๖.
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ตางกันแคโดยพยัญชนะ โดยอรรถก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง, เพราะฉะนั้น
ผูศึกษาควรทราบความอธิบายแลว จึงถือเอา.
ในเรื่องไม มีวินิจฉัยดังนี้ :หลายบทวา ตาวกาลิโก อห ภควา ความวา ภิกษุนั้นใครจะ
กราบทูลวา ขาพระองคมีความติดจะขอยืม พระพุทธเจาขา ! ดังนี้ จึงได
กราบทูลวา. คําวา ตาวกาลิกจิตฺโต นี้ ทานกลาวอธิบายไววา ขาพระพุทธเจา มีความคิดอยางนี้วา จักนํามาคืนใหอีก. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เธอไมเปนอาบัติ เพราะขอยืม.
ก็ในเรื่องไมนี้ มีวินิจฉัยที่พนจากบาลี ดังตอไปนี้ :- ถาสงฆใชให
ภิกษุทําการงานของสงฆ จะเปนโรงอุโบสถหรือหอฉันก็ตาม, ภิกษุตองถาม
การกสงฆเสียกอน จึงควรขอยืมไป จากไมที่เปนทัพสัมภาระ ซึ่งเก็บไวเพื่อ
สรางโรงอุโบสถเปนตนนั้น. สวนทัพสัมภาระที่เปนของสงฆอันใด ไมได
คุมครองไว ยอมเปยกในเมื่อฝนตก, ทั้งแหงเพราะแดดเผา, ภิกษุจะนํา
ทัพสัมภาระแมทั้งหมดนั้นมาสรางเปนที่อยูของตน ก็ควร, เมื่อสงฆใหนํา
คืนมา ควรตกลงยินยอมกันดวยทัพสัมภาระ หรือดวยมูลคาอยางอื่น. ถา
ไมอาจตกลงยินยอมกันได, เธอควรจะกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ! เสนาสนะ
ที่ผมสรางดวยทัพสัมภาระของสงฆ, ขอทานทั้งหลายจงใชสอย โดยบริโภค
เปนของสงฆเถิด. แตภิกษุนี้ เทานั้น เปนอิสระแหงเสนาสนะแล. แมถาเสาหิน
ก็ดี เสาไมก็ดี บานประตูก็ดี หนาตางก็ดี ไมเพียงพอไซร, จะขอยืมของสงฆ
ทําใหเปนปกติ ก็ควร. ในทัพสัมภาระแมอยางอื่น ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ในเรื่องนา มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในกาลใด น้ํายอมเปนของหาไดยาก
ในกาลนั้น เขายอมนําน้ํามาไกลโยชนหนึ่งบาง กึ่งโยชนบาง, ในน้ําที่เขา
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หวงแหนเห็นปานนั้น ยอมเปนอวหาร, พวกชนยอมปรุงขาวตมและขาวสวย
ใหสําเร็จไดแมดวยน้ําใดที่เขานํามา หรือที่ขังอยูในชลาลัยทั้งหลาย มีสระ
โปกขรณีเปนตน ทั้งทําเปนน้ําดื่มและนําใชอยางเดียว หาไดทําเปนน้ําสําหรับ
ใชสอย อยางเหลือเพื่อยางอื่นไม เมื่อภิกษุถือเอาน้ําแมนั้น ดวยไถยจิต
ยอมเปนอวหาร สวนภิกษุถือเอาน้ําหนึ่งหมอ หรือสองหมอ จากน้ําใด ยอม
ไดเพื่อลางอาสนะ รดตนโพธิ์ ทําการบูชาดวยน้ํา (และ) เพื่อตมนํายอม
ควรปฏิบัติในน้ํานั้น ดวยอํานาจแหงขอกติกาของสงฆทีเดียว ภิกษุผูรับเอา
น้ํามากเกินไป หรือใสวัตถุทั้งหลาย มีดินเหนียวเปนตนปนลงดวยไถยจิต
พระวินัยธรพึงใหตีราคาสิ่งของปรับอาบัติ. ถาพวกภิกษุเจาของถิ่น ทําขอ
กติกาวัตรไวอยางมั่นคง ไมยอมใหภิกษุเหลาอื่นใชลางสิ่งของ หรือใชยอมผา
แตตนเองถือเอาทํากิจทุกอยาง เมื่อภิกษุเหลาอื่นไมเห็น พวกภิกษุอาคันตุกะ
ไมตองตั้งอยูในขอ กติกาของภิกษุเจาถิ่น แหลานั้น พึงใชลางสิ่งของมีประมาณเ
เทากับที่ภิกษุเจาของถิ่นใชลาง. ถาสงฆสระโปกขรณี หรือมีบอันนําอยูสอง
สามแหงไซร และสงฆก็ทําขอกติกาไววา ภิกษุทั้งหลาย ควรสรงน้ําในสระ
โปกขรณี และบอน้ํานี้, ควรรับเอาน้ําดื่มจากที่นี้, ควรทําการใชสอยกิจทุก
อยาง ในสระโปกขรณีและบอน้ํานี้, พวกภิกษุอาคันตุกะควรทํากิจทั้งหมดดวย
ขอ กติกาวัตรนั่นแล. ในสระโบกขรณีเปนตนตนใด ไมมีขอกติกา, การใชสอย
กิจทุกอยาง ในสระโปกขรณีเปนตนนั้น ยอมควร ฉะนี้แล.
ในเรื่องดินเหนียว มีวินิจฉัยดังนี้:- ในที่ใด ดินเหนียวเปนของ
หาไดยาก หรือดินเหนียว มีสีมีประการตาง ๆ อันพวกชนขนมากองไว ,
ในที่นั้นแมดินเหนียวนิดหนอย ก็มีราคาถึง ๕ มาสก; เพราะเหตุนั้น จึง
เปนไปปาราชิก. อนึ่ง เมื่อการงานของสงฆ และการงานในพระเจดียสําเร็จแลว
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การที่ภิกษุถามสงฆเสียกอน จึงถือเอาหรือขอยืมเอา ควรอยู. ในปูนขาวก็ดี
ในจิตรกรรมและวรรณกรรมก็ดี ก็มีนัยเหมือนกัน.
ในเรื่องหญาทั้งหลาย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในหญาที่ภิกษุเอาไฟเผา
เปนทุกกฏ เพราะไมมีการใหเคลื่อนจากฐาน, แตเปนภัณฑไทย. สงฆรักษา
พื้นที่ที่ปลูกหญาไว แลวใชหญานั้นมุงที่อยูของสงฆ, บางคราวสงฆยอมไม
อาจรักษาไดอีก. ครั้งนั้น มีภิกษุอีกรูปหนึ่ง รักษาไวดวยมงวัตรเปนใหญ
หญานั่น เปนของสงฆเหมือนกัน ถาไมมีใครรักษา สงฆควรสั่งภิกษุรูปหนึ่ง
วา ทานจงชวยรักษาใหที, ถาเธอรูปนั้น ปรารถนาสวนแบงไซร, สงฆแม
จะตองเสียสวนแบงให ก็ควรใหเธอรูปนั้นรักษา. ถาเธอขอเพิ่มสวนแบงไซร,
สงฆควรใหโดยแท. ภิกษุขอเพิ่ม เติมขึ้นอีก สงฆควรพูดวา ทานจงไป รักษา
แลว เอาหญาทั้งหมด มุงเสนาสนุของตนเถิด. เพราะเหตุไร ไมควรให
พรอมทั้งพื้นที่ ที่เปนครุภัณฑ ควรใหเพียงหญาเทานั้น. เมื่อภิกษุรูปนั้น
รักษาไวแลว ใชมุงเสนาสนะของตน, ถาสงฆยังจุสามารถจะรักษาไดอีก,
สงฆควรจะพูดกะภิกษุรูปนั้นวา ทานไมตองรักษา, สงฆจักรักษาเอง ดังนี้.
๗ เรื่อง มีเรื่องเตียงเปนตน ปรากฏชัดแลวแล. ก็เมื่อภิกษุลักเสาหินก็ดี เสาไมก็ดี หรือสิ่งของอะไร ๆ อยางอื่น แมที่ไมไดมาในพระบาลี
ซึ่งมีราคาถึงบาท เปนปาราชิกเหมือนกัน.
ในเรือนสําหรับทําความเพียรเปนตน มีวินิจฉันดังนี้ :- แมเมื่อภิกษุ
พังฝาก็ดี กําแพงก็ดี แหงสถานที่มีบริเวณเปนตน ซึ่งถูกเจาของเขาทอดทิ้ง
เรี่ยราดไว แลวลักเอาทัพสัมภาระมีอิฐเปนตนไป ก็มีนัยนั่นเหมือนกัน
เพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ภิกษุทั้งหลาย บางคราวยอมอยูครอบครอง
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เสนาสนะ ที่ชื่อวาเปนของสงฆ บางคราวก็ไมอยูครอบครอง. แมเมื่อภิกษุ
ลักเอาบริขารบางอยาง ในสถานที่ทั้งหลาย มีวัดที่ถูกทอดทิ้งแลวเปนตน ใน
เมื่อชาวชนบทอพยพหนีไป เพราะโจรภัยในชายแดน ก็มีนัยนั่นเหมือนกัน.
สวนภิกษุเหลาใดนําทัพสัมภาระไปใชชั่วคราว จากวัดที่เขาทอดทิ้งแลวนั้น
และในเมื่อวัดมีภิกษุกลับมาอยู ภิกษุทั้งหลาย สั่งภิกษุเหลานั้นใหนํามาคืน
ควรใหคืน. แมถาเธอทั้งหลาย นําสัมภาระไมเปนตน จากวัดที่เขาทอดทิ้ง
แลวนั้น มาสรางเปนเสนาสนะ, สิ่งของที่พวกเธอนํามานั้น หรือเสนาสนะที่
มีราคาเทากับสิ่งของนั้น ควรใหคืนเหมือนกัน. เมื่อชาวชนบท ยังไมตัด
ความอาลัย อพยพไป ดวยคิดวา พวกเราจักกลับมาอยู ครอบครองอีก, เสนาสนะที่เปนของคณะหรือเปนของบุคคล เปนอันเขายังถือกรรมสิทธิ์อยู. ถาเขา
เหลานั้นอนุญาตให, ไมมีกิจดวยการทําคืน. สวนทัพสัมภาระของสงฆ จัด
เปนกรุภัณฑ เพราะฉะนั้น ควรจัดการใหคืนเหมือนกัน เรื่องเครื่องใชสอย
ในวิหารมีเนื้อความกระจางทั้งนั้น
ในพระพุทธานุญาตนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนําไป
ใชไดชั่วคราว ดังนี้ มีวินิจฉัยดังนี้ ภิกษุใดยืมเตียงหรือตั่งของสงฆไป
ใชสอยโดยการใชสอยอยางของสงฆ หนึ่งเดือนบาง สองเดือนบาง ในสถาน
ที่ผาสุกของตน เมื่อภิกษุทั้งหลายผูแกกวามาแลวก็ถวาย, ไมนํากลับคืน. เมื่อ
เตียงและตั่งนั้น หายไปบาง ชํารุดไปบาง คนอื่นลักไปโดยความเปนขโมย
บาง ยอมไมเปนสินใชแกภิกษุรูปนั้น. แตเมื่อเธออยูแลวจะไป ควรจะเก็บ
ไวในที่เติม. สวนภิกษุใดใชสอย โดยการใชสอยเปนของบุคคล ไมไดถวาย
แกภิกษุทั้งหลายผูแกกวา ซึ่งมาแลว ๆ (เมื่อเตียงและตั่งนั้นเสียหายไปบาง
ชํารุดไปบาง คนอื่นลักไปเคยความเปนขโมยบาง) ยอมเปนสินใชแกภิกษุรูป
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นั้น. ในสังเขปอรรถกถาทานกลาวไววา ก็ภิกษุผูนําไปสูอาวาสอื่นแลวใชสอย
ถาในอาวาสนั้น ภิกษุผูแกกวา มาบังกับใหภิกษุนั้นออกไปเสีย ควรพูดวา
ผมนําเตียงและตั่งนี้ มาจากอาวาสชื่อโนน, ผมจะไป ผมจาจัดเตียงและตั่ง
นั้นใหเปนปกติ. ถาภิกษุผูแกกวานั้น พูดวา ขาพเจาจักจัดใหเปนปกติเอง,
แมจะทําใหเปนภาระของภิกษุผูเฒานั้น ไปเสีย ก็ควร.
ในเรื่องเมืองจัมปา มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขาวยาคูที่พวกชนใสอปรัณชาติชนิดเอก อยางใดอยางหนึ่ง รวมกับน้ํามันงา และขาวสาร แลวปรุงดวย
วัตถุ ๓ อยาง คือ น้ํามันงา ขาวสาร และถั่วเขียว, หรือน้ํามันงา ขาวสาร
และถั่ว ราชมาษ, หรือนํามันงา ขาวสาร และเยื่อถั่วพู ชื่อวา เตกฏละ*
(ขาวยาคูปรุงดวยวัตถุ ๓ อยาง). ไดยินวา พวกชนยอมประกอบปรุงขาวยาคู
ชื่อ เตกฏละ นั่นดวยวัตถุ ๓ อยาง มีเนยใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวด
เปนตนเหลานี้ ในน้ํานมที่เดือดดวยน้ํา ๔ สวน.
ในเรื่องเมืองราชคฤห มีวินิจฉัยดังนี้:- ขนมที่มีรสดียิ่ง ทานเรียกวา
ขนมรวงผึ้ง อาจารยบางพวกกลาววา รวงผึ้ง บาง. คําที่เหลือ แมใน
๒ เรื่องนี้ ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว ในเรื่องแจกขาวสุกนั่นแลว.
ในเรื่องพระอัชชุกะ มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา เอตทโวจ ความวา คฤหบดีนั้นเปนไข ไดสั่งไวแลว.
หลายบทวา อายสฺมา อุปาลิ อายสฺนโต อชฺชุกสฺส ปกฺโข
ความวา ทานพระอุบาลี หาใชเปนฝกฝาย (ของทานพระอัชชกะนั้น) ดวย
อํานาจถึงความลําเอียงไม โดยที่แท บัณฑิตพึงทราบวา พระเถระเปนฝกฝาย
(ของทานพระอัชชุกะนั้น) ดวยความอนุเคราะหผูเปนลัชชี และอนุเคราะห
*
บาลีเดิมเปน เตกฏลฺล.
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พระวินัย เพราะรูวาทานไมเปนอาบัติ. คําที่เหลือในเรื่องพระอัชชุกะนี้ มี
เนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ในเรื่องเมืองพาราณสี มีวินิจฉัยดังนี้:-.
สองบทวา โจเรหิ อุปฺปทฺทุต ความวา ถูกพวกโจรปลน แลว.
หลายบทวา อิทฺธิยา อาเนตฺวา ปาสาเท เปสิ ความวา ได
ยินวา พระเถระไดเห็นสกุลนั้น เพียบพรอมอยูดวยลูกศรคือความโศก วนเวียน
กลับไปกลับมาอยู จึงไดอธิษฐานปราสาทของตนเหลานั้นแล ดวยฤทธิ์ของ
ตนวา จงปรากฏมีในที่ใกลเด็กทั้งหลาย โดยความอนุเคราะหธรรม เพื่อความ
กรุณา เพื่อประโยชนแกการตามรักษาความเลื่อมใสแหงสกุลนั้น. เด็กทั้ง ๒
ก็จําไดวา ปราสาทของพวกเรา จึงไดขึ้นไป. ลําดับนั้นพระเถระไดคลายฤทธิ์
แลว. แมปราสาทก็ไดตั้งอยูในที่ของตนตามเดิม. แตพระธรรมสังคาหกาจารย
ทั้งหลาย กลาวไวดวยอํานาจโวหารวา พรเถระนําเด็ก ๒ นั้นมาดวยฤทธิ์
แลวพักไวในปราสาท.
บทวา อิทฺธิวิสเย คือ ไมเปนอาบัติ เพราะอธิษฐานฤทธิ์เชนนี้.
สวนฤทธิ์ คือการแผลตาง ๆ ยอมไมควร ฉะนี้และ. ๒ เรื่องในที่สุด มีเนื้อ
ความตื้นทั้งนั้นแล.
จบทุติยปาราชิกวรรณนา ในวินัยสังวรรณนา
ชื่อสมันตปาสาทิกา
[คาถาสรูปทุติยปาราชิกสิกขาบท]
ในทุติยปาราชิกสิกขาบทนี้ มีอนุศาสนี ดังตอไปนี้
ทุติยปาราชิกสิกขาบทนี้ใด อันพระ
ชินเจาผูไมเปนที่ ๒ มีกิเลสอันพายแพแลว
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ทรงประกาศแลวในพระศาสนานี้, สิกขาบท
อื่นไร ๆ ที่มีนัยอันซับซอนมากมาย มีเนื้อ
ความและวินิจฉัยลึกซึ่ง เสมอดวยทุติยปาราชิกสิกขาบทนั้น ยอมไมมี. เพราะเหตุ
นั้น เมื่อเรื่องหยั่งลงแลว ภิกษุผูรูทั่วถึง
พระวินัย จะทําการวินิจฉัยในเรื่องที่หยั่งลง
แลวนี้ ดวยความอนุเคราะหพระวินัย พึง
พิจารณาพระบาลีและอรรถกถาพรอมทั้ง
อธิบาย โดยถวนถี่ อยาเปนผูประมาท ทํา
การวินิจฉัยเถิด. ในกาลไหน ๆ ไมพึงทํา
ความอาจหาญในการซื้ออาบัติ, ควรใสใจวา
เราจักเห็นอนาบัติ. อนึ่ง แมเห็นอาบัติแลว
อยาเพอพูดเพรื่อไปกอน พึงใครครวญและ
หารือกับทานผูรูทั้งหลายแลว จึงปรับอาบัติ
นั้น. อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเปน
ปุถุชนในศาสนานี้ ยอมเคลื่อนจากคุณ คือ
ความเปนสมณะ ดวยอํานาจแหงจิต ที่มัก
กลับกลอกเร็ว ในเพราะเรื่องแมที่ควร.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูเฉลียวฉลาด เมื่อเล็ง
เห็นบริขารของผูอื่น เปนเหมือนงูมีพิษราย
และเหมือนไฟ พึงจับตองเถิด.
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ตติยปาราชิกกัณฑ
นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้นพระองคทรงแสดงอสุภกถา
ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกรรมฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกรรมฐาน ทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนือง ๆ โดยอเนกปริยายแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะ
หลีกออกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใคร ๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนํา
บิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นรับ ๆ สั่งแลว ไมมีใครกลาเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาเลย นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว
ภิกษุเหลานั้นสนทนากันวา พระผูพระภาคเจาทรงแสดงอสุภกถา ทรง
พรรณนาคุณแหงอสุภกรรมฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกรรมฐาน
ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนือง ๆ โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวพากัน
ประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐาน หลายอยางหลายกระบวนอยู
ภิกษุเหลานั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรีรุนสาวหรือ
บุรุษรุนหนุม พอใจในการกแตงกาย อาบน้ําสระเกลา มีซากศพงู ซากศพ
สุนัข หรือซากศพมนุษยมาคลองอยูที่คอ พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง
ฉะนั้น จึงปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็
เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก* กลาวอยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดปลงชีวิต
พวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเปนของทาน ครั้งนั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก อันภิกษุ
*
คนโกนผมไวจุก นุงผากาสาระผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ทํานองเปนตาเถน.
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ทั้งหลายจางดวยบาตรจีวร จึงปลงชีวิตภิกษุเปนอันมากแลว ถือดาบเปอนเลือด
เดินไปทางแมน้ําวัคคุมุทา ขณะเมื่อมิคลัณฑิกสมณกุตตก กําลังลางดาบที่
เปอนเลือดนั้น อยู ไดมีความรําคาญ ความเดือดรอนวา ไมใชลาภของเราหนอ
ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่วแลวหนอ เราไมไดดีแลวหนอ เราสรางบาป
ไวมากจริงหนอ เพราะเราไดปลงชีวิตภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ขณะนั้นเทพดาคนหนึ่งผูนับเนืองในหมูมาร เดินมาบนน้ํามิไดแตก
ไดกลาวคํานี้กะเขาวา ดีแลว ดีแลว ทานสัตบุรุษ เปนลาภทาน ๆ ไดดีแลว
ทานไดสรางสมบุญไวมาก เพราะทานไดชวยสงคนที่ยังขามไมพน ใหขามพนได
ครั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก ไดทราบวาเปนลาภของเรา เราไดดีแลว เราได
สรางสมบุญไวมาก เพราะเราไดชวยสงคนที่ยังขามไมพน ใหขามพน ได ดังนี้
จึงถือดาบอั้นคม จากวิหารเขาไปสูวิหาร จากบริเวณเขาไปสูบริเวณ แลว
กลาวอยางนี้วา ใครยังขามไมพน ขาพเจาจะชวยสงใหขามพน บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุเหลาใด ยังไมปราศจากราคะ ความกลัว ความหวาดเสียว
ความสยอง ยอมมีแกภิกษุเหลานั้นในเวลานั้น สวนภิกษุเหลาใดปราศจากราคะ
แลว ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ยอมไมมีแกภิกษุเหลานั้นใน
เวลานั้น ครั้งนั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก ปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ ๑ รูปบาง
๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ๔ รูปบาง ๕ รูปบาง ๖ รูปบาง ๗ รูปบาง ๘ รูปบาง
๙ รูปบาง ๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง
๖๐ รูปบาง.
รับสั่งใหเผดียงสงฆ
[๑๗๗] ครั้นลวงกึ่งเดือนนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่
ประทับเรนแลว รับสั่งถามทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เหตุไฉนหนอ
ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนนอยไป.
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ทานพระอานนทกราบทูลวา จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา เพราะ
พระองคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกรรมฐาน ทรงสรรเสริญ
คุณแหงการเจริญอสุภกรรมฐาน ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภสมาบัติเนือง ๆ
โดยอเนกปริยายแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา และภิกษุเหลานั้นก็พากัน
พูดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกรรมฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกรรมฐาน ทรงพรรณนาคุณ
แหงอสุภสมาบัติเนือง ๆ โดยอเนกปริยาย จึงพากันประกอบความเพียรในการ
เจริญอสุภกรรมฐาน หลายอยางหลายกระบวนอยู เธอเหลานั้น อึดอัด ระอา
เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรีรุนสาวหรือบุรุษรุนหนุม พอใจในการ
ตกแตงกาย อาบน้ํา สระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย
มาคลองอยูที่คอ จะพึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิต
ตนเองบาง วานกันและกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก กลาวอยางนี้วา พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตร
จีวรนี้จะเปนของทาน พระพุทธเจาขา ครั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตกไดบาตรจีวร
เปนคาจางแลว จึงปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง
๔ รูปบาง ๕ รูปบาง ๖ รูปบาง ๗ รูปบาง ๘ รูปบาง ๙ รูปบาง ๑๐ รูปบาง
๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง ๖๐ รูปบาง ขาพระพุทธเจา
ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุสงฆนี้จะพึงดํารงอยูในพระอรหัตผลดวยปริยาย
ใด ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสบอกปริยายอื่นนั้นเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ถาเชนนั้น เธอจงเผดียง
ภิกษุที่อาศัยพระนครเวสาลีอยูทั้งหมด ใหประชุมกันที่อุปฏฐานศาลา.
เปนดังรับสั่งพระพุทธเจาขา ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธพจน
แลว จึงเผดียงภิกษุสงฆที่อาศัยพระนครเวสาลีอยูทั้งสิ้น ใหประชุมที่อุปฏฐาน-
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ศาลาแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุสงฆ
ประชุมพรอมกันแลว ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควร ใน
บัดนี้เถิด พระพุทธเจาขา.
ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา
[๑๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูอุปฏฐานศาลา
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไวถวาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมสมาธิในอานาปานสตินี้แล อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว
ยอมเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุนที่ฟุงขึ้น
ในเดือนทายฤดูรอน ฝนใหญที่ตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุน
นั้น ๆ ใหอันตรธานสงบไปได โดยฉับพลัน ฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอยางไร
ทําใหมากอยางไร จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาป
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยู ณ
โคนไมก็ตาม อยูในสถานที่สงัดก็ตาม นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติบายหนา
สูกรรมฐาน ภิกษุนั้น ยอมมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเขายาว
ก็รูสึกวาหายใจเขายาว หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รูสึกวาหายใจออกยาว เมื่อ
หายใจเขาสั้น ก็รูสึกวาหายใจเขาสั้น หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รูสึกวาหายใจ
ออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
ระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก
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ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งปติหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจง
ซึ่งปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งสุขหายใจเขา ยอมสําเหนียก
วา เราจักรูแจงซึ่งสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งจิตสังขาร
หายใจเขายอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิต
สังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งจิตหายใจเขา ยอมสํา
เหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบันเทิง
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียก
วา เราจักตั้งจิตไวมั่นหายใจเขา ยอมสําหนียกวา เราจักจิตไวมั่นหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิต
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเที่ยงหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเที่ยงหายใจออก ยอมสําเหนียก
วา เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็น
วิราคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเขา ยอม
สําหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลวอยางนี้แล
ทําใหมากแลวอยางนี้แล จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข
และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปไคโดยฉับพลัน
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ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
[๑๗๙] ลําคับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุปลงชีวิตตนเองบาง วานกัน
และกันใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็ไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก กลาวอยางนี้วา
พอคุณ ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเปนของทาน ดังนี้
จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุเหลานั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใช
ไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุเหลานั้นจึงไดปลงชีวิตตนเองบาง วานกันและกัน
ใหปลงชีวิตบาง บางเหลาก็เขาไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตก พูดอยางนี้วา พอคุณ
ขอทานไดชวยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเปนของทาน ดังนี้เลา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว โดย
ที่แท การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส ของผูที่
ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของตนบางพวกผูเลื่อมใสแลว ครั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายแลว จึงทรงติโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ
เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหง
ความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความเปนคนมักนอย ความ
เปนคนสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
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การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงแสดงธรรมีกถาที่สมควรแก
เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหง
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด
อาสวะจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวง
หาศัสตราอันจะปลิดชีวิตใหแกกายมนุษยนั้น แมภิกษุนี้ก็เปน
ปาราชิก หาสังวาสมิได.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๘๐] ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งเปนไข ภริยาของเขาเปน
คนสวย นาเอ็นดู นาชม พวกพระฉัพพัคคียมีจิตปฏิพัทธในหญิงนั้นจึงดําริ
ขึ้นวา ถาอุบาสกสามียังมีชีวิตอยู พวกเราจักไมไดนาง ผิฉะนั้น พวกเราจัก
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พรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสกนั้น ครั้นดําริฉะนั้นแลว จึงเขาไปหา
อุบาสกนั้นกลาวอยางนี้วา ดูกอนอุบาสก ทานเปนผูทําความดีไวแลว ทํากุศล
ไวแลว ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป มิไดทําความชั่ว
มิไดทําความเสียหาย ทําแคความดี ไมไดทําบาป จะประโยชนอะไรแกทาน
ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ตายจากโลกนี้แลว
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ทานจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค จักไดรับบําเรอ
เพรียบพรอมอิ่มเอิบดวยเบญจกามคุณ อันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น.
ครั้งนั้น อุบาสกนั้นเห็นจริงวา ทานพูดจริง เพราะเราทําความดีไว
แลว ทํากุศลไวแลว ทําความตานทานตอความขลาดไวแลว มิไดทําบาป
มิไดทําความชั่ว มิไดทําความเสียหาย เราทําแตความดี เรามิไดทําความชั่ว
จะประโยชนอะไรแกเรา ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้ เราตายเสียดีกวา
เปนอยู ตายจากโลกนี้แลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เราจักเขาถึง
สุคติโลกสวรรค จักไดรับบําเรอเพรียบพรอมอิ่มเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปน
ทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น ดังนี้แลว เขาจึงรับประทานโภชนะที่แสลง
เคี้ยวขาทนียะที่แสลง ลิ้มสายนียะที่แสลง และดื่มปานะที่แสลง เมื่อเปนเชนนั้น
ความปวยหนักก็เกิดขึ้น เขาถึงแกกรรมเพราะความปวยไขนั่นเอง ภริยาของ
เขาจึงเพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย
ทุศีล พูดเท็จ แทจริง พระสมณะเหลานี้ ยังปฏิญาณตนวา เปนผูประพฤติธรรม
ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม
ติเตียนวา ความเปนสมณะยอมไมมีแกพระสมณะเหลานี้ ความเปนพราหมณ
ของพระสมณะเหลานี้หามีไม ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณของพระ
สมณะเหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระ-
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สมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจาก
ความเปนสมณะ ปราศจากความเปนพราหมณเสียแลว เพราะสมณะเหลานี้
ไดพรรณนาคุณแหงความตายแกสามีของเรา สามีของเราถูกพระสมณะเหลานี้
ทําใหตายแลว.
แมคนเหลาอื่นก็เพงโทษวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้
เปนผูไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ แทจริง พระสมณะเหลานี้ยังปฏิญาณตนวา
เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวคําสัตย
มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนวา ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ
ของสมณะเหลานี้ หามีไม ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระ
สมณะเหลานี้ พินาศแลว ความเปนสมณะ ความเปนพราหมณ ของพระสมณะ
เหลานี้ จะมีแคไหน และโพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ปราศจากความ
เปนสมณะ ปราศจากความเปนพราหมณเสียแลว เพราะพระสมณะเหลานี้
พรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสก ๆ ถูกพระสมณะเหลานี้ทําใหตายแลว
ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินคนเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จําพวก
ที่มีความมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ เปนผูใครตอสิกขา
ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงไดพรรณนาคุณ
แหงความตายแกอุบาสกเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ แรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย
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เหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอพรรณนาคุณแหงความตาย
แกอุบาสกจริงหรือ.
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดพรรณนาคุณแหงความตายแกอุบาสก
เลา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อม
ใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส
ของผูที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียเหลานั้นโดยอเนกปริยายแลว
ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมัก
มาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหง
ความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ
เพียรโดยอเนกปริยาย ทรงแสดงธรรมมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหง
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
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เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:อนุบัญญัติ
๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย จากชีวิต หรือแสวง
หาศัสตราอันจะปลิดชีวิตใหเกกายมนุษยนั้น หรือพรรณนาคุณแหง
ความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย ดวยถอยคําวา แนะนายผูเปน
ชาย จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลําบากยากแคนนี้
ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ดังนี้ เธอมีจิตอยางนี้ มีใจอยางนี้ มีความ
หมายหลายอยาง อยางนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวน
เพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย แมภิกษุนี้ก็เปนปาราชิก หาสังวาส
มีได.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๘๑] บทวา อนึ่ง. . .ใด ความวาผู คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มี
ธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม
เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง. . .ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภีกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 265
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมนชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวย
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูที่ชื่อวา ภิกษุเหลานั้น
ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรมอันไม
กําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงควา ภิกษุ ใน
อรรถนี้.
บทวา จงใจ ความวา ภิกษุใดรูอยู รูดีอยู พรากกายมนุษยจาก
ชีวิต การกระทําของภิกษุนั้น เปนความตั้งใจ พยายาม ละเมิด.
ที่ชื่อวา กายมนุษย ไดแกจิตแรกเกิดขึ้น คือ ปฐมวิญญาณปรากฏ
ขึ้นในทองแหงมารดา ตราบเทาถึงกาลเปนที่ตาย อัตภาพในระหวางนี้ ชื่อวา
กายมนุษย.
บทวา พรากชีวิต ความวา ตัดทอน บั่นรอน ซึ่งอินทรีย
คือชีวิต ทําความสืบตอใหกําเริบ.
บทวา หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตใหแกกายมนุษย
นั้น ไดแก ดาบ หอก ฉมวก หลาว คอน หิน มีด ยาพิษ หรือเชือก.
[๑๘๒] บทวา หรือพรรณนาคุณแหงความตาย ไดแกแสดง
โทษในความเปนอยู พรรณนาคุณในความตาย.
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[๑๘๓] บทวา หรือชักชวนเพื่ออันตาย คือชักชวนวา จงนํามีด
มา จงกินยาพิษ หรือจงแขวนคอตายดวยเชือก.
[๑๘๔] บทวา แนะนายผูเปนชาย นี้เปนคําสําหรับเรียก คือคํา
ทักทาย.
คําวา จะประโยชน อะไรแกทาน ดวยชีวิตอันแสนลําบาก
ยากแคนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ดังนี้ นั้น อธิบายวา ชีวิตที่ชื่อ
วายากแคน คือเทียบชีวิตของตนมั่งคั่ง ชีวิตของตนเข็ญใจ ก็ชื่อวายากแคน
เทียบชีวิตของตนมีทรัพย ชีวิตของตนไรทรัพย ก็ชื่อวายากแคน เทียบชีวิต
ของเหลาเทพเจา ชีวิตของพวกมนุษย ก็ชื่อวายากแคน ชีวิตของตนมีมือขาด
มีเทาขาด มีทั้งมือทั้งเทาขาด มีหูขาด มีจมูกขาด มีทั้งหูทั้งจมูกขาด ชื่อวา
ชีวิตอันแสนลําบาก จะประโยชนอะไรดวยชีวิตอันแสนลําบากและยากแคน
เชนนี้ ทานตายเสียดีกวาเปนอยู ดังนี้.
บทวา มีจิตอยางนี้ มีใจอยางนี้ ความวา ธรรมชาติอันใดเปนจิต
ธรรมชาติอันนั้นชื่อวาใจ ธรรมชาติอันใดเปนใจ ธรรมชาติอันนั้นชื่อวาจิต.
บทวา มีความมุงหมายหลายอยาง อยางนี้ คือมีความหมายใน
อันตาย มีความจงใจในอันตาย มีความประสงคในอันคาย.
บทวา โดยหลายนัย คือ โดยอาการมากมาย.
บทวา พรรณนาคุณในความตายก็ดี ไดแก แสดงโทษในความ
เปนอยู พรรณนาคุณในความตายวา ทานตายจากโลกนี้แลว เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค จักไดรับบําเรอเพรียบพรอม
อิ่มเอิบดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย ในสุคติโลกสวรรคนั้น.
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[๑๘๕] บทวา ชักชวนเพื่ออันตรายก็ดี คือชักชวนวา จงนํามีดมา
จงกินยาพิษ จงแขวนคอตายดวยเชือก หรือจงโจนลงในบอ ในเหว หรือ
ในที่ชัน.
[๑๘๖] คําวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเดียะภิกษุ
๒ รูปแรก.
คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแลวเปน
ของกลับตอใหติดสนิทอีกไมไดแมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงใจ
พรากกายมนุษยจากชีวิตแลว ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราซิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวาสังวาสนั้น ไดแกกรรมที่
พึงทํารวมกัน อุเทศที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อวา
สังวาส สังวาสนั้นไมมีกับภิกษุนั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
มาติกา
[๑๘๗] ทําเอง ยืนอยูใกล
สั่งทูต สั่งทูตตอ
ทูตไมสามารถ
ทูตไปแลวกลับมา
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ลับ
ที่ลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ลับ สําคัญวาที่ลับ
พรรณนาดวยกาย
พรรณนาดวยวาจา
พรรณนาดวยกายและวาจา
พรรณนาดวยทูต
พรรณนาดวยหนังสือ
หลุมพราง วัตถุที่พิง
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การลอบวาง เภสัช
การนํารูปเขาไป
การนําเสียงเขาไป
การนํากลิ่นเขาไป
การนํารสเขาไป
การนําโผฏฐัพพะเขาไป
การนําธรรมารมณเขาไป กิริยาที่บอก การแนะนํา
การนัดหมาย
การทํานิมิต.
มาติกาวิภังค
สาหัตถิกประโยค ทําเอง
[๑๘๘] คําวา ทําเอง คือฆาเองดวยกาย ดวยเครื่องประหาร ที่
เนื่องดวยกาย หรือดวยเครื่องที่ประหารซัดไป
ยืนอยูใกล
คําวา ยืนอยูใกล คือยืนสั่งอยู ณ ที่ใกลวา จงยิงอยางนี้ จงประหาร
อยางนี้ จงฆาอยางนี้.
อาณัตติกประโยค สั่งทูต
[๑๘๙] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูรับคําสั่ง เขาใจวาบุคคลนั้นแน จึงปลงชีวิตบุคคลนั้น ตองอาบัติปาราชิก
ทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูรับคําสั่ง เขาใจวาบุคคลนั้นแน แตปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผูสั่งไมตอง
อาบัติ ภิกษุผูฆาตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ
ผูรับคําสั่ง เขาใจวาบุคคลอื่น แตปลงชีวิตบุคคลชื่อนั้น ตองอาบัติปาราชิก
ทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ
ผูรับคําสั่ง เขาใจวาบุคคลอื่น และปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผูสั่งไมตองอาบัติ
ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
สั่งทูตตอ
[๑๙๐] ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงไป
บอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูรับคําสั่ง บอกแกภิกษุนอกนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆารับคํา ภิกษุ
ผูสั่งเติม ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ตองอาบัติ
ปาราชิกทุกรูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา ทานจงบอกแกภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้ จงไปบอกแก
ภิกษุชื่อนี้วา ภิกษุชื่อนี้จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุ
ผูรับคําสั่ง สั่งภิกษุรูปอื่นตอ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูฆารับคํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ ภิกษุผูฆา ปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ภิกษุผูสั่งเติม ไมตองอาบัติ ภิกษุ
ผูรับคําสั่งและภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
ทูตไมสามารถ
[๑๙๑] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่งไปแลวกลับมาบอกอีกวา ผมไมสามารถปลงชีวิตเขาได
ภิกษุผูสั่งสั่งใหมวา ทานสามารถเมื่อใด จงปลงชีวิตเขาเสียเมื่อนั้น ดังนี้
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ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุผูรับคําสั่งปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิก
ทั้ง ๒ รูป.
ทูตไปแลวกลับมา
[๑๙๒] ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้นสั่งภิกษุนั้นแลว มีความรอนใจ แตพูดไมใหไดยินวา
อยาฆา ภิกษุผูรับคําสั่งปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ครั้น
ภิกษุนั้นสั่งภิกษุนั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย ภิกษุผู
รับคําสั่งกลับพูดวา ทานสั่งผมแลว จึงปลงชีวิตบุคคลชื่อนั้นเสีย ภิกษุผูสั่งเดิม
ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุสั่งภิกษุวา จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ครั้นภิกษุนั้น สงภิกษุนั้นแลว มีความรอนใจ พูดใหไดยินวา อยาฆาเลย
ภิกษุผูรับคําสั่ง รับคําวาดีแลว งดเสีย ไมตองอาบัติทั้ง ๒ รูป.
ที่ไมลับ สําคัญวาที่ลับ
[๑๙๓] ที่ไมลับ ภิกษุสําคัญวาที่ลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ
บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
ที่ลับ สําคัญวาไมลับ
ที่ลับ ภิกษุสําคัญวาที่ไมลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ บุคคลชื่อนี้
พึงถูกฆา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
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ที่ไมลับ สําคัญวาที่ไมลับ
ที่ไมลับ ภิกษุสําคัญวาที่ไมลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ บุคคล
ชื่อนี้ พึงถูกฆา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
ที่ลับ สําคัญวาที่ลับ
ที่ลับ ภิกษุสําคัญวาที่ลับ พูดขึ้นวา ทําอยางไรหนอ บุคคลชื่อนี้
พึงถูกฆา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
พรรณนาดวยกาย
[๑๙๔] ที่ชื่อวา พรรณนาดวยกาย ไดแกภิกษุทํากายวิการวา
ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผูใดผูหนึ่งคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนา
ใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา ตอง
อาบัติปาราชิก.
พรรณนาดวยวาจา
ที่ชื่อวา พรรณนาดวยวาจา ไดแก ภิกษุกลาวดวยวาจาวา ผูใด
ตายอยางนั้น ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
เพราะการพรรณนานั้น ผูใดผูหนึ่งคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด
ภิกษุผูพรรณนาตองอาบัติถุลลัยจัย เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก.
พรรณนาดวยกายและวาจา
ที่ชื่อวา พรรณนาดวยกายและวาจา อธิบายวา ภิกษุทําวิการ
ดวยกายก็ดี กลาวดวยวาจาก็ดีวา ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ
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หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผูใดผูหนึ่ง
คิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติปาราชิก.
พรรณนาดวยทูต
[๑๙๕] ที่ชื่อวา พรรณนาดวยทูต ไดแกภิกษุสั่งทูตไปวา ผูใด
ตายอยางนี้ ผูนั้น จะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ผูใดผูหนึ่งไดทราบคําบอกของทูตแลวคิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนา
ใหเกิด ภิกษุผูพรรณนา ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูพรรณนา ตอง
อาบัติปาราชิก.
พรรณนาดวยหนังสือ
ที่ชื่อวา พรรณนาดวยหนังสือ ไดแกภิกษุเขียนหนังสือไววา ผูใด
ตายอยางนั้น ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ ตัวอักษร ผูใดผูหนึ่งเห็นหนังสือแลวคิดวา เราจักตาย แลวยังทุกขเวทนา
ใหเกิด ภิกษุผูเขียน ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูเขียน ตองอาบัติ
ปาราชิก.
หลุมพราง
[๑๙๖] ที่ชื่อวา หลุมพราง ไดแกภิกษุขุดหลุมพรางเจาะจงมนุษย
ไววา เขาจักตกตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อผูใดผูหนึ่งตกลงไปแลวไดรับ
ทุกขเวทนา ภิกษุผูขุด ตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุผูขุดตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุขุดหลุมพรางไวมิไดเจาะจงวา ผูใดผูหนึ่งจักตกตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
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มนุษยตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาตกลงไปแลว
ไดรับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก
ยักษก็ดี เปรตก็ดี สัตวดิรัจฉานแปลงเพศเปนมนุษยก็ดี ตกลงไปในหลุมพราง
นั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อมันตกลงไปแลวไดรับความทุกขเวทนา ภิกษุ
ตองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย สัตวดิรัจฉานตกลงไปใน
หลุมพรางนั้น ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ เมื่อมันตกลงไปแลวไดรับทุกขเวทนา
ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ มันตาย ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.
วัตถุที่พิง
[๑๙๗] ที่ชื่อวา วัตถุที่พิง ไดแกภิกษุวางศัสตราไวในที่สําหรับพิง
ก็ดี ทายาพิษไวก็ดี ทําใหชํารุดก็ดี วางไวริมบอ เหวหรือที่ชัน ดวยหมาย
ใจวา บุคคลจักตกตายดวยวิธีนี้ ดังนี้ก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดรับทุกขเวทนา เพราะตองศัสตราถูกยาพิษ หรือตกลงไป ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย
เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การลอบวาง
[๑๙๘] ที่ชื่อวา การลอบวาง ไดแกภิกษุวางดาบ หอก ฉมวก
หลาว ไมคอน หิน มีด ยาพิษ หรือเชือกไวใกล ๆ ดวยตั้งใจวา บุคคล
จักตายดวยของสิ่งนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาคิดวา เราจักตายดวยของสิ่ง
นั้น แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตอง
อาบัติปาราชิก.
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เภสัช
[๑๙๙] ที่ชื่อวา เภสัช ไดแก ภิกษุใหเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผา
หรือน้ําออย ดวยตั้งใจวา เขาลิ้มเภสัชนี้แลวจักตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
เมื่อเขาลิ้มเภสัชนั้นแลว ไดรับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนํารูปเขาไป
[๒๐๐] ที่ชื่อวา การนํารูปเขาไป ไดแก ภิกษุนํารูปซึ่งไมเปนที่
ชอบใจ นากลัว นาหวาดเสียวเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาเห็นรูปนี้แลวจักตกใจ
ตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูปนั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย
เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุนํารูปซึ่งเปนที่ชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยตั้งใจวา
เขาเห็นรูปนี้แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
เขาเห็นรูปนั้นแลว ซูบผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนําเสียงเขาไป
ที่ชื่อวา การนําเสียงเขาไป ไดแกภิกษุนําเสียงซึ่งไมเปนที่ชอบใจ
นากลัว นาหวาดเสียวเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาไดยินเสียงนี้แลว จักตกใจตาย
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาไดยินเสียงนั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย
เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุนําเสียงซึ่งเปนที่ชอบใจ นารัก นาจับใจเขาไป ดวยทั้งใจวา
เขาไดยินเสียงนี้แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
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เขาไดยินเสียงนั้นแลวซูบผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขา
ตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนํากลิ่นเขาไป
ที่ชื่อวา การนํากลิ่นเขาไป ไดแก ภิกษุนํากลิ่นซึ่งไมเปนที่ชอบใจ
นาเกลียด นาปฏิกูลเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาสูดกลิ่นนั้นแลว จักตาย เพราะ
เกลียด เพราะปฏิกูล ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาสูดกลิ่นนั้นแลว ไดรับ
ทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุนํากลิ่นซึ่งเปนที่ชูใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาสูดกลิ่นนี้แลว จะ
ซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาสูดกลิ่นนั้นแลวซูบ
ผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนํารสเขาไป
ที่ชื่อวา การนํารสเขาไป ไดแก ภิกษุนํารสซึ่งไมเปนที่ชอบใจ
นาเกลียด นาปฏิกูลเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาลิ้มรสนี้แลวจักตาย เพราะเกลียด
เพราะปฏิกูล ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาลิ้มรสนั้นแลวไดรับทุกขเวทนา
เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติ
ปาราชิก.
ภิกษุนํารสซึ่งเปนที่ชอบใจเขาไป ดวยตั้งใจวา เขาลิ้มรสนี้แลวจะ
ซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาลิ้มรสนั้นแลวซูบผอม
เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
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การนําโผฏฐัพพะเขาไป
ที่ชื่อวา การนําโผฏฐัพพะเขาไป ไดแก ภิกษุนําโผฏฐัพพะ ซึ่ง
ไมเปนที่พอใจ มีสัมผัสไมสบายและกระดางเขาไปดวยตั้งใจวา เขาถูกตอง
สิ่งนี้เขาแลว จักตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาถูกตองสิ่งนั้นเขา ได
รับทุกขเวทนา ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุนําโผฏฐัพพะซึ่งเปนที่ชอบใจ มีสัมผัสสบาย และออนนุมเขาไป
ดวยตั้งใจวา เขาถูกสิ่งนี้แลว จักซูบผอมตาย เพราะหาไมได ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ เขาถูกตองสิ่งนั้น เขาแลวซูบผอม เพราะหาไมได ภิกษุตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนําธรรมารมณเขาไป
ที่ชื่อวา การนําธรรมารมณเขาไป ไดแกภิกษุแสวงเรื่องนรกแก
คนผูควรเกิดในนรกดวยตั้งใจวา เขาฟงเรื่องนรกนี้แลว จักตกใจตาย ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเรื่องนรกนั้นแลวตกใจ ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขา
ตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุแสดงเรื่องสวรรคแกคนผูทําความดีดวยตั้งใจวา เขาฟงเรื่อง
สวรรคนี้แลว จักนอมใจตาย ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เขาฟงเรื่องสวรรคนั้น
แลวคิดวา เราจักนอมใจตาย แลวยังทุก เวทนาใหเกิด ภิกษุตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
กิริยาที่บอก
[๒๐๑] ที่ชื่อวา กิริยาที่บอก ไดแก ภิกษุถูกเขาถาม แลวบอกวา
จงตายอยางนี้ ผูใดตายอยางนั้น ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้
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ตองอาติทุกกฏ เพราะการบอกนั้น เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนา
ใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การแนะนํา
ที่ชื่อวา การแนะนํา ไดแก ภิกษุอันเขาไมไดถาม แตแนะนําวา
จงตายอยางนี้ ผูใดตายอยางนี้ ผูนั้นจะไดทรัพย ไดยศ หรือไปสวรรค ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการแนะนํานั้น เขาคิดวาเราจักตาย แลวยังทุกขเวทนา
ใหเกิด ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุตองอาบัติปาราชิก.
การนัดหมาย
[๒๐๒] ที่ชื่อวา การนัดหมาย ไดแก ภิกษุทําการนัดหมายวา จง
ปลงชีวิตเขาเสียตามกําหนดหมายนั้น ในเวลาเชาหรือเวลาเย็น ในเวลากลางคืน
หรือกลางวัน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ เพราะการนัดหมายนั้น ภิกษุผูรับคําสั่ง
ปลงชีวิตเขาสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ปลงชีวิตเขาไดกอนหรือหลัง
คํานัดหมายนั้น ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา ตองอาบัติปาราชิก.
การทํานิมิต
ที่ชื่อวา การทํานิมิต ไดแก ภิกษุทํานิมิตวา ผมจักขยิบตา ยักคิ้ว
หรือผงกศีรษะ ทานจงปลงชีวิตเขาตามนิมิตนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูรับสั่งปลงชีวิตเขาสําเร็จตามนิมิตนั้น ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
ปลงชีวิตเขากอนหรือหลังนิมิตนั้น ภิกษุผูสั่งเติม ไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆา
ตองอาบัติปาราชิก.
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อนาปตติวาร
[๒๐๓] ภิกษุไมจงใจ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหตาย ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตพุงซาน ๑ ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหลานี้ ไมตองอาบัติ ดังนี้แล.
ปฐมภาณวาร
ในมนุสสวิคคหปาราชิก จบ
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๒๐๔] เรื่องพรรถเนา ๑ เรื่อง
เรื่องสาก ๑ เรื่อง
เรื่องพระผูเฒา ๓ เรื่อง
เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง
เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง
เรื่องไมกลอน ๓ เรื่อง
เรื่องใหลง ๓ เรื่อง
เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง
เรื่องนวด ๓ เรื่อง
เรื่องใหทาน้ํามัน ๓ เรื่อง
เรื่องใหลมลง ๓ เรื่อง
เรื่องใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เรื่อง
เรื่องหญิงรวมสามี ๒ เรื่อง

เรื่องนั่ง ๑ เรื่อง
เรื่องครก ๑ เรื่อง
เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง
เรื่องสรางที่อยู ๓ เรื่อง
เรื่องมีด ๓ เรื่อง
เรื่องรางราน ๓ เรื่อง
เรื่องตก ๒ เรื่อง
เรื่องนัดถุยา ๓ เรื่อง
เรื่องใหอาบน้ํา ๓ เรื่อง
เรื่องใหลุกขึ้น ๓ เรื่อง
เรื่องใหตายดวยขาว ๓ เรื่อง
เรื่องมีครรภกับชู ๑ เรื่อง
เรื่องฆาสองมารดาบุตรตาย ๑ เรื่อง
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เรื่องฆาสองมารดาบุตรไมตาย ๑ เรื่อง
เรื่องใหรีด ๑ เรื่อง
เรื่องใหรอน ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงหมัน ๑ เรื่อง
เรื่องหญิงมีปกติตลอด ๑ เรื่อง
เรื่องจี้ ๑ เรื่อง
เรื่องทับ ๑ เรื่อง
เรื่องฆายักษ ๑ เรื่อง
เรื่องสงไปสูที่มีสัตวรายและยักษดุ ๙ เรื่อง เรื่องสําคัญแน ๔ เรื่อง
เรื่องประหาร ๓ เรื่อง
เรื่องพรรณนาสวรรค ๓ เรื่อง
เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง
เรื่องตัดตนไมที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง
เรื่องเผาปา ๓ เรื่อง
เรื่องอยาใหลําบาก ๑ เรื่อง
เรื่องไมทําตามคําของทาน ๑ เรื่อง
เรื่องใหดื่มเปรียง ๑ เรื่อง
เรื่องใหดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ ๑ เรื่อง.
วินีตวัตถุ
เรื่องพรรณนา
[๒๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได
พรรณนาคุณแหงความตายแกภิกษุนั้น ดวยความกรุณา ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ
แลว ภิกษุเหลานั้นมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องนั่ง
[๒๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
นั่งทับเด็กชายที่เขาเอาผาเกาคลุมไวบนตั่งใหตายแลว มีความรังเกียจวา เรา
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ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อนึ่ง พวกเธอไมพิจารณากอนแลวอยานั่งบนอาสนะ รูปใดนั่ง ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
เรื่องสาก
[๒๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยูที่โรงอาหาร
ในละแวกบาน ไดหยิบสากอันหนึ่งในสากที่เขาพิงรวมกันไว สากอันที่สองได
ลมฟาดลงที่ศีรษะเด็กชายคนหนึ่ง เด็กชายนั้นตายแลว เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ.
เรื่องครก
ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยูที่โรงอาหารในละแวก
บาน ไดเหยียบขอนไมที่เขานํามาเพื่อทําครก เซไปทับเด็กคนหนึ่งตาย แลว
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 281
เรื่องพระผูเฒา ๓ เรื่อง
[๒๐๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ
เมื่อเขาบอกภัตกาลแลว ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด
ขอรับ พระสงฆกําลังคอยทานอยู แลวดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลง
ถึงมรณภาพ ภิกษุผูบุตรนั้นมีดวามรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขา
บอกภัตกาลแลว ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ
พระสงฆกําลังคอยทานอยู ภิกษุผูบุตรมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึง
ดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลงถึงมรณภาพ ภิกษุผูบุตรมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยูในสํานักภิกษุ เมื่อเขา
บอกภัตกาลแลว ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดาวา นิมนตไปเถิด ขอรับ
พระสงฆกําลังคอยทานอยู ภิกษุผูบุตรมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ จึง
ดุนหลังผลักไป ภิกษุผูบิดาไดลมลง แตไมถึงมรณภาพ ภิกษุผูบุตรมีความ
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รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง
[๒๐๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อ
ติดคอ ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดใหประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพรอมกับ
โลหิต ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่ประหาร มีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมมีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุไมมีความปะสงคจะใหถึงมรณภาพ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ
ภิกษุอีกรูปหนึ่งประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อ
หลุดออกมาพรอมกับโลหิต ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่ประหาร มีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหาร เนื้อคิดคอ
ภิกษุอีกรูปหนึ่งประสงคจะใหถึงมรณภาพ ไดใหประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อ
หลุดออกมาพรอมกับโลหิต แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่ประหาร
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหถึงมรณภาพ พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง
[๒๑๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
ไดบิณฑบาตเจือยาพิษมาแลวนําไปสูโรงฉัน ไดถวายบิณฑบาตนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลายใหฉันกอน ภิกษุเหลานั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา ไมทราบเกลา พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมรู ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งประสงคจะทดลอง ไดใหยาพิษ
แกภิกษุอีกรูปหนึ่งฉัน ภิกษุนั้นถึงมรภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะทดลอง พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องสรางที่อยู ๓ เรื่อง
[๒๑๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้น พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกัน
สรางวิหารที่อยู ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางยกศิลาสงขึ้นไป ศิลาที่ภิกษุผูอยูขางบน
รับไวไมมั่น ไดตกทับกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางาถึงมรณภาพแลว เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถานวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดจงใจ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหาร
ที่อยู ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลาง ยกศิลาสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบน มีความ
ประสงคจะใหทาย จึงปลอยศิลาลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยู
ขางลางนั้นถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันสรางวิหารที่
อยู ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลาง ยกศิลาสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงค
จะใหตาย จึงปลอยศิลาลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลาง
ไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนัง
วิหาร ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางสงอิฐขึ้นไป อิฐที่ภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น
ไดหลนทับกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางถึงมรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนัง
วิหาร ภิกษุรปหนึ่งอยูขางลางสงอิฐขึ้นไปภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะให
ตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึง
มรณภาพแลว เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
คิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหทาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันกอฝาผนัง
วิหาร ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางสงอิฐขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะให
ตาย จึงปลอยอิฐลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึง

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 286
มรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถา วา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องมีด ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางสงมีดขึ้นไป มีดที่ภิกษุผูอยูขางบนรับไวไมมั่น ไดตก
ลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางถึงมรณภพ เธอมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางสงมีดขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย
จึงปลอยไมมีดลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัส ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางสงมีดขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงคจะใหตาย
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จึงปลอยมีดลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยูขางลางไมถึง
มรณภาพ เธอความรังเกียจวา เราไมตองปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถานวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอ
ไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องไมกลอน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางยกไมกลอนสงขึ้นไป ไมกลอนที่ภิกษุผูอยูขางบนจับไว
ไมมั่น ไดพลัดตกลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลางนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดจงใจ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมจงใจ ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางยกไมกลอนสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงค
จะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง ภิกษุผูอยูขาง
ลางนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ชวยกันทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งอยูขางลางยกไมกลอนสงขึ้นไป ภิกษุผูอยูขางบนมีความประสงค
จะใหตาย จึงปลอยไมกลอนลงบนกระหมอมภิกษุผูอยูขางลาง แตภิกษุผูอยู
ขางลางนั้นไมถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องรางราน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนผูกที่ตรงนี้ ภิกษุ
นั้นยืนผูกอยู ณ ที่นั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธะจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 289
ทานจงยืนผูกที่ตรงนี้ ภิกษุนั้น ยืนผูกอยู ณ ที่นั้น ไดพลัดตกลงถึง
มรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกรางรานทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส
ทานจงยืนผูกที่ตรงนี้ ภิกษุนั้นยืนผูกอยู ณ ที่นั้น ไดพลัดตกลง แตไมถึง
มรณภาพ ภิกษุผูกลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องใหลง ๓ เรื่อง
[๒๑๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแลวจะลง
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุนั้นวา อาวุโสทานจงลงทางนี้ ภิกษุนั้น ก็ลง
ทางนั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว รูปที่กลาวมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุเธอคิดอยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีก
รูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทาน
จงลงทางนี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น ไดพลัดตกลงถึงมรณภาพแลว รูปที่กลาวมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงหลังคาเสร็จแลวจะลง ภิกษุอีก
รูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทาน
จงลงทางนี้ ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น ไดพลัดตกลงแลวแตไมถึงมรณภาพ รูปที่
กลาวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องตก ๒ เรื่อง
[๒๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันบีบคั้น จึง
ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏแลวโจนลงที่เขาขาด ทับชางสานคนหนึ่งตาย เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุไมควรยังตนใหตก รูปใดใหตก ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ แลวพากันกลิ้ง
ศิลาเลน ศิลานั้นตกทับคนเลี้ยงโคคนหนึ่งตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวก
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตภิกษุไม
ควรกลิ้งศิลาเลน รูปใดกลิ้ง ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง
[๒๑๔] ๑. ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึง
ใหภิกษุนั้นนึ่งตัว ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นนึ่งตัว ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
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รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นนึ่งตัว แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องนัดถุยา ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายไดนัดถุยา
ใหแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
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รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงไดนัดถุยาใหแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวก
เธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องนวด ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงนวดฟน
ภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
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๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงนวดฟนภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจ
วาพวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงนวดฟนภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิด
อยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องใหอาบน้ํา ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงใหภิกษุนั้น
อาบน้ํา ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถาม
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระ'พุทธเจาขา.
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นอาบน้ํา แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งลาย พวกเธอคิด
อยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องใหทาน้ํามัน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงเอาน้ํามัน
ทาภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
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ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงเอาน้ํามันทาภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมี
ความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิด
อยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงเอาน้ํามันทาภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวก
เธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหาย พวกเธอคิด
อยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องใหลุกขึ้น ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุนั้น
ลุกขึ้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
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ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นลุกขึ้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นลุกขึ้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิด
อยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องใหลมลง ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายยังภิกษุนั้น
ใหลมลง ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นลมลง ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหภิกษุนั้นลมลง แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติถุลลัจจัย.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 299
เรื่องใหตายดวยขาว ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดใหขาว
แกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหขาวแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความ
รังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหขาวแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิด
อยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องใหตายดวยน้ําฉัน ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดใหน้ํามัน
แกภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกรานทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงไดใหน้ํามันแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอ
มีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
คิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงไดใหน้ํามันแกภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ
พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอคิดอยางไร.
ภิ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องหญิงมีครรภกับชู
[๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหนึ่ง สามีเลิกรางไปนาน จึงมี
ครรภกับชายชู นางไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา นิมนตเถิดเจาขา ขอทาน
จงรูเภสัชที่ทําใหครรภตก ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัช
ที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น ทารกไดถึงแกความตาย เธอมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องหญิงรวมสามี ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คน ๆ หนึ่งเปนหมัน
อีกคนหนึ่งมีปกติตลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ถานางคนนั้นตลอดบุตร จักไดครอบครองทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา
ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลว
ไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น ทารกไดถึงแกความตาย แตมารดา
ไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ
ปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คน ๆ หนึ่งเปนหมัน
อีกคนหนึ่งมีปกติตลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ถานางคนนั้นตลอดบุตร จักไดครอบครองทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา
ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภทกแกนาง ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลว
ไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาไดถึงแกความตาย แตทารก
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ไมตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องฆาสองมารดาบุตรตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คน ๆ หนึ่งเปนหมัน อีก
คนหนึ่งมีปกติตลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ถานางคนนั้นตลอดบุตร จักไดกรอบครองทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา
ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลว
ไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาและบุตรไดตายทั้ง ๒ คน เธอ
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องฆาสองมารดาบุตรไมตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คน ๆ หนึ่งเปนหมัน อีก
คนหนึ่งมีปกติตลอด หญิงหมันไดเลาเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ถานางคนนั้นตลอดบุตร จักไดครอบครองทรัพยสินทั้งมวล นิมนตเถิดเจาขา
ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตกแกนาง ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลว
ไดใหเภสัชที่ทําใหครรภตกแกหญิงนั้น มารดาและบุตรไมตายทั้ง ๒ คน เธอ
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แต
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องไหรีด
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหนึ่ง ไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุผูกุลุปกะ
วา นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตก ภิกษุนั้นบอกวา นองหญิง
ถาเชนนั้นทานจงรีด นางจึงไดรีดใหครรภตกไป เธอมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องใหรอน
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภคนหนึ่ง ไดบอกเรื่องนั้นกะภิกษุผูกุลุปกะ
วา นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหครรภตก ภิกษุนั้นบอกวา นองหญิง
ถาเชนนั้นทานจงทําใหครรภรอน นางจึงทําใหครรภรอน ใหครรภตกไป
เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จีงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องหญิงหมัน
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหนึ่ง ไดบอกเรื่องนี้กะภิกษุผูกุลุปกะวา
นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําใหดิฉันตลอดบุตร ภิกษุนั้นรับ คําวา ดีละ
นองหญิง แลวไดใหเภสัชแกนาง ๆ ถึงแกกรรม เธอมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องหญิงมีปกติคลอด
ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีปกติตลอดบุตรถี่คนหนึ่ง ไดบอกเรื่องนี้กะ
ภิกษุผูกุลุปกะวา นิมนตเถิดเจาขา ทานจงรูเภสัชที่ทําไมใหดิฉัน ตลอดบุตร
ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละนองหญิง แลวไดใหเภสัชแกนาง ๆ ไดถึงแกกรรม
เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องจี้
[๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย ยังภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยูใน
จําพวกพระสัตตรสวัคคียใหหัวเราะเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ภิกษุนั้นเหนื่อย หายใจ
ออกไมทัน ไดถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย.
เรื่องทับ
[๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย ชวยกันขึ้นทับ
ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยูในจําพวกพระฉัพพัคคีย ดวยตั้งใจวาจักลงโทษใหถึงมรณภาพ
แลว พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติปาจิตตีย.
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เรื่องฆายักษ
[๒๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหมอผีรูปหนึ่ง ปลงชีวิตยักษแลวมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสงไปสูมีสัตวรายและยักษดู ๙ เรื่อง
[๒๑๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู
วิหารที่มียักษดุ พวกยักษไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีดวามรังเกียจวา เราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสง
ภิกษุรูปหนึ่งไปสูวิหารที่มียักษดุ พวกยักษไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก.
๓. ก็โดยสมัยนั้น แล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสง
ภิกษุรูปหนึ่งไปสูวิหารที่มียักษดุ แตพวกยักษไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความ
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รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสูทางกันดาร
ที่มีสัตวราย ๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสง
ภิกษุรูปหนึ่งไปสูทางกันดารที่มีสัตวราย ๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแคพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว .
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสง
ภิกษุรูปหนึ่งไปสูทางกันดารที่มีสัตวราย แตสัตวรายไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอ
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสูทางกันดาร
ที่มีโจร ๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๘. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสง
ภิกษุหนึ่งไปสูทางกันดารที่มีโจร ๆ ไดปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๙. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย ไดสง
ภิกษุรูปหนึ่งไปสูทางกันดารที่มีโจร แตโจรไมปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอติดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสําคัญแน ๔ เรื่อง
[๒๒๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง สําคัญวาภิกษุผูมีเวรแก
ตนแน จึงปลงชีวิตภิกษุนั้น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
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แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว .
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุผูมีเวรแกตนแน แต
ปลงชีวิตภิกษุอื่น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุอื่นแน แตปลงชีวิต
ภิกษุผูมีเวรแกตน แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญวาภิกษุอื่นแน จึงปลงชีวิต
ภิกษุอื่น แลวมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องประหาร ๓ เรื่อง
[๒๒๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
ใหประหารภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหประหารภิกษุนั้น ๆ ถึงมรณภาพแลว เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเขา ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ
ประสงคจะใหตาย จึงใหประหารภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมถึงมรณภาพ เธอมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องพรรณนาสวรรค ๓ เรื่อง
[๒๒๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพรรณนาเรื่องสวรรคแก
คนผูทําความดี คนนั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิก
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แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึง
พรรณนาเรื่องสวรรคแกคนผูทําความดี คนนั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
เจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึง
พรรณนาเรื่องสวรรคแกผูทําความดี คนนั้นดีใจ แตไมตาย เธอจึงมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย
เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพรรณนาเรื่องนรกแกผูควรเกิดใน
นรก คนนั้นตกใจตาย เธอมีความรังเกียจวา เราไมตอง ปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึง
พรรณนาเรื่องนรกแกคนผูควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจตาย เธอมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติ ปาราชิก.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึง
พรรณนาเรื่องนรกแกผูควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ แตไมตาย เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องตัดตนไมที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง
[๒๒๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไม
ทํานวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งจึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส ทานจงยืนคัดที่
ตรงนี้ ตนไมไดลมทับภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ที่ นั้นถึงมรณภาพ เธอมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตองอาบัติ.
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๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํา
นวกกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา
อาวุโส ทานจงยืนตัดที่ตรงนี้ ตนไมไดลมทับภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ที่นั้นถึง
มรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดตนไมทํานวกรรม
ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา อาวุโส
ทานจงยืนตัดที่ตรงนี้ ตนไมไดลมทับภิกษุผูยืนตัดอยู ณ ที่นั้น แตไมถึง
มรณภาพ เธอมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีดวามประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเผาปา ๓ เรื่อง
[๒๒๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียเผาปา คนทั้งหลาย
ถูกไฟไหมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
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ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะใหตาย พระพุทธ
เจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย ไมตอง
อาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีความประสงคจะใหตายจึงเผาปา
คนทั้งหลายถูกไฟไหมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตองอาบัติ
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคดียมีความประสงคจะใหตายจึงเผา
ปา คนทั้งหลายถูกไฟลวก แตไมตาย พวกเธอมีความรังเกียจวา พวกเราตอง
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอยางไร.
ฉ. พวกขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะใหตาย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องอยาใหลําบาก
[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะ
นายเพชฌฆาตวา อาวุโส ทานอยาใหนักโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวิต
ดวยการฟนทีเดียวตายเถิด เพชฌฆาตรับคําวา ดีละ ขอรับ แลวปลงชีวิต
ดวยการฟนทีเดียวตาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลว
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กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องไมทําตามคําของทาน
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสูตะแลงแกง ไดพูดกะนายเพชฌฆาต
วา อาวุโส ทานอยาใหนักโทษคนนี้ลําบากเลย จงปลงชีวิตดวยการฟนทีเดียว
ตายเถิด นายเพชฌฆาตนั้นพูดวา ผมจักไมทําตามคําของทาน แลวปลงชีวิต
นักโทษนั้น ภิกษุนั้นมีความรั้งเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องใหดื่มเปรียง
[๒๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเทาดวน หมูญาติ
เลี้ยงดูไวในเรือนญาติ ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดกะคนพวกนั้นวา ทานทั้งหลายอยาก
ใหบุรุษผูนี้ตายหรือไม.
ญ. ขอรับ กระผมอยากใหตาย.
ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาดื่มเปรียง.
คนพวกนั้นจึงไดใหบุรุษนั้นดื่มเปรียง บุรุษนั้นไดตายแลว ภิกษุนั้น
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องใหดื่มดองโลณะโสจิรกะ
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเทาดวน หมูญาติเลี้ยงดูไว
ในเรือนญาติ ภิกษุณีรูปหนึ่งไดพูดกะคนพวกนั้นวา ทานทั้งหลายปรารถนา
ใหบุรุษนี้ตายหรือไม.
ญ. ปรารถนาเจาขา
ภิ. ถาเชนนั้น จงใหเขาดื่มยาดองชื่อโลณะโสจิรกะ.
คนพวกนั้นไดใหบุรุษนั้นดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ บุรุษนั้นไดตายแลว
ภิกษุณีนั้นมีความรังเกียจ จึงไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ ไดแจงเรื่อง
นั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น ตองอาบัติปาราชิกแลว.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ จบ
ตติยปาราชิกวรรณนา
ตติยปาราชิกใด ซึ่งพระพุทธเจาผู
หมดจดทางไตรทวารทรงประกาศแลว, บัด
นี้ ถึงลําดับสังวรรณนา แหงตติยปาราชิก
นั้นแลว; เพราะเหตุนั้นคําใดที่จะพึงรูไดงาย
และคําใดที่ขาพเจาไดประกาศไวแลวในกอน
สังวรรณนานี้แมแหงตติยปาราชิกนั้น จะเวน
คํานั้น ๆ เสียฉะนี้แล.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 316
พระบาลีอุกเขปพจนวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลย
วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไปนี้:[อธิบายเรื่องเมืองไพศาลี ]
บทวา เวสาลิย มีความวา ใกลนครที่มีชื่ออยางนั้น คือมีโวหาร
เปนไป ดวยอํานาจแหงอิตถีลิงค. จริงอยู นครนั้น เรียกวา เวสาลี เพราะ
เปนเมืองที่กวางขวาง ดวยขยายเครื่องลอม คือกําแพงถึง ๓ ครั้ง. ความ
สังเขปในตติยปาราชิกนี้ มีเทานี้. สวนความพิสดารแหงบทวา เวสาลี นั้น
อันผูปรารถนาอนุบุพพิกถาพึงถือเอาจากวรรณนาแหงรัตนสูตร ในอรรถกถา
แหงขุททกปาฐะชื่อปรมัตถโชติกาเถิด. ก็แลนครแมนี้ พึงทราบวา เปนเมือง
ถึงความไพบูลยโดยอาการทั้งปวง ในเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
สัพพัญุตญาณแลว เทานั้น. ทานพระอุบาลีเถระ ครั้นแสดงโคจรคามอยางนั้น
แลว จึงกลาวที่เสด็จประทับไววา มหาวเน กูฏาคารสาลาย (ที่กูฎาคาร
ศาลาในปามหาวัน).
บรรดาปามหาวันและกูฎาคารศาลานั้น ปาใหญมีโอกาสเปนที่กําหนด
เกิดเอง ไมไดปลูก ชื่อวาปามหาวัน. สวนปามหาวันใกลกรุงกบิลพัสดุ เนื่อง
เปนอันเดียวกันกับปาหิมพานต ไมมีโอกาสเปนที่กําหนด ตั้งจดมหาสมุทร.
ปามหาวันนี้ไมเปนเชนนั้น คือเปนปาใหญ มีโอกาสเปนที่กําหนด; เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวาปามหาวัน. สวนกูฎาคารศาลา อันถึงพรอมดวยอาการทั้งปวง
ซึ่งสรางใหมีหลังคาคลายทรวดทรงแหงหงส ทําเรือนยอดไวขางใน ณ อาราม
ที่สรางไวอาศัยปามหาวัน พึงทราบวา เปนพระคันธกุฎีสําหรับพระผูมีพระภาคพุทธเจา.
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[พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอสุภกรรมฐานแกพวกภิกษุ]
หลายบทวา อเนกปริยาเยน อสุภกถ กเถติ มีความวาพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงกถาเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนายในกาย ซึ่งเปนไปดวย
อํานาจแหงความเล็งเห็นอาการอันไมงาม ดวยเหตุมากมาย. ทรงแดงอยางไร?
ทรงแสดงวา มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน ฯ มูตร. มีคําอธิบายอยางไร ?
มีคําอธิบายอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บางคน เมื่อคนหาดูแมดวยความ
เอาใจใสทุกอยางในกเลวระมีประมาณวาหนึ่ง จะไมเห็นสิ่งอะไร ๆ จะเปน
แกวมุกดาหรือแกวมณี แกวไพฑูรยหรือกฤษณา แกนจันทนหรือกํายาน
การบูรหรือบรรดาเครื่องหอมมีจุณสําหรับอบเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็ตามที
ซึ่งเปนของสะอาด แมมาตรวานอย; โดยที่แท จะเห็นแตของไมสะอาดมีประการ
ตาง ๆ มีผมและขนเปนตนเทานั้น ซึ่งมีกลิ่นเหม็นอยางยิ่ง นาเกลียด มีการ
เห็นไมเปนมิ่งขวัญ; เพราะเหตุนั้น จึงไมควรทําความพอใจ หรือความรัก
ใครในกายนี้ อันที่จริง ขึ้นชื่อวาผมเหลาใด ซึ่งเกิดบนศีรษะ อันเปนอวัยวะ
สูงสุด แมผมเหลานั้น ก็เปนของไมงามเหมือนกัน ทั้งไมสะอาด ทั้งเปน
ของปฏิกูล ก็แล ขอที่ผมเหลานั้นเปนของไมงาม ไมสะอาดและเปนของ
ปฏิกูลนั้น พึงทราบโดยเหตุ ๕ อยาง คือ โดยสีบาง โดยสัณฐานบาง โดย
กลิ่นบาง โดยที่อยูบาง โดยโอกาสบาง; ขอที่สวนทั้งหลายมีขนเปนตน
เปนของไมงาม ไมสะอาด และเปนของปฏิกูลก็พึงทราบดวยอาการอยางนี้แล.
ความสังเขปในอธิการแหงตติยปาราชิกนี้มีเทานี้. สวนความพิสดารพึงทราบ
โดยนัยที่กลาวแลว ในปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรค. พระผูมีพระภาคเจาตรัส
อสุภกถาในสวนอันหนึ่ง ๆ โดยอเนกปริยาย มีประเภทสวนละ ๕ ๆ ดวย
ประการฉะนี้.
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ขอวา อสุภาย วณฺณ ภาสติ มีความวา พระองคทรงตั้ง
อสุภมาติกา ดวยอํานาจแหงอุทธุมาตกอสุภะเปนตนแลว เมื่อจะทรงจําแนก
คือทรงพรรณนา สังวรรณนา อสุภมาติกานั้น ดวยบทภาชนีย จึงตรัสคุณานิสงสแหงอสุภะ.
ขอวา อสุภภาวนาย วณฺณ ภาสติมีความวา ความอบรมคือ
ความเจริญ ความเพิ่มเติมจิต ที่ถือเอาอากากรอันไมงาม ในสวนทั้งหลายมีผม
เปนตน หรือในอสุภะมีอุทธุมาตกอสุภะเปนตน หรือในวัตถุภายในและภายนอก
ทั้งหลาย เปนไป นี้ใด ; พระองคจะทรงแสดงอานิสงสแหงอสุภภาวนานั้น
จึงตรัสสรรเสริญ คือทรงประกาศคุณ. ตรัสอยางไรเลา ? ตรัสวา ดุกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! ภิกษุผูประกอบเฉพาะซึ่งอสุภภาวนา ในวัตถุมีผมเปนตน หรือ
ในวัตถุมีอุทธุมาตกอสุภะเปนตน ยอมไดเฉพาะซึ่งปฐมฌาน อันละองค ๕
ประกอบดวยองค ๕ มีความงาม ๓ อยาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ภิกษุ
นั้น อาศัยหีบใจ กลาวคือปฐมฌานนั้น เจริญวิปสสนา ยอมบรรลุพระอรหัต
ซึ่งเปนประโยชนสูงสุด.
[ปฐมฌานมีลักษณะ ๑๐ และความงาม ๓]
บรรดาความงาม ๓ และลักษณะ ๑๐ เหลานั้น ลักษณะ ๑๐ แหง
ปฐมฌานเหลานี้ คือ ความหมดจดแหงจิตจากธรรมที่เปนอันตราย ๑ ความ
ปฏิบัติสมาธินิมิอันเปนทามกลาง ๑ ความแลนไปแหงจิตในสมาธินิมิตนั้น ๑
ความเพิกเฉยแหงจิตที่หมดจด ๑ ความเพิกเฉยแหงจิตที่ดําเนินถึงความสงบ ๑
ความเพิกเฉยแหงจิตที่ปรากฏดวยอารมณอันเดียว ๑ ความผุดผองดวยอรรถ
คือความไมกลับกลายแหงธรรมทั้งหลายที่เกิดในฌานจิตนั้น ๑ ความผุดผองดวย
อรรถคือความที่อินทรียทั้งหลายมีรสเปนอันเคียวกัน ๑ ความผุดผองดวยอรรถ
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คือความเปนไปแหงความเพียร อันสมควรแกสมาธิปญญาและอินทรียซึ่งเปน
ธรรมไมกลับกลาย และมีรสเปนอันเดียวกันนั้น ๑ ความผุดผองดวยอรรถคือ
ความเสพคุน ๑.
บาลี* ในวิสัยเปนที่เปดเผยลักษณะ ๑๐ นั้น ดังนี้:อะไรเปนเบื้องตน อะไรเปนทามกลาง อะไรเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ความ
หมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความเพิ่มพูนอุเบกขา เปนทามกลาง ความ
ผุดผอง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน.
ความหมดจดแหงปฏิปทา เปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน เบื้องตนมี
ลักษณะเปนเทาไร เบื้องตนมีลักษณะ ๓. ธรรมใดเปนอันตรายของจิตนั้น
จิตยอมหมดจดจากธรรมนั้น จิตยอมดําเนินไปสูสมาธินิมิตอันเปนทามกลาง
เพราะคาที่เปนธรรมชาติหมดจด จิตแลนไปในสมาธินิมิต (ซึ่งเปนโคจรแหง
อัปปนา) นั้น เพราะความเปนธรรมชาติดําเนินไปแลว. จิตหมดจดจากธรรม
ที่เปนอันตราย ๑ จิตดําเนินไปสูสมาธินิมิตอันเปนทามกลาง เพราะคาที่เปน
ธรรมชาติหมดจด ๑ จิตแลนไปในสมาธินิมินั้น เพราะเปนธรรมชาติดําเนินไป
๑ เปนปฏิปทาวิสุทธิซึ่งเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน; เบื้องตนมีลักษณะ ๓ เหลา
นี้. เพราะเหตุนั้น ปฐมฌานทานจึงกลาววา เปนคุณชาติงามในเบื้องตน และ
ถึงพรอมดวยลักษณะ ๓.
ความเพิ่มพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงปฐมฌาน ทามกลางมีลักษณะ
เทาไร ? ทามกลางมีลักษณะ ๓. จิตหมดจดยอมเพิกเฉย จิตดําเนินถึงความสงบ
ยอมเพิกเฉย จิตปรากฏดวยอารมณอันเดียว ยอมเพิกฉาย. จิตหมดจดเพิกเฉย
๑ จิตดําเนินถึงความสงบเพิกเฉย ๑ จิตปรากฏดวยอารมณอันเดียวเพิกเฉย ๑
*
ปฏิ. ข. ๓๑/๒๕๒ - ๓.
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เปนความเพิ่มพูนอุเบกขา ซึ่งเปนทามกลางแหงปฐมฌาน; ทามกลางมีลักษณะ
๓ เหลานี้. เพราะเหตุนั้น ปฐมฌานทานจึงกลาววา เปนคุณชาติงามในทาม
กลางและถึงพรอมดวยลักษณะ ๓.
ความผุดผอง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน ที่สุดมีลักษณะเทาไร ? ที่สุด
มีลักษณะ ๔ ความผุดผอง ดวยอรรถ คือความไมกลับกลายแหงธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดในฌานจิตนั้น ๑ ความผุดผองดวยอรรถคือความที่อินทรทั้งหลายมีรสเปน
อันเดียวกัน ๑ ความผุดผองดวยอรรถ คือความเปนไปแหงความเพียร อัน
สมควรแกสมาธิปญญาและอินทรีย ซึ่งเปนธรรมไมกลับกลาย และมีรสเปน
อันเดียวกันนั้น ๑ ความผุดผองดวยอรรถ คือความเสพดุน ๑. ความผุดผอง
เปนที่สุดแหงปฐมฌาน ; ที่สุดมีลักษณะ ๔ เหลานี้. เพราะเหตุนั้นปฐมฌาน
ทานจึงเรียกวา เปนคุณชาติงามในที่สุด และถึงพรอมดวยลักษณะ. ๔. จิตที่
ถึงความเปนธรรมชาติ ๓ อยาง มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ
๑๐ ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก ถึงพรอมดวยวิจาร ปติ และสุข ถึงพรอม
ดวยการตั้งมั่นแหงจิต ถึงพรอมดวยศรัทธา และเปนจิตที่ถึงพรอมดวยวิริยะ
สติ สมาธิ และปญญาดวยประการฉะนี้.
ขอวา อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา วณฺณ กาสติ มี
ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญ คือตรัสอานิสงส ทรงประกาศคุณ
แหงอสุภสมาบัติ เพราะทรงทําการกําหนดอางถึงบอย ๆ วา เปนอยางนั้นบาง
เปนอยางนี้บาง. ตรัสอยางไร ? ตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อ
ภิกษุมีจิตอบรมดวยอสุญญาอยูเนือง ๆ จิต ยอมงอ หดเขา หวนกลับจากความ
เขาประชิดดวยเมถุนธรรม คือไมฟุงซานไป ยอมทั้งอยูโดยความวางเฉย หรือ
โดยความเปนของปฏิกูล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนปกไก หรือทอน
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เอ็นที่บุคคลใสเขาไปในไฟ ยอมงอ หดเขา มวนเขา คือไมแผออก แมฉัน
ใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวยอสุภสัญญาอยูเนือง ๆ จิต
ยอมงอ หดเขา หวนกลับจากความเขาประชิดดวยเมถุนธรรม คือไมพุงซาน
ไป ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ขอวา อิจฺฉามห ภิกฺขเว อฑฺฒมาส ปฏิสลฺลิยิตุ ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกออก คือหลีกเรนอยูโดดเดี่ยวลําพัง
ผูเดียว ตลอดกึ่งเดือนหนึ่ง.
ขอวา นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน มีความวา ภิกษุรูปใด ไมทําปยุตวาจา (วาจาเนื่องดวย
ปจจัย) ดวยตน นําบิณฑบาตที่เขาตกแตงเพื่อประโยชนแกเราในตระกูลมี
ศรัทธา นอมเขามาแกเรา ยกเวนภิกษุผูนําบิณฑบาต เขาไปใหนั้นรูปเดียว
ใคร ๆ คนอื่นจะเปนภิกษุหรือคฤหก็ตาม อยาเขาไปหาเรา.
[พระผูมีพระภาคเจาไมทรงหามภิกษุฆากัน เพราะทรงเห็นกรรมเกา]
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสอยางนี้ ?
แกวา ไดยินวา ในครั้งดึกดําบรรพ นายพรานเนื้อประมาณ ๕๐๐
คน เอาทอนไมและขายเครื่องจับสัตวเปนอันมาก ลอมปาไวพากันหัวเราะ
รื่นเริง รวมเปนพวกเดียวกันนั่นแล สําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยกรรม คือการ
ฆาเนื้อและนก จนตลอดชีวิต แลวเกิดในนรก. พรานเนื้อเหลานั้น หมกไหม
ในนรกนั้นแลว เกิดในหมูมนุษย เพราะกุศลกรรมบางอยาง ที่ตนทําไวแลว
ในหนหลังนั้นแล จึงไดบรรพชาและอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
แมทั้งหมด ดวยอํานาจแหงอุปนิสัยแหงกรรมอันงาม. อปราปรเจตนาของ
พรานเนื้อเหลานั้น ที่ยังไมไดเผล็ดผล เพราะอกุศลกรรมที่เปนรากเหงานั้น ได
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กระทําโอกาสเพื่อเขาไปตัดรอนชีวิตเสียดวยความพยายามของตนเอง และดวย
พยายามของผูอื่น ในภายในกึ่งเดือนนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ไดทอดพระเนตรเห็นความขาดไปแหงชีวิตนั้นแลว. ขึ้นชื่อวากรรมวิบากใคร ๆ ไมสามารถ
จะหามได. ก็บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูยังเปนปุถุชนก็มี เปนพระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพก็มี. ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนพระขีณาสพ ไมมีการถือปฏิสนธิ พระอริยสาวกทั้งหลายนอกนี้
เปนผูมีคติแนนอน คือมีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา; คติของพวกภิกษุผูยังเปน
ปุถุชน ไมแนนอน. คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงดําริวา ภิกษุเหลา
นี้ กลัวตอมรณภัย เพราะความรักดวยอํานาจความพอใจในอัตภาพ จักไมอาจ
ชําระคติใหบริสุทธิ์ได; เอาเถิด ! เราจะแสดงอสุภกถาเพื่อละความรักดวย
อํานาจความพอใจ แกเธอเหลานั้น เธอเหลานั้น ครั้นไดฟงอสุภกถานั้นแลว
จักทําการชําระคติใหบริสุทธิ์ได เพราะเปนผูปราศจากความรักดวยอํานาจความ
พอใจในอัตภาพแลว จักถือเอาปฏิสนธิในสวรรค การบรรพชาในสํานักของ
เรา จักเปนคุณชาติมีประโยชนแกเธอเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้. เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงอสุภกถา ดวยหัวขอพระกรรมฐาน เพื่อ
อนุเคราะหแกเธอเหลานั้นหาไดแสดงดวยความประสงค ในการพรรณนาถึง
คุณแหงความตายไม. ก็แล ครั้นทรงแสดงแลว พระองคไดมีความดําริอยาง
นี้ วา ถาภิกษุทั้งหลาย จักพบเห็นเราตลอดกึ่งเดือนนี้ไซร เธอเหลานั้นจัก
มาบอกเราวา วันนี้ภิกษุมรณภาพไปรูปหนึ่ง วันนี้มรณภาพไป ๒ รูป ฯ ล ฯ
วันนี้มรณภาพไป ๑๐ รูป ดังนี้ ก็แลกรรมวิบากนี้เราหรือใครคนอื่นก็ไมสามารถ
จะหามได เรานั้น แมไดฟงเหตุนั้นแลวก็จักทําอะไรเลา ? จะมีประโยชน
อะไรแกเรา ดวยการฟงที่หาประโยชนมิไดมีแตความฉิบทายใชประโยชน เอา
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เถิด ! เราจะเขาไปยังสถานที่ ๆ ภิกษุทั้งหลายจะเห็นไมได เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราปรารถนาจะ
หลีกออกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใคร ๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนํา
บิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว.
สวนอาจารยเหลาอื่นกลาววา พระพุทธเจาทั้งหลาย ตรัสอยางนั้นแลว
จึงไดหลีกออกเรนอยู เพื่อจะเวนความติเตียนของผูอื่น นัยวา ชนพวกอื่น จัก
กลาวติเตียนพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้เปนผูทรงรูสิ่ง
ทั้งปวง ทั้งทรงปฏิญาณอยูวา เราเปนผูยังจักรคือพระสัทธรรมอันบวรใหเปน
ไป ไมทรงสามารถจะหามพระสาวกทั้งหลายแมของพระองค ผูวานกันและกัน
ใหฆากันอยู ไฉนจักทรงอาจหามบุคคลอื่นไดเลา ? ในขอที่ผูอื่นกลาวติเตียน
นั้นบัณฑิตทั้งหลาย จักกลาวแกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบการหลีก
ออกเรนอยู หาไดทรงทราบความเปนไปนี้ไม แมผูจะทูลบอกพระองคบางคน
ก็ไมมี ถาพึงทรงทราบไซร ก็จะพึงทรงหามแนนอน. แคเพียงขอที่ทรงมี
ความปรารถนาเปนขอแรกนี้นั่นเอง ยอมเปนเหตุในคํานี้ได.
ศัพทวา อสฺสุธ ในคําวา นาสฺสุธ เปนนิบาตลงในอรรถสัก
วาทําบทใหเต็ม หรือในอรรถคือการหามวา ใคร ๆ อยาเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาเลย.
อสุภภาวนานุโยค (ความหมั่น ประกอบเนือง ๆ ในการเจริญอสุภกรรม
ฐาน) นั้น มีกระบวนการทําตาง ๆ ดวยเหตุทั้งหลายมีสีและสัณฐานเปนตนมาก
มาย; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อเนกาการโวการ (มีกระบวนการทําตาง ๆ
มากมาย). มีคําอธิบายวา เคลาคละปะปนกันดวยอาการมากมาย คือเจือปน
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กันดวยเหตุหลายอยาง. อเนกาการโวการนั้นไดแกอะไร ? ไดแกอสุภภาวนานุโยค. ซึ่งความหมั่นประกอบเนือง ๆ ในการเจริญอสุภกรรมฐาน มีกระบวนการตาง ๆ มากมายนั้น.
สองบทวา อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ความวา ภิกษุเหลานั้น ประกอบ
คือขวนขวายอยู.
บทวา อฏฏิยนฺติ ความวา ยอมเปนผูอืดอัด คือ มีดวามลําบาก
ดวยกายนั้น.
บทวา หรายนฺติ แปลวา ยอมระอา.
บทวา ชิคุจฺฉนฺติ แปลวา เปนผูเกิดความเกลียดชังขึ้นเอง.
บทวา ทหโร แปลวา เด็กรุนหนุน.
บทวา ยุวา แปลวา ผูประกอบดวยความเปนหนุม.
บทวา มณฺฑนกชาติโย แปลวา ผูชอบแตงตัวเปนปกติ.
สองบทวา สีส นหาโต แปลวา ผูอาบน้ําพรอมทั้งศีรษะ.
ในสองคําวา ทหโร ยุวา นี้ทานพระอุบาลีเถระแสดงความเปนผู
แรกเปนหนุม ดวยคําวา ทหระ. จริงอยู สัตวทั้งหลายในคราวแรกเปนหนุม
ยอมมีปกติเปนผูชอบแตงตัวโดยพิเศษ. ทานพระอุบาลีเถระ แสดงถึงเวลาขวนขวายการแตงตัวดวยคําทั้งสองวา สีส นหาโตนี้. แทจริง แมคนหนุมทําการ
งานบางอยางแลวมีรางกายเศราหมอง ก็หาเปนผูขวนขวายการแตงตัวไม. แต
เขาอาบน้ําสระเกลาเสร็จแลวจึงตามประกอบการแตงตัวทีเดียว ยอมไมปรารถนา
แมที่จะเห็นของสกปรกมีซากงูเปนตน.
[พวกภิกษุฆาตัวเองและวานใหผูอื่นฆา]
ขณะนั้น บุรุษหนุมนั้น พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชังดวยซากงู
ซากสุนัขหรือซากศพมนุษยอันคลองอยูที่คอ คือมีบุคคลผูเปนขาศึกบางคนนั่น

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 325
เองนํามาผูกไว คือสวมไวที่คอ ฉันใด ภิกษุเหลานั้น ก็อึดอัด ระอา เกลียด
ชังดวยรางกายของตน ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูใครจะสละรางกายของตนเสีย
เพราะเปนผูปราศจากความรักดวยอํานาจความพอใจ ดุจบุรุษคนนั้นผูใครจะ
สละทิ้งซากศพนั้นเสีย ฉะนั้น จึงถือเอาศัสตรา แลวปลงชีวิตตนเองบาง
วานกันและกัน ใหปลงชีวิตบาง ดวยพูดอยางนี้วา ทานจงปลงกระผมเสียจาก
ชีวิต กระผมจะปลงทานเสียจากชีวิต.
คําวา มิคลัณฑิกะ ในสองบทวา มิคลณฺฑิกมฺป สมณกุตฺตก
นี้เปนชื่อของเขา.
บทวา สมณกุตฺตโก ไดแก ผูทรงเพศสมณะ. ไดยินวามิคลัณฑิกะ
นั้น โกนศีรษะไวเพียงจุก นุงผากาสาวะผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่ง พาดไวบนไหล
เขาอาศัยวิหารนั้นแล เปนอยูโดยความเปนคนกินเดน. ภิกษุทั้งหลายเขาไปหา
มิคลัณฑิกะ ผูทรงเพศสมณะแมนั้น แลวกลาวอยางนั้น.
ศัพทวา สาธุ เปนนิบาต ลง ในอรรถวาขอรอง. โน เปนทุติยา
วิภัตติ พหุวจนะ. มีคําอธิบายวา พอคุณ ! ดีละ เธอจงชวยปลงชีวิตพวกฉันที.
ก็บรรดาภิกษุเหลานั่น ภิกษุผู เปนอริยะไมกระทําปาณาติบาต ไมชักชวนบุคคล
อื่น ทั้งไมอนุญาตดวย. สวนภิกษุผูเปนปุถุชน กระทําไดแทบทุกอยาง.
บทวา โลหตก แปลวา เปอนเลือด. แมน้ําที่เขาสมมติกันวาเปน
บุญของชาวโลก เรียกวา วัคคุ ในคําวา เยน วคฺคุมุทา นี้. ไดยินวา
แมมิคลัณฑิกะนั้น ไปยังแมน้ํานั้น ดวยความสําคัญวา จักลอยบาปในแมน้ํานั้น.
[มิคลัณฑิกะฆาภิกษุแลวเกิดความเสียใจ]
สองบทวา อทุเทว กุกฺกุจฺจ ความวา ไดยินวา บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุบางรูปไมไดทํากายวิการ หรือวจีวิการ, ทั้งหมดทุกรูป มีสติ
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รูสึกตัวอยู นอนลงโดยตะแคงขวา. เมื่อมิคลัณฑิกะนั้น ตามระลึกถึงความ
ไมกระทํากายวิการ และวจีวิการนั้น ไดมีความรําคาญใจแลวนั้นเทียว. บาป
แมมีประมาณนอย ชื่อวาเขาละไดแลว ดวยอานุภาพแหงแมน้ํายอมไมมี.
คําวา อหุ วปฺปฏิสาโร นั่น ทานกลาวไว เพื่อกําหนดสภาพ
แหงความรําคาญนั้นนั่นแล. ไดมีความรําคาญ เพราะความวิปฏิสาร มิใชความ
รําคาญทางพระวินัยแล.
ทานกลาวคําวา อลาภา วต เม เปนตน เพื่อแสดงอาการคือความ
เปนไปแหงความรําคาญ.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา อลาภา วต เม ความวา มิคลัณฑิกะนั้น
ทอดถอนใจอยูวา บัดนี้ ชื่อวาลาภคือประโยชนเกื้อกูลและความสุขของเรา
ยอมไมมีตอไป. ก็เขาเนนเนื้อความนั้นนั่นเอง ใหหนักแนน ดวยคําวา ลาภ
ของเราไมมีหนอ นี้. แทจริง ในคําวา น วต เม ลาภา นี้ มีอธิบายดังนี้วา
แมถามีใคร ๆ พึงกลาววา เปนลาภของทาน คํานั้นผิด ลาภของเรา ยอม
ไมมีเลย.
ขอวา ทุลฺลทฺธ วต เม มีความวา ความเปนมนุษยนี้ แมที่เรา
ไดแลวดวยกุศลานุภาพ ก็เปนอันเราไดไมดีหนอ. ก็เขายอมเนนเนื้อความนั้น
นั่นเอง ใหหนักแนนดวยคํานี้วา เราไดไมดีหนอ. จริงอยู ในคําวา น วต
เม สุลทฺธ นี้ มีอธิบายดังนี้วา แมถาใคร ๆ พึงกลาววา ทานไดดีแลว
คํานั้นผิด เราไดไมดีหนอ.
สองบทวา อปฺุ ปสุตความวา สิ่งมิใชบุญเราสั่งสมหรือกอ
ใหเกิดขึ้นแลว. หากจะพึงมีผูถามวา เพราะเหตุไร ? พึงเฉลยวา เพราะเหตุ
ที่เราไดปลงภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม เสียจากชีวิต. คํานั้น
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มีอธิบายวา เพราะเหตุที่เราไดปลงภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
คือผูมีอุดมธรรม มีธรรมอันประเสริฐ เพราะความเปนผูมีศีลนั้นแล จากชีวิต.
[เทวดาชวยปลอบโยนมิคลัณฑิกะใหฆาภิกษุตอไป]
สองบทวา อฺตรา มารกายิกา มีความวา ภุมเทวดาคนหนึ่ง
ไมปรากฏชื่อ เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนฝกฝายแหงมาร ประพฤติตามมาร คิดวา
มิคลัณฑิกะนี้ จักไมกลาลวงบวงของมาร คือวิสัยของมารไปได ดวยอุบาย
อยางนี้ ดังนี้แลวจึงประดับดวยเครื่องอาภรณทั้งปวง เมื่อจะแสดงอานุภาพ
ของตน จึงเดินมาบนน้ํา อันไมแตกแยก ดุจเดินไปมาอยูบนพื้นดินฉะนั้น
ไดกลาวคํานั่น กะมิคลัณฑิกะสมณกุตก.
ศัพทวา สาธุ สาธุ เปนนิบาต ลงในอรรถ คือความราเริง.
เพราะเหตุนั้น ในพระบาลีนี้ จึงกลาวย้ํา ๒ ครั้ง อยางนี้แล.
สองบทวา อติณฺเณ ตาเรสิความวา ทานชวยสงพวกคนที่ยังขาม
ไมพน ใหขามพน คือชวยเปลื้อง ใหพนจากสงสาร ดวยการปลงเสียจาก
ชีวิต. ไดยินวา เทวดาผูเปนพาลทรามปญญาตนนั้น มีลัทธิดังนี้วา บุคคล
ทั้งหลาย ผูยังไมตาย ชื่อวายังไมพนจากสงสาร, ผูที่ตายแลวจึงพน. เพราะ
เหตุนั้น เทวดาผูมีลัทธิอยางนั้น ก็เปนเหมือนชนชาวปา* ผูจะเปลื้องตนจาก
สงสารฉะนั้น ไดประกอบแมมิคลัณฑิกะนั้นไวในการใหชวยปลงเสียจากชีวิต
นั้น จึงกลาวอยางนั้น.
[มิคลัณฑิกะฆาภิกษุตอไปวันละ ๑ รูปถึง ๕๐๐ รูป]
ครั้งนั้นแล มิคลัณฑิกะสมณกุตก ถึงแมเปนผูมีความเดือดรอน
เกิดขึ้นกลาแข็งเพียงนั้นก็ตาม ครั้นเห็นอานุภาพของเทวดานั้น ก็ถึงความ
ตกลงใจวา เทวดาตนนี้ ไดกลาวอยางนี้, ประโยชนนี้ พึงเปนอยางนี้ทีเดียว
*
มิลกฺข มลกฺโข คนชาวปา, คนปา, ผูพูดอยางเสียงสัตวรอง, เปนคนมิไดรับการศึกษาเลย.
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แนแท แลวกลาวคําเปนตนวา นัยวาเปนลาภของเรา จึงจากวิหารเขาไปสูวิหาร
จากบริเวณเขาไปสูบริเวณ แลวกลาวอยางนั้น คือ เขาไปยังวิหารและบริเวณ
นั้น ๆ แลว เปดประตู เขาไปภายใน กลาวกะภิกษุทั้งหลายอยางนั้นวา ใครยัง
ขามไมพน ขาพเจาจะชวยสงใหขามพน.
สองบทวา โหติเยว ภย ความวา มีจิตสะคุง เพราะอาศัยความตาย.
บทวา ฉมฺภิตตฺต ความวา มีรางกายสั่นเทา ตั้งแตเนื้อหัวใจ
เปนตนไป. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ความมีรางกายแข็งทื่อ เพราะกลัวจัด
ดังนี้บาง. จริงอยู ความมีรางกายแข็งดุจเสาทานเรียกวา ความหวาดเสียว.
ความมีขนตั้งชูขึ้นขางบน ชื่อวา ความมีชนชูชัน. สวนพระขีณาสพทั้งหลาย
ยอมไมเห็นสัตวตายเลย เพราะทานเห็นดีแลว โดยความเปนของวางจากสัตว
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา อันตรายมีความกลัวเปนตนนั่น แมทั้งหมด
หาไดมีแกพระขีณาสพเหลานั้นไม. มิคลัณฑิกะนั้นไดปลงภิกษุมีประมาณ ๕๐๐
รูป แมทั้งหมดเหลานั้นเสียจากชีวิตดวยอํานาจการคํานวณอยางนั้นคือ เขาได
ปลงภิกษุจากชีวิตเสีย วันละ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ฯลๆ ๖๐ รูปบาง.
[พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาภิกษุสงฆเบาบางไป]
สองบทวา ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบขอที่ภิกฺษุมีประมาณ ๕๐๐ รูปเหลานั้นถึงมรณภาพ จึงเสด็จออกจาก
ความเปนผูโดดเดี่ยวนั้น ถึงแมจะทรงทราบ ก็เปนเหมือนไมทรงทราบจึงได
ตรัสเรียกทานพระอานนทมา เพื่อใหตั้งเรื่องขึ้น.
ขอวา กินฺนุโข อานนฺท ตนุภูโต วิย ภิกฺขุสงฺโฆ มีความวา
พระองคทรงรับสั่งวา ดูกอนอานนท ! ในกาลกอนแตนี้ไป พวกภิกษุเปน
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จํานวนมาก ยอมมาสูที่อุปฏฐาก โดยรวมเปนพวกเดียวกัน เรียนเอาอุเทศ
ปริปุจฉา สาธยายอยู, อารามยอมปรากฏดุจรุงเรืองเปนอันเดียวกัน, แตบัดนี้
โดยลวงไปเพียงกึ่งเดือน ภิกษุสงฆดูเหมือนนอยไป คือเปนประหนึ่งวาเบาบาง
เล็กนอย รอยหรอ โหรงเหรงไป มีเหตุอะไรหรือ ? พวกภิกษุหลีกไปในทิศ
ทั้งหลายหรือ ?
[พระอานนททูลใหตรัสบอกกรรมฐานอยางอื่นแกพวกภิกษุ]
ลําดับนั้น ทานพระอานนท เมื่อไมกําหนดเหตุที่ภิกษุเหลานั้นถึง
มรณภาพไป เพราะผลแหงกรรม แตมากําหนดเพราะความหมั่นประกอบใน
อสุภกรรมฐานเปนปจจัย จึงไดกราบทูลคําเปนตนวา ตถา หิ ปน ภนฺเต
ภควา ดังนี้ เมื่อจะทูลขอพระกรรมฐานอยางอื่น เพื่อใหภิกษุทั้งหลายบรรลุ
อรหัตผล จึงไดกราบทูลคําเปนตนวา สาธุ ภนฺเต ภควา ดังนี้. คํานั้น
มีใจความวา ขาแตพระองคผูเจริญ ! ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมี
พระภาคเจา โปรดตรัสบอกการณอยางอื่น ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆดํารงอยู
ในพระอรหัตผล. อธิบายวา า1ริงอยู. พระกรรมฐานที่เปนคุณชาติหยั่งลงสู
พระนิพพานดุจทาเปนที่หยั่งลงสูมหาสมุทร แมเหลาอื่นก็มีมาก ตางโดย
ประเภท คือ อนุสติ ๑๐ กสิณ ๑๐ จตุธาตุววัฏฐาน ๔ พรหมวิหาร ๔
และอานาปานัสสติ. ขอพระผูมีพระภาคเจา ทรงปลอบภิกษุทั้งหลายใหเบาใจ
ในพระกรรมฐานเหลานั้น แลวตรัสบอกพระกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งเถิด.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะทรงทําเชนนั้น เมื่อ
จะสงพระเถระไปจึงทรงรับสั่งวา เตนหิ อานนฺท ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เวสาลี อุปนิสฺสาย ความวา ภิกษุ
มีประมาณเทาใด ซึ่งอาศัยเมืองไพศาลีอยู โดยรอบในที่คาวุตหนึ่งบาง กึ่งโยชนบาง, เธอจงเผดียงภิกษุเหลานั้น ทั้งหมดใหประชุมกัน.
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ขอวา สพฺเพ อุปฏานสาลาย สนฺนิปาเตตฺวา ความวา ไปสู
ที่ ๆ ตนควรจะไปเองแลว ในที่อื่น สงภิกษุหนุมไปแทน จัดพวกภิกษุให
ประชุมกันไมใหเหลือ ที่อุปฏฐานศาลาโดยครูเดียวเทานั้น.
ในคําวา ยสฺสิทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺติ นี้มีอธิบาย
ดังนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ! ภิกษุสงฆประชุมพรอมกันแลว, นี้เปนกาล
เพื่อทรงทําธรรมกถา เพื่อประทานพระอนุศาสนีแกภิกษุทั้งหลาย, ขอพระองค
ทรงทราบกาลแหงกิจที่ควรทรงกระทําในบัดนี้เถิด.
[พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกอานาปานัสสติแกพวกภิกษุ]
ขอวา อถโข ภควา ฯ เป ฯ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อยมฺป โข
ภิกฺขเว มีความวา ก็แล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นรับสั่งตักเตือนแลว เมื่อ
จะตรัสบอกปริยายอยางอื่นจากอสุภกรรมฐานที่ตรัสบอกแลวในกอน เพื่อบรรลุ
พระอรหัตแกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา อานาปานสฺสติสมาธิ เปนตน. บัดนี้
เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสบาลีนี้ เพื่อทรงแสดงพระกรรมฐาน ที่เปน
คุณสงบและประณีตจริง ๆ แกภิกษุทั้งหลาย; ฉะนั้น ขาพเจาจักทําการ
พรรณนาในพระบาลีนี้ ตามลําดับอรรถโยชนา ไมละทิ้งใหเสียไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยมฺป โข ภิกฺขเว เปนตนนี้มีโยชนา
ดังตอไปนี้กอนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสุภภาวนาอยางเดียวเทานั้น ยอม
เปนไปเพื่อละกิเลส หามิได, อีกอยางหนึ่ง อานาปานัสสติสมาธิ แมนี้แล
อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข
และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับเพลัน. ก็ใน
คําวา อานาปานสฺสติสมาธิ เปนตนนี้ มีอรรถวรรณนาดังตอไปนี้.
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สติกําหนดลมหายใจเขาและหายใจออกชื่อวาอานาปานัสสติ. สมจริง
ดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กลาวไวในปฏิสัมภิทาวา ลมหายใจเขา
ชื่อวา อานะ ไมใชปสสาสะ, ลมหายใจออก ชื่อวา ปานะ๑ ไมใชอัสสาสะ,
สติเขาไปตั้งอยู ดวยอํานาจลมหายใจเขา สติเขาไปตั้งอยูดวยอํานาจลมหายใจออก ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจเขา ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจออก๒.
ความที่จิตมีอารมณเดียว ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับสติที่กําหนดลมหายใจเขา
และหายใจออกนั้น ชื่อวาสมาธิ. ก็เทศนานี้ ทานกลาวไวดวยหัวขอ คือสมาธิ
หาใชดวยหัวขอคือสติไม. เพราะฉะนั้น ในบทวา อานาปานสฺสติสมาธิ นี้
พึงทราบใจความอยางนี้วา สมาธิที่ประกอบดวยอานาปานัสสติ หรือสมาธิใน
อานาปานัสสติชื่อวา อานาปานัสสติสมาธิ.
บทวา ถาวโต แปลวา ใหเกิดขึ้น หรือใหเจริญแลว.
บทวา พหุลีกโต แปลวา กระทําบอย ๆ.
สองบทวา สนฺโต เจว ปณีโต จ คือ เปนคุณสงบดวยนั่นเทียว
เปนคุณประณีตดวยทีเดียว. ในบททั้งสองพึงทราบความแนนอนดวยเอวศัพท.
ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ? ทานกลาวอธิบายไววา จริงอยู อานาปานัสสติ
สมาธินี้ จะเปนธรรมไมสงบ หรือไมประณีต โดยปริยายอะไร ๆ เหมือน
อสุภกรรมฐานซึ่งเปนกรรมฐานสงบและประณีต ดวยอํานาจการแทงตลอด
อยางเดียว แตไมสงบไมประณีตดวยอํานาจอารมณ เพราะมีอารมณหยาบและ
เพราะมีอารมณปฏิกูลฉันนั้นหามิได, อนึ่งแล อานาปานัสสติสมาธินี้ สงบ คือ
ระงับดับสนิท เพราะมีอารมณสงบบาง เพราะมีองคคือการแทงตลอดสงบบาง
๑. อปานนฺติ ปาลิ. ๒. ขุ. ปฏี. ๓๑/๒๕๘.
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ประณีต คือไมกระทําใหเสียเกียรติ เพราะมีอารมณประณีตบาง เพราะมีองค
ประณีตบาง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําวา สงบและประณีต.
ก็ในคําวา อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:อานาปานัสสติสมาธินั้น ไมมีเครื่องรด; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเยือกเย็น คือ
ไมมีเครื่องราดไมเจือปน แผนกหนึ่งตางหาก ไมทั่วไป. อนึ่ง ความสงบ
โดยบริกรรม หรือโดยอุปจารในอานาปานัสสติสมาธินี้ไมมี. อธิบายวา เปน
ธรรมสงบและประณีต โดยสภาพของตนทีเดียว จําเติมแคเริ่มตนใฝใจ. แต
อาจารยบางพวกกลาววา บทวา อเสจนโก ความวา ไมมีเครื่องราด คือ
มีโอชะ มีรสอรอยโดยสภาพทีเดียว. โดยอรรถดังกลาวมาอยางนี้ อานาปานัสสติสมาธินี้ บัณฑิตพึงทราบวา เยือกเย็นและอยูเปนสุข เพราะเปนไปเพื่อ
ใหไดความสุขทางกายและทางจิต ในขณะที่เขาถึงแลว ๆ.
บทวา อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน หมายความวา ที่ยังขมไมได ๆ.
บทวา ปาปเก หมายความวา เลวทราม.
สองบทวา อกุสเล ธมฺเม ไดแก ธรรมที่เกิดจากความไมฉลาด.
สองบทวา านโส อนฺตรธาเปติ ความวา ยอมใหอันตรธานไป
คือขมไวไดโดยฉับพลันทีเดียว.
บทวา วูปสเมติ ความวา ยอมใหสงบไปดวยดี. อีกอยางหนึ่ง
อธิบายวา อานาปานัสสติสมาธินี้ ยอมถึงความเจริญดวยอริยมรรคโดยลําดับ
เพราะมีสวนแหงการแทงตลอด ยอมตัดขาดดวยดี คือยอมสงบราบคาบได.
คําวา เสยฺยถาป นี้ เปนคําแสดงความอุปมา.
หลายบทวา คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ไดแก ในเดือนอาสาฬหะ
(เดือน ๘).
.
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บทวา อูหตรโชชลฺล* ความวา ฝุนและละออง ถูกลมพัดฟุงขึ้น
เบื้องบน คือ ลอยขึ้นบนอากาศจากพื้นดิน ที่แตกระแหงเพราะกีบโคและ
กระบือเปนตนกระทบ ซึ่งแหงเพราะลมและแดดเผาตลอดกึ่งเดือน.
เมฆซึ่งขึ้นเต็มทองฟาทั้งหมด แลวใหฝนตกตลอดกึ่งเดือนทั้งสิ้นใน
ชุณหปกขแหงเดือนอาสาฬหะ ชื่อวาฝนหาใหญที่ตกในสมัยใชฤดูกาล. จริง
อยู เมฆนั้น ทานประสงคเอาในอธิการนี้วา อกาลเมฆ เพราะเกิดขึ้นใน
เวลายังไมถึงฤดูฝน.
หลายบทวา านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมติ ความวา ฝนหา
ใหญที่ตกในสมัยมิใชฤดูกาลนั้น ยอมพัดเอาฝุนและละอองนั้น ๆ ไป ไมให
แลเห็น คือพัดใหจมหายไปในเผนดินโดยฉับพลันทีเดียว.
คําวา เอวเมว โข นี้ เปนคําเปรียบเทียบขออุปไมย. ถัดจากคําวา
เอวเมว โข นั้นไป มีนัยดังกลาวมาแลวนั่นแล.
ในคําวา ถถ ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ นี้
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้:คําวา กถ เปนคําถาม คือความเปนผูใครจะยังอานาปานัสสติสมาธิ
ภาวนาใหพิสดาร โดยประการตาง ๆ.
คําวา ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ เปนคําแสดง
ไขขอธรรมที่ถูกถาม เพราะความเปนผูใครจะยังอานาปานัสสติสมาธินั้นให
พิสดาร โดยประการตาง ๆ. แมในบททั้งสอง ก็นัยนั่น.
ก็ในคําวา กถ ภาวิโต จ เปนตนนี้ มีความสังเขปดังนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานัสสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลว ดวยประการไร
*
บาลีเปน อูหต รโชชลฺล.
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ดวยอาการไร ดวยวิธีไร ? ทําใหมากแลว ดวยประการไร ? จึงเปนคุณสงบ
ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาป อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๆ ให
อันตรธานไปโดยฉับพลัน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงยังเนื้อความนั้นใหพิสดาร จึง
ตรัสวา อธิ ภิกฺขเว เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ขอวา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ มีความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุในศาสนานี้. จริงอยู อิธศัพทนี้ในบทวา ภิกฺขเว นี้
แสดงศาสนาซึ่งเปนที่อาศัยของบุคคลผูใหอานาปานัสสติสมาธิเกิดขึ้นโดย
ประการทั้งปวง และปฏิเสธความไมเปนเชนนั้นแหงศาสนาอื่น. สมจริง ดัง
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สมณะ (ที่ ๑)
มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่ ๓ มีในธรรม
วินัยนี้ สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง* ๔. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา ภิกษุในศาสนานี้.
คําวา อรฺคโต วา ฯเปฯ สฺุาตารคโต วา นี้แสดง
การที่ภิกษุนั้นเลือกหาเสนาสนะเหมาะแกการเจริญอานาปานัสสติสมาธิ.
เพราะวา จิตของภิกษุนี้เคยซานไปในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนเสียนาน
จึงไมอยากจะกาวขึ้นสูอารมณของอานาปานัสสติสมาธิ คอยแตจะแลนไปนอก
ทางอยางเดียว ดุจรถที่เขาเทียมดวยโคโกงฉะนั้น. เพราะฉะนั้น คนเลี้ยงโค
ตองการจะฝกลูกโคโกง ตัวดื่มน้ํานมทั้งหมดของแมโคโกง เติบโตแลว พึง
พรากออกจากแมโคนม ปกหลักใหญไวสวนหนึ่ง แลวเอาเชือกผูกไวที่หลัก
นั้น, คราวนั้นลูกโคนั้นของเขา ดิ้นรนไปทางโนนทางนี้ ไมอาจหนีไปได
*
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๓.
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พึงยืนพิงหรือนอนอิงหลักนั้นนั่นแล ชื่อแมฉันใด; ภิกษุแมรูปนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ประสงคจะฝกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษราย ซึ่งเจริญดวยการดื่มรส
แหงอารมณมีรูปเปนตนมานานแลว พึงพรากออกจากอารมณมีรูปเปนตน
แลวเขาไปสูปา หรือโคนไม หรือเรือนวางเปลาแลวพึงเอาเชือกคือสติผูกไวที่
หลัก คือลมอัสสาสะและปสสาสะนั้น เมื่อเปนเชนนั้น จิตของเธอนั้น แม
จะกวัด แกวงไปทางโนนและทางนี้ก็ตาม เมื่อไมไดรับอารมณที่เคยชินมาใน
กาลกอนไมสามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได ยอมจดจอและแนบสนิทอารมณ
นั้นแล ดวยอํานาจอุปจาระและอัปปนา. เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย
ทั้งหลายจึงกลาววา
นรชน เมื่อจะฝกลูกโค พึงผูกติดไว
ที่หลัก ฉันใด ภิกษุในศาสนานี้ พึงเอาสติ
ผูกจิตของตนไวที่อารมณใหมั่นฉันนั้น.
เสนาสนะนั้น ยอมเปนสถานที่เหมาะแกการเจริญอานาปานัสสติสมาธิ
นั้น ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา คํานี้แสดงการที่
ภิกษุนั้น เลือกหาเสนาสนะที่เหมาะแกการเจริญอานาปานัสสติสมาธิ. อีกอยาง
หนึ่ง เพราะอานาปานัสสติกรรมฐานนี้เปนยอดในประเภทแหงกรรมฐาน เปน
ปทัฏฐานแหงการบรรลุคุณพิเศษ และเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน ของพระ
พระสัพพัญูพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวก อันพระโยคาวจรไม
ละชายบานที่อื้ออึงดวยเสียงสตรี บุรุษ ชาง และมาเปนตน จะเจริญใหถึง
พรอม ทําไมไดงาย เพราะเสียงเปนขาศึกตอฌาน; แตในปาซึ่งไมใชบาน
พระโยคาวจรกําหนดกรรมฐานนี้แลว ยังจตุตถฌานอันมีลมหายใจเขาและหาย
ใจออก เปนอารมณใหเกิดแลว ทําฌานนั้นนั่นเองใหเปนบาทพิจารณาสังขาร
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ทั้งหลายไดบรรลุพระอรหัตอันเปนผลที่เลิศจะทําไดงาย; เพราะเหตุนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะที่เหมาะแกภิกษุนั้น. จึงตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา อรฺคโต วา ดังนี้. ดวยวา พระผูมีพระภาคเจา
เปนประดุจอาจารยผูทรงวิทยาคุณรูชัยภูมิพื้นที่. อาจารยผูทรงวิทยารูพื้นที่
เห็นพื้นที่ที่จะสรางนครแลวพิจารณาโดยตระหนักแลวชี้วา ขอพระองคจงโปรด
สรางพระนครในที่นี้ เมื่อนครสําเร็จแลวโดยสวัสดี ยอมไดมหาสักการะแต
ราชตระกูล ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงพิจารณาเสนาสนะอันสมควร
แกพระโยคาวจรแลวยอมทรงชี้วา กรรมฐาน อันกุลบุตรผูมีความเพียรพึง
พากเพียรพยายามในที่นี้, แตนั้น เมื่อพระโยคาวจรประกอบกรรมฐานอยูใน
เสนาสนะนั้นแลว บรรลุพระอรหัตโดยลําดับ ยอมไดมหาสักการะวา พระผูมี
พระภาคเจานั้นเปนสัมมาสัมพุทธเจาแทแล ฉันนั้นเหมือนกัน. สวนภิกษุนี้
ทานวา เชนกับพยัคฆ, เหมือนอยางพญาเสือใหญ แอบอาศัยพงหญา ชัฏปา
หรือเทือกเขา อยูในไพร ยอมจับหมูมฤคมีกระบือปา ชะมด (หรือกวาง)
และสุกรเปนตน (เปนภักษา) ฉันใด ภิกษุพากเพียรกรรมฐานอยูในเสนาสนะ
มีปาเปนตนนี้ ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ยอมยึดไวไดซึ่งโสดาปตติมรรค
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรคและอริยผล โดยลําดับ. เพราะ
ฉะนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาววา
ขึ้นชื่อวา พยัคฆ ยอมแอบจับหมู
มฤค (เปนภักษา) แมฉันใด พุทธบุตร
ผูประกอบความเพียรบําเพ็ญวิปสสนานี้ ก็
เหมือนกัน เขาไปสูปาแลว ยอมยืดไวได
ซึ่งผลอันอุดม.
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เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอรัญญเสนาสนะ
อันเปนภูมิควรแกการประกอบเชาวนปญญา เพื่อความเจริญกาวหนา แก
พระโยคาวจรนั้น จึงตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา อรฺคโต วา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺคโต วา ความวา ไปสูปา
อันสะดวกแกความสงัดแหงใดแหงหนึ่ง ในบรรดาปาซึ่งมีลักษณะที่กลาวไว
อยางนี้วา. ที่ชื่อวาปา ไดแก สถานที่ภายนอกจากเสาเขื่อนออกไป นั่นทั้งหมด
ชื่อวาปา๑ และวา เสนาสนะที่สุดไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู ชื่อวาเสนาสนะ
ปา.๒
บทวา รุกฺขมูลคโต วา ความวา ไปสูที่ใกลตนไม.
บทวา สฺุาคารคโต วา ความวา ไปสูโอกาสที่สงัด ซึ่งวาง
เปลา. แตในอธิการนี้ แมภิกษุจะเวนปาและโคนตนไมเสีย ไปยังเสนาสนะ
๗ อยาง ที่เหลือ ก็ควรเรียกไดวา ไปสูเรือนวางเปลา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงชี้เสนาสนะอันสมควรแกการเจริญอานาปานัสสติ ซึ่งเหมาะแกฤดูทั้ง ๓ และเหมาะแกธาตุและจริยาแกภิกษุนั้น
อยางนั้นแลว เมื่อจะทรงชี้อิริยาบถที่สงบ ซึ่งเปนฝายแหงความไมทอแทและ
ไมฟุงซาน จึงตรัสวา นิสีทติ ดังนี้. ภายหลังเมื่อจะทรงแสดงภาวะแหงการ
นั่ง เปนของมั่นคง ขอที่ลมอัสสาสะ ปสสาสะเปนไปสะดวก และอุบายเครื่อง
กําหนดจับอารมณแกเธอนั้น จึงตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา ปลฺลงก อาภุชิตฺ
วา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลฺลงฺก ไดแก การนั่งพับชาทั้ง ๒ โดย
รอบ (คือนั่งขัดสมาธิ).
๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘. ๒. วิ. มหา. ๒/๑๔๖.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 338
บทวา อาภุชิตฺวา แปลวา คูเขาไว.
ขอวา อุชุ กาย ปณิธาย มีความวา ตั้งรางกายสวนบนใหตรง
คือใหกระดูกสันหลัง ๑๘ ทอน จดที่สุดตอที่สุด. จริงอยู เมื่อภิกษุนั่งดวย
อาการอยางนั้นแลว หนัง เนื้อ และเสนเอ็น ยอมไมหงิกงอ. เวลานั้น
เวทนาทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นแกเธอในขณะ ๆ เพราะความหงิกงอแหงหนัง
เนื้อและเอ็นเหลานั้นเปนปจจัยนั่นแล ยอมไมเกิดขึ้น. เมื่อเวทนาเหลานั้น
ไมเกิดขึ้น จิตก็มีอารมณเปนอันเดียว, กรรมฐานไมตกไป ยอมเขาถึงความ
เจริญรุงเรือง.
ขอวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา มีความวา ตั้งสติมุงหนาตอ
กรรมฐาน. อีกอยางหนึ่ง ก็ในคําวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา นี้ พึง
เห็นใจความตามนัยดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฎิสัมภิทานั้นแล
อยางนี้วา ศัพทวา ปริ มีความกําหนดถือเอาเปนอรรถ, ศัพทวา มุข มี
ความนําออกเปนอรรถ, ศัพทวา สติ มีความเขาไปตั้งไวเปนอรรถ; เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ตั้งสติไวเฉพาะหนา.* ในบทวา ปริมุข สตึ นั้น
มีความยอดังนี้วา ทําสติเปนเครื่องนําออกที่คนกําหนดถือเอาแลว.
[อรรถาธิบายวิธีอบรมสติ ๓๒ อยาง]
ขอวา โส สโตว อสฺสสติ มีความวา ภิกษุนั้นนั่งอยางนั้น
และตั้งสติไวอยางนั้นแลว เมื่อไมละสตินั้น ชื่อวา มีสติหายใจเขา ชื่อวา
มีสติหายใจออก. มีคําอธิบายวา เปนผูอบรมสติ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอาการเปนเครื่องอบรม
สติเหลานั้นจึงตรัสพระพุทธพจนวา ทีฆ วา อสฺสสนฺโต เปนตน. สมจริง
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/ ๒๖๔๕.
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ดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไว ในวิภังคเฉพาะแหงสองคํานี้วา
โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ ในปฏิสัมภิทาวา ภิกษุ ยอมเปน
ผูอบรมสติ โดยอาการ ๓๒ อยาง คือ สติของภิกษุผูรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจเขายาว ยอมตั้งมั่น, เธอชื่อวาเปนผูอบรมสติ
ดวยสตินั่น ดวยญาณนั้น, สติของภิกษุผูรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยอํานาจลมหายใจออกยาว ยอมตั้งมั่น, เธอชื่อวาเปนผูอบรมสติดวยสตินั้น
ดวยญาณนั้น ฯ ล ฯ สติของภิกษุผูรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวย
อํานาจความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา . . . ดวยอํานาจความ
เปนผูพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก ยอมตั้งมั่น, เธอชื่อวาเปนผู
อบรมสติดวยสตินั้นดวยญาณนั้น.๑
[มติลมหายใจเขาและออกตามอรรถกถาวินัยและพระสูตร]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทีฆ วา อสฺสสนฺโต ไดแก
เมื่อใหลมหายใจเขายาวเปนไปอยู. ในอรรถกถาวินัย ทานกลาวไววา ลมที่
ออกไปขางนอก ชื่อวา อัสสาสะ คือลมหายใจออก๒ ลมที่เขาไปขางใน ชื่อวา
ปสสาสะ คือลมหายใจเขา.๓ สวนในอรรถกถาแหงพระสูตรทั้งหลาย มาโดย
กลับลําดับกัน.
๑. ขุ. ปฎิ. ๓๑ /๒๖๔-๕. ๒.-๓. ศัพทวา อสฺสาโส และ ปสฺสาโส หรือ อสฺสสติ และ
ปสฺสสติ ทั้ง ๒ ศัพทนี้ บางทาน แปล อสฺสาโส หรือ อสฺสสติ วา หายใจออก ปาสฺสาโส
หรือ ปสฺสสติ วา หายใจเขา, สวนในหนังสือเลมนี้ตั้งแตตนมาไดแปล อสฺสาโส หรือ อสฺสสติ
วา หายใจเขา, ปสฺสาโส หรือ ปสฺสสติ วา หายใจออก, ที่แปลเชนนี้ ก็เพราะอาศัยนัยอรรถกถา
แหงพระสูตรเปนหลัก เชนอรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตรในปญจสูทนี ทุติยภาคหนา ๓๐๘
เปนตน ซึ่งทานอธิบายไวดังนี้ คือ:- อสฺสาโสติ อนฺโต ปวิสนนาสิกวาโต ลมที่จมูกเขาไป
ขางใน ชื่อวา อัสสาสะ คือลมหายใจเขา, ปสฺสาโสติ พหิ นิกฺขมนนาสิกวาโต ลมที่ออกไป
ภายนอก ชื่อวา ปสสาสะ คือลมหายใจออก, สวนในอรรถกถาวินัย ทานก็อธิบายไวกลับกัน
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บรรดาลมทั้งสองนั้น ในเวลาที่สัตวผูนอนอยูในครรภแมทุกชนิดออก
จากทองแม ลมภายในครรภยอมออกไปขางนอกกอน ภายหลัง ลมขางนอก
พาเอาละอองที่ละเอียดเขาไปขางใน กระทบเพดานแลวดับไป. พึงทราบลม
อัสสาสะและปสสาสะอยางนั้นกอน. สวนความที่ลมหายใจเขาและลมหายใจออก
เหลานั้น มีระยะและสั้น พึงทราบดวยอํานาจแหงกาล. เหมือนอยางวา น้ํา
หรือทราย แผออกไปตลอดระยะ คือโอกาสทั้งอยู เขาเรียกวา น้ํายาว ทราย
ยาว น้ําสั้น ทรายสั้น ฉันใด ลมหายใจเขาและหายใจออกแมที่ละเอียดจนยิบ
ก็ฉันนั้น ยังประเทศอันยาวในตัวชางและตัวงู กลาวคืออัตภาพของชางและงู
เหลานั้น ใหคอย ๆ เต็มแลวก็คอย ๆ ออกไป; เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา
ยาว. ลมหายใจเขาและลมหายใจออก ยังประเทศอันสั้น กลาวคือ อัตภาพ
แหงสุนัขและกระตายเปนตน ใหเต็มเร็วแลวก็ออกเร็วเหมือนกัน; เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา สั้น. แตบรรดาหมูมนุษย มนุษยบางจําพวกหายใจเขาและ
หายใจออกยาวดวยอํานาจระยะกาล ดุจชางและงูเปนตน บางจําพวกหายใจเขา
และหายใจออกสั้น ดุจสุนัขและกระตายเปนตน; เพราะฉะนั้นลมหายใจเขา
และหายใจออกเหลานั้น ของมนุษยเหลานั้น ดวยอํานาจกาล ที่ออกและเขาอยู
กินเวลานาน พึงทราบวา ยาว ที่ออกและเขาอยูชั่วเวลานอย พึงทราบ
วาสั้น.
ดังที่ปรากฏอยูขางบนนี้ แมในปกรณวิสุทธิมรรค ภาค ๒ หนา ๑๖๕ ทานก็ชักออถกถามหาหัตถิป
โทปมสูตนั่นเองมาอธิบายไว. เรื่อง ศัพทวา อัสสาสะ และ ปสสาสะ นี้ ความจริงทานผู
แตงอรรถกถาทั้งพระวินัยและพระสูตรก็คนเดียวกัน คือทานพระพุทธโฆสา และก็คานกันอยู
ทั้งสองแหง คืออรรถกถาพระวินัย และพระสูตร ถึงในอรรถกถาอธิบายไวเหมือนพระสูตร ขอ
ไดพิจารณาดูเถิด.
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[ผูเจริญอานาปานัสสติกรรมฐานยอมไดความปราโมทยเปนตน]
ในลมหายใจเขาและออกนั้น ภิกษุนั้นเมื่อหายใจเขาและหายใจออกยาว โดยอาการ ๙ อยาง ยอมรูชัดวา เราหายใจเขาหายใจออกยาว. ก็เมื่อ
เธอรูชัดอยูอยางนี้ พึงทราบวา การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน ยอมสําเร็จ
ดวยอาการอันหนึ่ง เหมือนอยางที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กลาวไว
ในปฏิสัมภิทาวา ถามวาภิกษุเมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว๑
ฯลฯ เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น อยางไร๒ ?
แกวา ภิกษุเมื่อหายใจเขายาว ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว
เมื่อหายใจออกยาว ยอมหายใจออกในขณะที่นับวายาว เมื่อหายใจเขาและหาย
ใจออกยาว ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบางในขณะที่นับวายาว ฉันทะยอม
เกิดแกภิกษุผูเมื่อหายใจเขาและหายใจออกยาว หายใจเขาบาง หายใจออกบาง
ในขณะที่นับวายาว ภิกษุเมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจฉันทะ
ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวย
อํานาจฉันทะ ยอมหายใจออกในขณะที่นับวายาว เมื่อหายใจเขาและหายใจออก
ละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจฉันทะ ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบาง ใน
ขณะที่นับวายาว ความปราโมทยยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ ผูเมื่อหายใจเขาและหาย
ใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจฉันทะ หายใจเขาบาง หายใจออกบาง
ในขณะที่นับวายาว เมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจความ
ปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวา
นั้น ดวยอํานาจความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับวายาว ฯ ล ฯ เมื่อ
หายใจเขาและหายใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจความปราโมทย ยอม
หายใจเขาบาง หายใจออกบาง ในขณะที่นับวายาว จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจ
๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๕ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๔.
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เขาและหายใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจความปราโมทย หายใจเขา
บาง หายใจออกบาง ในขณะที่นับวายาว ยอมหลีกออกจากการหายใจเขาและ
หายใจออกยาว อุเบกขายอมดํารงอยู. กายคือลมหายใจเขาและหายใจออกยาว
ดวยอาการ ๙ อยางเหลานั้นยอมปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไม
ใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย; ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้นดวย
สตินั้น ดวยญาณนั้น; เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา การเจริญสติปฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย* ดังนี้.
แมในบทที่กําหนดดวยลมสั้น ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวนความแปลกกัน
มีดังตอไปนี้:- ในบทที่กําหนดาดวยลมยาวนั่น ทานกลาวไววา เมื่อหายใจ
เขายาว ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว ดังนี้ ฉันใด ในบทที่กําหนด
ดวยลมสั้นนี้ ก็มีคําที่มาในบาลีวา เมื่อหายใจเขาสั้น ยอมหายใจเขาในขณะ
นับวาเล็กนอย ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น พึงประกอบดวยสามารถแหงบทที่
กําหนดวาสั้นนั้น จนถึงคําวา เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา การเจริญสติปฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย. ภิกษุนี้ เมื่อรูชัดลมหายใจเขาและ
หายใจออกโดยอาการ ๙ อยางเหลานี้ ดวยอํานาจกาลยาวและดวยอํานาจกาล
นิดหนอยดังพรรณนามาฉะนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ภิกษุเมื่อหายใจเขายาว ยอม
รูชัดวา เราหายใจเขายาว ฯ ล ฯ หรือเมื่อหายใจออกสั้น ยอมรูชัดวา เราหาย
ใจออกสั้น ดังนี้. อนึ่ง เมื่อภิกษุนั้นรูอยูอยางนั้น.
วรรณะ (คืออาการ) ทั้ง ๔ คือ ลม
ทายใจเขายาวและสั้น แมลมหายใจออกก็
เชนนั้น ยอมเปนไปเฉพาะที่ปลายจมูกของ
ภิกษุ ฉะนี้แล.
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๕ - ๒๗๔.
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ขอวา สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ ฯ เป ฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ มีอธิบายวา เธอยอมสําเหนียกวา เราจักทําเบื้องตน ทาม
กลาง และที่สุด แหงกองลมหายใจเขาทั้งสิ้น ใหรูแจง คือทําใหปรากฏหาย
ใจเขา (และ) ยอมสําเหนียกวา เราจักทําเบื้องตนทามกลาง และที่สุด แหง
กองลมหายใจออกทั้งสิ้นใหรูแจง คือทําใหปรากฏหายใจออก. เมื่อเธอทําให
รูแจง คือทําใหปรากฏดวยอาการอยางนั้น ยอมหายใจเขาและหายใจออก ดวย
จิตที่สัมปยุตดวยญาณ; เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ยอมสําเหนียกวา เรา
จักหายใจเขา จักหายใจออก.
จริงอยู เบื้องตนในกองลมหายใจเขาหรือในกองลมหายใจออกที่แลน
ไปอยางละเอียด* ยอมปรากฏแกภิกษุรูปหนึ่ง แตทามกลางและที่สุดไมปรากฏ
เธอสามารถกําหนดไดเฉพาะเบื้องตน เทานั้น ยอมลําบากในทามกลางและที่สุด.
อีกรูปหนึ่ง ยอมปรากฏแตทามกลาง เบื้องตน และที่สุด ไมปรากฏ เธอ
สามารถกําหนดไดเฉพาะทามกลางเทานั้น ยอมลําบากในเบื้องตนและที่สุด อีก
รูปหนึ่ง ยอมปรากฏแตที่สุด เบื้องตนและทามกลางไมปรากฏ เธอสามารถ
กําหนดไดเฉพาะที่สุดเทานั้น ยอมลําบากในเบื้องตนและทามกลาง. อีกรูปหนึ่ง
ยอมปรากฏไดแมทั้งหมด เธอสามารถกําหนดไดแมทั้งหมด ยอมไมลําบากใน
สวนไหน ๆ. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชี้วา อันภิกษุพึงเปนผูเชนนั้น
จึงตรัสวา ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหาย
ใจเขา; ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้ง ปวงหายใจออก
ดังนี้.
*
วิสุทธิมรรค. ๒/๖๑ เปน จุณฺณวิสเฎ, สารัตถทีปนี ๒/๒๙๕ แกวา จุณฺณวิคเตติ อเนก
กลาปตาย จุณฺณวิจณฺเณภาเวน วิสเฏ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิกฺขติ ความวา ยอมพากเพียร คือ
พยายามอยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง ในบทวา สิกฺขติ นี้ พึงเห็นใจความอยางนี้
วา ความสํารวมของภิกษุผูเปนอยางนั้น นี้ชื่อวาอธิสีลสิกขา. ในอธิการวาดวย
อานาปานัสสติภาวนานี้ สมาธิของเธอ ผูเปนอยางนั้น นี้ชื่อวา อธิจิตตสิกขา
ปญญาของเธอผูเปนอยางนั้น นี้ชื่อวาอธิปญญาสิกขา เธอยอมสําเหนียก
คือยอมซองเสพ เจริญกระทําใหมาก ซึ่งสิกขา ๓ อยาง ดังพรรณนามานี้
ดวยสตินั้น ดวยมนสิการนั้น ในอารมณนั้น. เพราะวา โดยนัยกอน บรรดา
สองนัยนั้น ภิกษุพึงหายใจเขาและหายใจออกอยางเดียวเทานั้นไมตองทํากิจ
อะไร ๆ อื่น แตจําเดิมแตเวลาที่รูชัดลมหายใจเขาและหายใจออกนี้ไป ควร
ทําความพากเพียรในอาการที่ใหญาณเกิดขึ้นเปนตน; เพราะฉะนั้น ผูศึกษา
พึงทราบวา ในนัยกอนนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสบาลีไวดวยอํานาจเปน
วัตตมานาวิภัตติวา ยอมรูชัดวา เราหายใจเขา ยอมรูชัดวา เราหายใจ
ออก เทานั้น แลวยกพระบาลีขึ้นดวยอํานาจคําที่เปนอนาคตกาล โดยนัยมี
อาทิวา เธอยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจง ซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจ
เขา ดังนี้ เพื่อจะทรงแสดงอาการที่ใหญาณเกิดขึ้นเปนตนซึ่งควรทําจําเดิมแต
กาลนี้ไป.
[ภิกษุกําหนดกรรมฐานแลว ถายสังขารจึงสงบ]
ขอวา ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ ฯ เป ฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ความวา เธอยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูสงบคือ
ระงับ คับ ไดแกใหกายสังขารที่หยาบสงบไป หายใจเขาหายใจออก. ในคํา
วา จักเปนผูระงับกายสังขารที่หยาบ นั้นพึงทราบความที่ลมเปนของหยาบและ
ละเอียด และความระงับอยางนี้ คือ :- ก็ในกาลกอนคือในเวลาที่ภิกษุนี้ ยัง
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ไมไดกําหนดกรรมฐาน กายและจิต ยังมีความกระวนกระวาย ยังหยาบ* เมื่อ
เมื่อกายและจิตซึ่งเปนของหยาบ ยังไมสงบ แมลมหายใจเขาและหายใจออก ก็
เปนของหยาบ คือเปนไปเกินกําลัง จมูกไมพอหายใจ ตองยืนหายใจเขาบาง
หายใจออกบางทางปาก ตอเมื่อใด กายก็ดี จิตก็ดี เปนของอันเธอกําหนด
แลว เมื่อนั้น กายและจิตนั้นจึงเปนของสงบระงับ. ครั้นเมื่อกายและจิตนั้น
สงบแลว ลมหายใจเขาและหายใจออกยอมเปนไปละเอียด คือเปนสภาพถึง
อาการที่จะตองคนหาวา มีอยูหรือไมหนอ. เปรียบเหมือนลมหายใจเขาและหาย
ใจออก ของบุรุษผูวิ่งลงจากภูเขา หรือผูปลงของหนักลงจากศีรษะแลวยืนอยู
ยอมเปนของหยาบ จมูกไมพอหายใจ ตองยืนหายใจเขาบาง หายใจออกบาง
ทางปาก ตอเมื่อใด เขาบรรเทาความกระวนกระวายนั้นเสีย อาบและดื่มน้ํา
แลว เอาผาเปยกคลุมที่หนาอกนอนพักที่รมไมเย็น ๆ; เมื่อนั้น ลมหายใจ
เขาและหายใจออกนั้นของเขา จึงเปนของละเอียด คือถึงอาการที่จะตองคนหา
วามีอยูหรือไมหนอ แมฉันใด ในกาลกอน คือในเวลาที่ภิกษุนี้ยังไมได
กําหนดกรรมฐาน กายและจิต ฯ ล ฯ คือถึงอาการที่ตองคนหาวา มีอยูหรือไม
หนอ ฉันนั้นเหมือนกัน. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? เพราะความจริงเปนอยาง
นั้น ในกาลกอน คือในเวลาที่เธอยังมิไดกําหนดกรรมฐาน การคํานึง การ
ประมวลมา การมนสิการ และการพิจารณาวา เราจะระงับกายสังขารสวน
หยาบ ๆ ดังนี้ หามีแกเธอนั้นไม, แตในเวลาที่เธอกําหนดแลว จึงมีได.
เพราะเหตุนั้นในเวลาที่กําหนดกรรมฐาน กายสังขารของเธอนั้น จึงเปนของ
ละเอียดกวาเวลาที่ยังไมไดกําหนด. เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย
จึงกลาวไววา
*
ศัพทวา โอฬาริกน ใหแกเปน โอฬาริกา เปนบทคุณของกายและจิต. วิสุทธิมรรก ภาค
๒/๖๒ แกเปนอยางนี้.
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เมื่อกายและจิต ยังระล่ําระสายอยู
กายสังขารยอมเปนไปเกินประมาณ เมื่อกาย
และจิต ไมระส่ําระสาย กายสังขารยอมเปน
ไปละเอียด.
[กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นไปยอมละเอียดไปตามลําดับ]
กายสังขารแมในเวลากําหนดก็ยังหยาบ ในอุปจารแหงปฐมฌาน
ละเอียด. ถึงแมในอุปจารแหงปฐมฌานนั้น ก็ยังหยาบ ในปฐมฌานละเอียด.
ในปฐมฌานและในอุปจารแหงทุติยฌานยังหยาบ ในทุติยฌานละเอียด. ใน
ทุติยฌานและในอุปจารแหงตติยฌานก็ยังหยาบ ในตติยฌานละเอียด. ใน
ตติยฌานและอุปจารแหงจตุตถฌานก็ยังหยาบ ในจตุตถฌานละเอียดยิ่งนัก ถึง
ความไมเปนไปทีเดียว. คํานี้เปนมติของพระอาจารยผูกลาวทีฆนิกาย และ
สังยุตตนิกายกอน. สวนพระอาจารยทั้งหลายผูกลาวมัชฌิมนิกาย ยอมปรารถนา
ความละเอียดกวากัน แมในอุปจารแหงฌานชั้นสูง ๆ ขึ้นไปกวาฌานชั้นต่ํา ๆ
อยางนี้ คือกายสังขารที่เปนไปในปฐมฌาน ยังเปนของหยาบ โนอุปจารแหง
ทุติยฌาน จึงจัดวาละเอียด ดังนี้เปนตน. ก็ตามมติของพระอาจารยทั้งหมด
นั้นแล ควรทราบดังนี้วา กายสังขารที่เปนไปในเวลาที่ยังมิไดกําหนด (กรรมฐาน) ยอมระงับไปในเวลาที่กําหนดแลว กายสังขารที่เปนไปในเวลาที่ได
กําหนด ยอมระงับไปในอุปจารแหงปฐมฌาม ฯ ล ฯ กายสังขารทีเปนไปใน
อุปจารแหงจตุตถฌาน ยอมระงับไปในจตุตถฌาน. ในสมถะมีนัยเทานี้กอน.
สวนในวิปสสนา พึงทราบนัยดังนี้:- กายสังขารที่เปนไปในเมื่อยัง
มิไดกําหนด ยังหยาบ ในการกําหนดมหาภูตรูปละเอียด แมการกําหนดมหาภูตรูปนั้น ก็ยังหยาบ ในการกําหนดอุปาทายรูปละเอียด แมการกําหนดอุปา-
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ทายรูปนั้น ก็ยังหยาบ ในการกําหนดรูปทั้งสิ้นละเอียด แมการกําหนดรูปทั้ง
สิ้นนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดอรูปละเอียด, แมการกําหนดอรูปนั้น ก็
ยังหยาบ, ในการกําหนดรูปและอรูป ละเอียด แมการกําหนดรูปและอรูปนั้น
ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดปจจัยละเอียด, แมการกําหนดปจจัยนั้น ก็ยังหยาบ,
ในการเห็นนามรูปพรอมทั้งปจจัยละเอียด, แมการเห็นนามรูปพรอมทั้งปจจัย
นั้น ก็ยังหยาบ, ในวิปสสนาที่ประกอบดวยลักษณะและอารมณ ละเอียด,
แมนั้นก็ยังหยาบ ในวิปสสนาที่มีกําลังเพลา, ในวิปสสนาที่มีกําลังจึงจัดวา
ละเอียด. ในวิปสสนานัยนั้น พึงทราบความสงบไปแหงลมอัสสาสะและปสสาสะ
กอน ๆ ดวยลมอัสสาสะและปสสาสะหลัง ๆ โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล.
ในคําวา ระงับกายสังขารที่หยาบ นี้ พึงทราบความที่ลมหยาบละเอียดและสงบ
ไป โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แล.
สวนในปฏิสัมภิทา พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กลาวเนื้อความแหง
บทนั้น พรอมกับคําทวงแลคําแกใหกระจางอยางนั้น:ภิกษุยอมสําเหนียกอยางไร ? ยอมสําเหนียกอยางนี้วา เราจักระงับ
กายสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก.
กายสังขารเปนไฉน ? ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้
เนื่องดวยกายเปนกายสังขาร, ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหลานั้น
สําเหนียกอยู ; ลมหายใจออกยาวเปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย
เปนกายสังขาร, ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหลานั้น สําเหนียกอยู ;
ลมหายใจเขาสั้น ลมหายใจออกสั้น ลมที่ภิกษุรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเขา
ลมที่ภิกษุรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้
เนื่องดวยกายเปนกายสังขาร ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหลานั้น
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สําเหนียกอยู. ความออนไป ความนอมไป ความเอนไป ความโอนไป
ความหวั่นไหว ความดิ้นรน ความโยก ความโคลงแหงกาย เพราะกายสังขาร
เห็นปานใด, ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารเห็นปานนั้นหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารเห็นปานนั้น หายใจออก. ความไม
ออนไป ความไมนอมไป ความไมเอนไป ความไมโอนไป ความไมหวั่นไหว
ความไมดิ้นรน ความไมโยก ความไมโคลงแหงกาย เพราะกายสังขารเห็น
ปานใด, ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมเห็นปานั้น
หายใจเขา หายใจออก. หากวาภิกษุสําเหนียกอยูอยางนี้วา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก. เมื่อ
เปนอยางนั้น ความไดลม* (อัสสาสะและปสสาสะ) ก็ไมเปนไป (คือไม
เกิดขึ้น); ลมอัสสาสะและปสสาสะ ก็ไมเปนไป, อานาปานัสสติก็ไมเปนไป,
อานาปานัสสติสมาธิ ก็ไมเปนไป, และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลายจะเขาบาง
จะออกบาง ก็หาไม, ถาหากวาภิกษุ สําเหนียกอยูอยางนี้วา เราจักระงับ
กายสังขารหายใจเขา หายใจออก. เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลม* (อัสสาสะ
และปสสาสะ) ยอมเปนไป (คือเกิดขึ้น), ลมอัสสาสะและปสสาสะ ยอมเปนไป,
อานาปานัสสติยอมเปนไป, อานาปานัสสติสมาธิ ยอมเปนไป, และสมาบัตินั้น
บัณฑิตทั้งหลายยอมเขาบาง ยอมออกบาง. ขอนั้นเปรียบเหมือนอะไร ?
เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลตีกังสดาล เสียงดัง (เสียงหยาบ) ยอมกระจายไปกอน
เพราะกําหนดใสใจ จําไวดวยดี ซึ่งนิมิตแหงเสียงดัง แมเมื่อเสียงดังดับไปแลว;
ตอมาเสียงละเอียด (เสียงครวญ) ยอมกระจายไปภายหลัง, เพราะกําหนด
ใสใจ จําไวดวยดีซึ่งนิมิตแหงเสียงครวญ แมเมื่อเสียงครวญดับไปแลว; ตอ
*
วาตปลทฺธิ ความสําเหนียก กําหนดหมายลม.
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มาจิตยอมเปนไปภายหลัง แมเพราะมีนิมิตแหงเสียงครวญเปนอารมณ ขอนี้
ก็เหมือนกันฉะนั้น ลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบ ยอมเปนไปกอน,
เพราะกําหนดใสใจจําไวดวยดี ซึ่งนิมิตแหงลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบ
เมื่อลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบ แมดับไปแลว, ตอมาลมหายใจเขา
และหายใจออกที่ละเอียดยอมเปนไปภายหลัง เพราะกําหนดใสใจ จําไวดวยดี
ซึ่งนิมิตแหงลมหายใจเขาและหายใจออกที่ละเอียด เมื่อลมหายใจเขาและลม
หายใจออกที่ละเอียดแมดับไปแลว, ตอมาจิตไมถึงความฟุงซานในภายหลัง
แมเพราะมีนิมิตแหงลมหายใจเขาและหายใจออกที่ละเอียดเปนอารมณ. เมื่อ
เปนอยางนี้ ความไดลม (อัสสาสะและปสสาสะ) ยอมเปนไป, ลมอัสสาสะ
และปสสาสะยอมเปนไป, อานาปานัสสติยอมเปนไป, อานาปานัสสติสมาธิยอม
เปนไป, และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลายอมหายใจเขาบาง ยอมหายใจออก
บาง กายคือความที่บุคคลระงับกายสังขารหายใจเขาและหายใจออกยอมปรากฏ,
สติเปนอนุปสสนาญาณ, กายยอมปรากฏ, ไมใชสติ, สติปรากฏดวย เปนตัวสติ
ดวย, ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เพราะเหตุดังนี้
นั้น ทานจึงกลาววา การเจริญสติปฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย* ดังนี้.
ในบทวา ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร นี้ มีการพรรณนาตามลําดับบท
แหงปฐมจตุกกะ ซึ่งตรัสไวดวยสามารถแหงกายานุปสสนาเพียงเทานี้ กอน. แต
เพราะในอธิการนี้ จตุกกะนี้เทานั้น ตรัสไวดวยสามารถแหงกรรมฐานของ
กุลบุตรผูเริ่มทํา, สวนอีก ๓ จตุกกะนอกนี้ ตรัสไวดวยสามารถแหงเวทนานุปสสนา และธัมมานุปสสนา ของกุลบุตรผูบรรลุฌานแลวในปฐมจตุกกะนี้;
ฉะนั้น พุทธบุตร ผูปรารถนาจะเจริญกรรมฐานนี้ แลวบรรลุพระอรหัต
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๘-๒๘๐.
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พรอมกับปฏิสัมภิทา ดวยวิปสสนาอันมีอานาปานจตุตถฌานเปนปทัฏฐาน
ควรทราบกิจที่ตนควรทํากอนทั้งหมด ตั้งแตตน ในอธิการแหงอานาปานัสสติ
กรรมฐานนี้แล ดวยสามารถแหงกุลบุตรผูเริ่มทํา.
[กุลบุตรจะเรียนกรรมฐานตองบําเพ็ญศีลใหบริสุทธิ์กอน]
กุลบุตรควรชําระศีล ๔ อยางใหหมดจดกอน. ในศีลนั้น มีวิธีชําระ
ใหหมดจด ๓ อยาง คือ ไมตองอาบัติ ๑ ออกจากอาบัติที่ตองแลว ๑ ไม
เศราหมองดวยกิเลสทั้งหลาย ๑. จริงอยู ภาวนายอมสําเร็จแกกุลบุตรผูมีศีล
บริสุทธิ์อยางนั้น. กุลบุตรควรบําเพ็ญแมศีลที่ทานเรียกวาอภิสมาจาริกศีล ให
บริบูรณดีเสียกอน ดวยอํานาจวัตรเหลานี้ คือ วัตรที่ลานพระเจดีย วัตรที่
ลานตนโพธิ์ อุปชฌายวัตร อาจริยวัตร วัตรที่เรือนไฟ วัตรที่โรงอุโบสถ
ขันธกวัตร ๘๒ มหาวัตร ๑๔. จริงอยู กุลบุตรใด พึงกลาววา เรารักษาศีล
อยู, กรรมดวยอภิสมาจาริกวัตรจะมีประโยชนอะไร ? ขอที่ศีลของกุลบุตรนั้น
จักบริบูรณได นั่นไมใชฐานะที่จะมีได. แตเมื่ออภิสมาจาริกวัตรบริบูรณ
ศีลก็จะบริบูรณ. เมื่อศีลบริบูรณ สมาธิยอมถือเอาหอง. สมจริงดังพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขอที่ภิกษุนั้นหนอไม
บําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลทั้งหลาย
ใหบริบูรณได นั่นไมใชฐานะที่จะมีได* เรื่องนี้ควรใหพิสดาร. เพราะเหตุ
ฉะนั้น กุลบุตรนี้ควรบําเพ็ญแมวัตร มีเจติยังคณวัตรเปนตน ที่ทานเรียกวา
อภิสมาจาริวัตร ใหบริบูรณดวยดีเสียกอน.
เบื้องหนาแตการชําระศีลใหหมดจดนั้น ก็ควรตัดปลิโพธ (ความ
กังวล) อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีอยูในบรรดาปลิโพธ ๑๐ อยางที่พระอาจารย
ทั้งหลายกลาวไวอยางนี้วา
*
องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๕-๑๖.
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ปลิโพธ (ความกังวล) ๑๐ อยางนั้น
คือ อาวาส ๑ ตระกูล ๑ ลาภ (คือปจจัยสี่)
๑ คณะ (คือหมู) ๑ การงาน (คือการ
กอสราง) เปนที่คํารบหา ๑ อัทธานะ (คือ
เดินทางไกล) ๑ ูาติ ๑ อาพาธ ๑ คัณฐะ
(คือการเรียนปริยัติ) ๑ อิทธิฤทธิ์ ๑.
กุลบุตรผูตัดปลิโพธไดอยางนั้นแลว จึงควรเรียนกรรมฐาน.
[กรรมฐาน ๒ พรอมทั้งอธิบาย]
กรรมฐานนั้น มีอยู ๒ อยาง คือ สัพพัตถกกัมมัฏฐาน (กรรมฐาน
มีประโยชนในกุศลธรรมทั้งปวง) ๑ ปาริหาริยกัมมัฏฐาน (กรรมฐานควร
บริหารรักษา) ๑. บรรดากรรมฐาน ๒ อยางนั้น ที่ชื่อวา สัพพัตถกกมมัฏฐาน
ไดแก เมตตา (ที่เจริญไป) ในหมูภิกษุเปนตน และมรณัสสติ (การระลึก
ถึงความตาย). พระอาจารยพวกหนึ่งกลาววา อสุภสัญญา บาง. จริงอยู ภิกษุ
ผูจะเจริญกรรมฐาน ครั้งแรกตองตัดปลิโพธเสียกอน แลวจึงเจริญเมตตาไป
ในหมูภิกษุผูอยูในสีมา, ลําดับนั้น พึงเจริญไปในเหลาเทวดาผูอยูในสีมา,
ถัดจากนั้นพึงเจริญไปในอิสรชนในโคจรคาม, ตอจากนั้นพึงเจริญไปในเหลา
สรรพสัตวกระทั่งถึงขาวบานในโคจรคามนั้น. แทจริง ภิกษุนั้น ทําพวกชน
ผูอยูรวมกันใหเกิดมีจิตออนโยน เพราะเมตตาในหมูภิกษุ. เวลานั้น เธอจะ
มีความอยูเปนสุข. เธอยอมเปนผูอันเหลาเทวดาผูมีจิตออนโยน เพราะเมตตา
ในเหลาเทวดาผูอยูในสีมาจัดการอารักขาไวเปนอยางดี ดวยการรักษาที่ชอบ
ธรรม. ทั้งเปนผูอันอิสรชนทั้งหลาย ผูมีจิตสันดานออนโยน เพราะเมตตา
ในอิสรชนในโคจรคาม จัดรักษาระแวดระวังไวอยางดี ดวยการรักษาที่ชอบ
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ธรรม. และเปนผูอันชาวบานเหลานั้นผูมีจิตถูกอบรมใหเลื่อมใส เพราะเมตตา
ในพวกชาวบานในโคจรคามนั้น ไมดูหมิ่นเที่ยวไป. เปนผูเที่ยวไปไมถูก
อะไร ๆ กระทบกระทั่งในที่ทุกสถาน เพราะเมตตาในเหลาสรรพสัตว. อนึ่ง
เธอเมื่อคิดวา เราจะตองตายแนแท ดวยมรณัสสติ ละการแสวงหาที่ไมสมควร
เสีย เปนผูมีความสลดใจเจริญสูงขึ้นเปนลําดับ ยอมเปนผูมีความประพฤติไม
ยอหยอน. ตัณหายอมไมเกิดขึ้น แมในอารมณที่เปนทิพย เพราะอสุภสัญญา.
เพราะเหตุนั้น คุณธรรมทั้ง ๓ (คือ เมตตา ๑ มรณัสสติ ๑ อสุภสัญญา ๑)
นั้น ของภิกษุนั้น ทานเรียกวา สัพพัตถกกัมมัฏฐาน เพราะทําอธิบายวา
เปนกรรมฐานอันกุลบุตรพึงปรารถนา คือ พึงตองการในที่ทุกสถาน เพราะ
เปนธรรมมีอุปการะมาก และเพราะความเปนปทัฏฐาน แหงการหมั่นประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งความเพียร ตามที่ประสงคไป โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็บรรดาอารมณ ๓๘ ประการ กรรมฐานใด ที่คลอยตามจริตของ
กุลบุตรใด กรรมฐานนั้น ทานเรียกวา ปารหาริยกรรมฐาน เพราะเปน
กรรมฐานที่กุลบุตรนั้น ควรบริหารไวเปนนิตย โดยนัยตามที่กลาวแลวนั่นเอง
แตในตติยปาราชิกนี้ อานาปานกรรมฐานนี้แล ทานเรียกวา ปาริหาริยกรรมฐาน. ในอธิการวาดวยอานาปานกัมมัฏฐานนี้ มีความสังเขปเทานี้. สวน
ความพิสดารนักศึกษาผูตองการกถาวาดวยการชําระศีลใหหมดจด และกถาวา
ดวยการตัดปลิโพธ พึงถือเอาจากปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.
[ควรเรียนกรรมฐานในสํานักพุทธโอรสกระทั่งถึงทานผูไดฌาน]
อนึ่ง กุลบุตรผูมีศีลบริสุทธิ์ และตัดปลิโพธไดแลวอยางนั้น เมื่อจะ
เรียนกรรมฐานนี้ ควรเรียนเอาในสํานักพุทธบุตร ผูใหจตุตถฌานเกิดขึ้นดวย
กรรมฐานนี้แล แลวเจริญวิปสสนา ไดบรรลุความเปนพระอรหันต. เมื่อไม
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ไดพระขีณาสพนั้น ควรเรียนเอาในสํานักพระอนาคามี เมื่อไมไดแมพระอนาคามีนั้น ก็ควรเรียนเอาในสํานักพระสกทาคามี เมื่อไมไดแมพระสกทาคามี
นั้น ก็ควรเรียนเอาในสํานักพระโสดาบัน, เมื่อไมไดแมพระโสดาบันนั้น ก็
ควรเรียนเอาในสํานักของทานผูไดจตุตถฌาน ซึ่งมีอานาปานะเปนอารมณ,
เมื่อไมไดทานผูไดจตุตถฌานแมนั้น ก็ควรเรียนเอาในสํานักของพระวินิจฉยาจารย ผูไมเลอะเลือนทั้งในบาลีและอรรถกถา. จริงอยู พระอริยบุคคล
ทั้งหลายมีพระอรหันตเปนตน ยอมบอกเฉพาะมรรคที่ตนไดบรรลุแลวเทานั้น.
สวนพระวินิจฉยาจารยนี้เปนผูไมเลอะเลือน กําหนดอารมณเปนที่สบายและ
ไมสบาย ในอารมณทั้งปวงแลวจึงบอกให เหมือนผูนําไปสูทางชางใหญ ใน
ปาที่รกชัฏฉะนั้น.
[กรรมฐานมีสนธิคือที่ตอ ๕ อยาง]
ในอธิการวาดวยการเรียนกรรมฐานนั้น มีอนุบุพพีกถาดังตอไปนี้:ภิกษุนั้นควรเปนผูมีความพระพฤติเบา สมบูรณดวยวินัยและมรรยาทเขาไปหา
อาจารยซึ่งมีประการดังกลาวแลว พึงเรียนกรรมฐาน มีสนธิ ๕ ในสํานักของ
อาจารยนั้น ผูมีจิตอันตนใหยินดี ดวยวัตรและขอปฏิบัติ. ในคําวา กรรมฐาน
มีสนธิ ๕ นั้น สนธิมี ๕ อยางเหลานี้ คือ อุคคหะ การเรียน ๑ ปริปุจฉา
การสอบถาม ๑ อุปฏฐานะ ความปรากฏ ๑ อัปปนา ความแนนแฟน ๑
ลักษณะ ความกําหนดหมาย ๑.
ในอุคคหะเปนตนนั้น การเรียนกรรมฐาน ชื่อวา อุคคหะ. การ
สอบถามกรรมฐาน ชื่อวา ปริปุจฉา. ความปรากฏแหงกรรมฐาน ชื่อวา
อุปฏฐานะ. ความแนวแนแหงกรรมฐาน ชื่อวา อัปปนา. ลักษณะแหง
กรรมฐาน ชื่อวา ลักษณะ. มีคําอธิบายวา ความใครครวญแหงสภาพกรรม-
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ฐานวา กรรมฐานนี้ มีลักษณะอยางนั้น. ภิกษุเมื่อเรียนกรรมฐาน ซึ่งมีสนธิ
๕ อยางนี้ แมตนเองก็ไมลําบาก ทั้งไมตองรบกวนอาจารยใหลําบาก. เพราะ
ฉะนั้น ควรเรียนอาจารยใหบอกแตนอย สาธยายตลอดเวลาเปนอันมาก ครั้น
เรียนกรรมฐาน ซึ่งมีสนธิ ๕ อยางนั้นแลว ถาในอาวาสนั้น มีเสนาสนะเปน
ตนเปนที่สบายไซร ควรอยูในอาวาสนั้นนั่นแล ถาในอาวาสนั้น ไมมีเสนาสนะ
เปนที่สบายไซร ควรบอกลาอาจารย ถาเปนผูมีปญญาออน ควรไปสิ้นระยะโยชนหนึ่งเปนอยางยิ่ง ถาเปนผูมีปญญากลาก็ควรไปแมไกล (กวานั้น) ได
แลวเขาไปยังเสนาสนะที่ประกอบดวยองคแหงเสนาสนะ ๕ อยาง เวนเสนาสนะ
ที่มีโทษ ๑๘ อยาง แลวพักอยูในเสนาสนะนั้น ตัดปลิโพธหยุมหยิมเสีย ฉันภัตตาหารเสร็จแลว บรรเทาความเมาอาหาร ทําจิตใหราเริง ดวยการอนุสรณ
ถึงคุณพระรัตนตรัย ไมหลงลืมกรรมฐานแมบทหนึ่ง แตที่เรียนเอาจากอาจารย
พึงมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐานนี้. ในวิสัยแหงตติยปาราชิกนี้ มีความ
สังเขปเทานี้. สวนความพิสดาร นักศึกษาผูตองการกถามรรคนี้ พึงถือเอาจาก
ปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.
[วิธีมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน ๘ อยาง]
ก็ในคําที่ขาพเจากลาววา พึงมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐานนี้ มี
มนสิการวิธีดังตอไปนี้:- คือ การนับ การตามผูก การถูกตอง การหยุด
ไว การกําหนด การเปลี่ยนแปลง ความหมดจด และการเห็นธรรมเหลานั้น
แจมแจง.
การนับนั่นแล ชื่อวา คณนา. การกําหนดตามไปชื่อวา อนุพันธนา.
ฐานที่ลมถูกตอง ชื่อวา ผุสนา. ความแนวแนชื่อวา ฐปนา. ความเห็น
เห็นแจง ชื่อวา สัลลักขณา. มรรค ชื่อวา วิวัฏฏนา. ผลชื่อวา ปาริสุทธิ.
การพิจารณา ชื่อวา เตสัญจ ปฏิปสสนา.
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[อธิบายวิธีนับลมหายใจเขาออก]
บรรดามนสิการวิธี มีการนับเปนตนนั้น กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญนี้
ควรมนสิการกรรมฐานนี้โดยการนับกอน. และเมื่อจะนับไมควรหยุดนับต่ํากวา
๕ ไมควรนับใหเกินกวา ๑๐ ไมควรแสดง (การนับ) ใหขาดในระหวาง.
เพราะเมื่อหยุดนับต่ํากวา ๕ จิตตุปบาทยอมดิ้นรนในโอกาสดับแคบ ดุจฝูงโค
ที่รวมขังไวในคอกที่คับแคบฉะนั้น. เมื่อนับเกินกวา ๑๐ ไป จิตตุปบาทก็
พะวงยูดวยการนับเทานั้น. เมื่อแสดง (การนับ) ใหขาดในระหวาง จิตยอม
หวั่นไปวา กรรมฐานของเราถึงที่สุดหรือไมหนอ. เพราะฉะนั้น ตองเวนโทษ
เหลานี้เสียแลว จึงคอยนับ. เมื่อจะนับ ครั้งแรก ควรนับโดยวิธีนับชา ๆ
คือนับอยางวิธีคนตวงขาวเปลือก. จริงอยู คนตวงขาวเปลือก ตวงเต็มทะนาน
แลวบอกวา ๑ จึงเทลง เมื่อตวงเต็มอีก พบหยากเยื่อบางอยาง เก็บมันทิ้งเสีย
จึงบอกวา ๑-๑. ในคําวา ๒-๒ เปนตน ก็นัยนี้. กุลบุตรแมนี้ ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน บรรดาลมหายใจเขาและหายใจออก สวนใดปรากฏ พึงจับเอาสวนนั้น
แลวพึงกําหนด ลมที่กําลังผานไป ๆ ตั้งแตตนวา ๑-๑ ไป จนถึงวา ๑.๑๐
เมื่อกุลบุตรนั้นนับอยูโดยวิธีอยางนี้ ลมอัสสาสะปสสาสะ ที่กําลังผานออกและ
ผานเขา ยอมปรากฏ.
ลําดับนั้น กุลบุตรนี้ควรละวิธีนับชา ๆ คือนับอยางวิธีคนตวงขาว
เปลือกนั้นเสีย แลวพึงนับโดยวิธีเร็ว ๆ คือนับอยางวิธีนายโคบาล. แทจริง
นายโคบาลผูฉลาด เอากอนกรวดใสพก มือถือเชือกและไมตะพูดไปสูคอกแต
เชาตรู ตีโคที่หลังแลว นั่งอยูบนเสาลิ่มสลัก นับแมโคตัวมาถึงประตูแลว ๆ
ใสกอนกรวดลงไปวา ๑-๒ เปนตน. ฝูงโคที่อยูลําบากในโอกาสที่คับแคบ
ตลอดราตรี ๓ ยาม เมื่อออก (จากคอก) เบียดเสียดกันและกันรีบออกเปน
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หมู ๆ. นายโคบาลนั้น ยอมนับอยางรวดเร็วทีเดียววา ๓ - ๔- ๕- ๑๐ เปนตน.
แมเมื่อกุลบุตรนี้ นับอยูโดยนัยกอนอยางวามาแลวนี้ ลมอัสสาสะและปสสาสะ
ยอมปรากฏสัญจรไปมา อยางรวดเร็ว. ลําดับนั้นเธอรูอยูวา ลมอัสสาสะและ
ปสสาสะ ยอมสัญจรไปมา อยางรวดเร็ว แลวไมถือเอาลมภายในและภายนอก
พึ่งกําหนดเฉพาะลมที่มาถึงชอง ๆ เทานั้น นับอยางเร็ว ๆ ทีเดียววา
๑-๒-๓-๔-๕๑-๒-๓-๔-๕-๖
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙
๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ - ๖ - ๗ - ๘ - ๙ - ๑๐
เพราะวาในกรรมฐานที่เนื่องดวยการนับ จิตยอมมีอารมณเปนหนึ่งได
ดวยกําลังแหงการนับเทานั้น ดุจการหยุดเรือไวในกระแสน้ําเชี่ยว ดวยอํานาจ
ที่เอาถอค้ําไวฉะนั้น. เมื่อเธอนับอยูเร็ว ๆ อยางนี้กรรมฐานยอมปรากฏเปนดุจ
วา ดําเนินไปไมขาดสาย. เวลานั้น ครั้นเธอรูวา กรรมฐานดําเนินไปไมขาด
สาย แลว อยากําหนดลมทั้งภายในและภายนอก พึงนับเร็ว ๆ ตามนัยกอน
นั่นแล. เมื่อเธอสงจิตเขาไปพรอมกับลมที่เขาไปภายใน ฐานภายใน ถูกลม
กระทบแลว ยอมเปนเหมือนเต็มดวยมันขนฉะนั้น. เมื่อนําจิตออกมาพรอมกับ
ลมที่ออกมาภายนอก จิตยอมสายไปในอารมณมากหลายในภายนอก. แตภาวนา
ยอมสําเร็จแกผูตั้งสติไว ในโอกาสที่ลมถูกตอง เจริญอยูเทานั้น. เพราะเหตุ
นั้น ขาพเจาจึงกลาววา อยากําหนดลมทั้งภายในและภายนอก พึงนับเร็ว ๆ
ตามนัยกอนนั่นแล.
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ถามวา จะพึงนับลมอัสสาสะและปสสาสะนั่น นานเทาไร ?
แกวา พึงนับไปจนกวาสติที่เวนจากการนับ จะตั้งมั่นอยูในอารมณ
คือลมอัสสาสะและปสสาสะ. เพราะวาการนับ ก็เพื่อจะตัดวิตกที่พลานไปใน
ภานอก แลวตั้งสติไวในอารมณ คือ ลมอัสสาสะและปสสาสะ..เทานั้น.
[อธิบายเบื้องตนทามกลางและที่สุดลมหายใจเขาออก]
พระโยคาวจร ครั้นมนสิการโดยการนับอยางนั้นแลว พึงมนสิการ
โดยการตามผูก. กิริยาที่หยุดพักการนับ แลวสงสติไปตามลมอัสสาสะและ
ปสสาสะติดตอกันไป ชื่อวาการตามผูก. ก็แลการสงสติไปตามนั้น. หาใชดวย
อํานาจการไปตามเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด (แหงลมอัสสาสะ) ไม. จริง
อยู นาภี (สะดือ) เปนเบื้องตนแหงลมออกไปภายนอก หทัย (หัวใจ) เปน
ทามกลาง นาสิก (จมูก) เปนที่สุด ปลายนาสิก เปนเบื้องตน แหงลมเขา
ไปภายใน หทัย เปนทามกลาง นาภี เปนที่สุด. ก็เมื่อพระโยคาวจรนั้น ไป
ตามเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด (แหงลมอัสสาสะและปสสาสะ) นั้น จิต
ที่ถึงความฟุงซาน ยอมเปนไปเพื่อความกระวนกระวาย และเพื่อความหวั่นไหว.
เหมือนอยางที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา เมื่อพระโยคาวจรสง
สติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจวา กายก็ดี จิตก็ดี ยอม
ความระส่ําระสาย หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซานไปภายใน
เมื่อพระโยคาวจรสงสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจออก
กายก็ดี จิตก็ดี ยอมมีความระส่ําระสาย หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึง
ความฟงซานไปภายนอก*. เพราะฉะนั้น พระโยคาวจร เมื่อมนสิการโดยการ
ตามถูก ไมพึงมนสิการดวยอํานาจแหงเบื้องตน ทามกลางและที่สุด อนึ่งแล
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๙.
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พึงมนสิการดวยอํานาจการถูกตอง และดวยอํานาจการหยุดไว เพราะวาไมมี
การมนสิการเปนแผนกหนึ่ง ดวยอํานาจแหงการถูกตองและหยุดไว เหมือนกับ
ดวยอํานาจแหงการนับและการตามผูก. แตพระโยคาวจรเมื่อนับอยูในฐานที่
ลมถูกตองแลว ๆ นั่นแหละชื่อวามนสิการดวยการนับและการถูกตอง. พระโยคาวจร เมื่อหยุดพักการนับในฐานะที่ลมถูกตองแลว ๆ นั้นนั่นแล ใชสติตาม
ผูกลมอัสสาสะและปสสาสะนั้น และตั้งจิตไวดวยอํานาจอัปปนา ทานเรียกวา
มนสิการดวยการตามผูก การถูกตองและการหยุดไว. ใจความนี้นั้นพึงทราบ
ดวยขออุปมาเหมือนคนงอยและคนรักษาประตู ที่ทานกลาวไวในอรรถกถา
และดวยขออุปมาเหมือนเลื่อยที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทา.
[ขออุปมาเหมือนคนงอยโลชิงชา]
บรรดาขออุปมา ๓ อยางนั้น ขออุปมาเหมือนคนงอยโลชิงชามีดังทอ
ไปนี้:- เปรียบเหมือนคนงอยไกวชิงชา ใหแก มารดาและบุตรผูเลนชิงชาอยู
แลวนั่งอยูที่โคนเสาชิงชาในที่นั้นนั่นเอง เมื่อกระดานชิงชาไกวไปอยูโดยลําดับ
ยอมเห็นที่สุดทั้งสองขางและตรงกลาง แตมิไดขวนขวายเพื่อจะดูที่สุดทั้งสอง
ขางและตรงกลาง แมฉันใด ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยืนที่ใกลโคนเสาอัน
เขาไปผูกไวดวยอํานาจสติแลวโลชิงชาคือลมหายใจเขาและหายใจออก นั่งอยู
ดวยสติ ในนิมิตนั้นนั่นเอง สงสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหง
ลมหายใจเขาและหายใจออก ในฐานะที่ลมถูกตองแลว ซึ่งพัดผานมาและผาน
อยูโดยลําดับ และตั้งจิตเฉยไวในนิมิตนั้น และไมขวนขวายเพื่อจะแลดูลมเหลา
นั้น. นี้เปนขออุปมาเหมือนตนงอย.
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[ขออุปมาเหมือนคนรักษาประตู]
สวนขออุปมาเหมือนคนรักษาประตูมีดังตอไปนี้ :- คนรักษาประตูจะ
ไมสอบสวนบุรุษทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกพระนครวา ทานเปนใคร ?
มาแตไหน ? จะไปไหน ? หรือวา ในมือของทานมีอะไร ? ความจริง พวก
มนุษยผูเดินไปทั้งภายในและภายนอกพระนครเหลานั้นไมใชหนาที่ของคนรักษา
ประตูนั้น แตเขายอมสอบสวนเฉพาะคนผูมาถึงประตูแลว ๆ เทานั้น แมฉัน
ใด ลมเขาไปขางในและลมที่ออกไปขางนอก ยอมไมเปนหนาที่ของภิกษุนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน จะเปนหนาที่ก็เฉพาะแตลมที่มาถึงชองแลว ๆ เทานั้น. นี้
เปนขออุปมาเหมือนคนรักษาประตู.
[การกําหนดลมหายใจเปรียบเหมือนเลื่อย]
สวนขออุปมาเหมือนเลื่อย ควรทราบจําเดิมแตตนไป. สมดังคําที่ทาน
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กลาวไววา
นิมิต ลมหายใจเขา และลมหายใจ
ออก มิใชเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว และ
เมื่อบุคคลไมรูธรรมทั้ง ๓ ประการ ยอมไม
ไดภาวนา (ภาวนายอมไมสําเร็จ). นิมิต ลม
หายใจเขาและลมหายใจออก มิใชเปน
อารมณแตงจิตดวงเดียว และเมื่อบุคคลรูซึ่ง
ธรรม ๓ ประการ ยอมไดภาวนา.
ถามวา ธรรม ๓ ประการเหลานี้ จะไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว
และธรรม ๓ ประการเหลานี้ จะไมปรากฏก็หามิได จิตจะไมถึงความฟุงซาน
ประธาน (ความเพียร) ยอมปรากฏ แลพระโยคาวจรจะทําประโยคใหสําเร็จ
ไดบรรลุคุณวิเศษอยางไร.
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แกวา เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวางไวบนภาคพื้นที่เรียบเสมอ บุรุษ
เอาเลื่อยเลื่อยตนไมนั้น สติของบุรุษ ยอมปรากฏ ดวยอํานาจแหงฟนเลื่อย
ที่ถูกตนไม และเขายอมไมไดใฝใจถึงฟนเลื่อยที่ผานมาหรือผานไป ทั้งฟน
เลื่อยที่ผานมาหรือผานไป จะไมปรากฏก็หามิได ประธาน (ความเพียรใน
การตัดตนไม) ยอมปรากฏ และเขายอมใหประโยค (กิริยาที่ตัดตนไมนั้น)
สําเร็จได*. นิมิตคือสติเปนเครื่องเขาไปผูกไว เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวาง
ไวบนภาคพื้นที่เรียบเสมอ. ลมหายใจเขาและลมหายใจออก เปรียบเหมือน
ฟนเลื่อย. ภิกษุนั่นตั้งสติไวมั่น ที่ปลายจมูกหรือที่ริมผีปาก ยอมไมใฝใจถึง
ลมหายใจเขาและหายใจออกที่ผานมาหรือที่ผานไป ลมหายใจเขาและลมหาย
ใจออกที่ผานมาหรือผานไป จะไมปรากฏก็หามิได ประธาน ยอมปรากฏ
และภิกษุนั้นยอมใหประโยคสําเร็จได ทั้งบรรลุคุณพิเศษดวย เหมือนบุรุษตั้ง
สติไว ดวยอํานาจแหงฟนเลื่อยซึ่งถูกตนไม เขายอมไมไดใฝใจถึงฟนเลื่อยที่
ผานมาหรือที่ผานไป ทั้งฟนเลื่อยที่ผานมาหรือผานไป จะไมปรากฏก็หามิได
ประธานยอมปรากฏ และเขายอมทําประโยคใหสําเร็จได ฉะนั้น. คําวา
ประธาน ความวา ประธานเปนไฉน ? กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูปรารภความ
เพียรยอมควรแกการงาน, นี้เปนประธาน. ประโยค เปนไฉน ? ภิกษุผูปรารภ
ความเพียร ยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป, นี้เปนประโยค. คุณพิเศษ
เปนไฉน ? ภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมหมดสิ้น
ไป, นี้เปนคุณพิเศษ. ธรรม ๓ ประการเหลานี้ ยอมไมเปนอารมณแหงจิต
ดวงเดียว และธรรม ๓ ประการเหลานี้ จะไมปรากฏก็หามิได, จิตยอมไมถึง
ความฟุงซาน, ประธาน (ความเพียร) ยอมปรากฏ, และพระโยคาวจร ทํา
ใหประโยค (การหมั่นประกอบภาวนา) สําเร็จได ทั้งไดบรรลุคุณพิเศษดวย.
*
บาลีที่มาเดิม มีศัพทวา วิเสสมธิจฺฉติ. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗.
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ภิกษุใด เจริญอานาปานัสสติให
บริบูรณดี อบรมมาโดยลําดับ ตามที่พระ
พุทธเจาทรงแสดงไวแลว, ภิกษุนั้นยอมทํา
โลกนี้ใหสวางได เหมือนพระจันทรพนแลว
จากหมอก ฉะนั้น แล.*
ขอนี้อุปมาเหมือนเลื่อย.
ก็ในขออุปมาเหมือนเลื่อยนี้ พึงทราบวา เหตุเพียงไมใฝใจดวยอํานาจ
สมหายใจเขาและลมหายใจออก ที่ผานมาแลว ๆ เทานั้น เปนประโยชนแก
ภิกษุนั้น. กรรมฐานนี้เมื่อภิกษุบางรูป มนสิการนิมิต ยอมเกิดขึ้นโดยไม
ชักชาเลย และฐปนา กลาวคืออัปปนา ซึ่งประกอบดวยองคฌานที่เหลือ ก็
ยอมสําเร็จ. แกสําหรับภิกษุบางรูปมีจําเดิมแตเวลามนสิการโดยอํานาจการนับ
นั่นแล คือตั้งแตเวลาทําไวในใจดวยอํานาจการนับ เมื่อความกระวนกระวาย
ทางกายสงบไป ดวยอํานาจลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบดับไปโดย
ลําดับ กายก็ดี จิตก็ดี ยอมเปนของเบา รางกายยอมเปนดุจถึงอาการลอยขึ้น
ไปในอากาศเหมือนภิกษุผูมีกายกระสับกระสาย เมื่อนั่งลงบนเตียงหรือตั่ง
เตียงและตั่งยอมโอนเอน คดงอไป เครื่องปูลาดยอมยนเปนเกลียว, แตเมื่อ
เธอมีกายไมกระสับกระสาย นั่นลง เตียงและตั่งยอมไมโอนเอน ไมคดงอ
เครื่องปูลาดก็ไมยนเปนเกลียว, เตียงตั่งเปนเหมือนเต็มดวยปุยนุน, เพราะ
เหตุไร ? เพราะเหตุวา กายไมกระสับกระสาย ยอมเปนของเบาฉะนั้น. เมื่อ
ลมอัสสาสะและปสสาสะที่หยาบดับไปแลว จิตของภิกษุนั้นมีนิมิต คือ ลม
ดับไปแลว จิตดวงตอ ๆ ไป ซึ่งมีอารมณคือนิมิตที่ละเอียดจนละเอียดกวาจิต
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗-๒๕๘.
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ถามวา จิตควงตอ ๆ ไป ยอมเปนไปอยางไร ?
แกวา เปรียบเหมือนบุรุษ พึงเอาชี่เหล็กทอนใหญตีกังสดาล ดวย
การตีเพียงครั้งเดียว เสียงดัง พึงเกิดขึ้น, จิตของบุรุษนั้น ซึ่งมีเสียงดัง
(หยาบ) เปนอารมณ พึงเปนไป, เมื่อเสียงดังดับไป ตอจากนั้นภายหลัง
จิตซึ่งมีเสียงละเอียดเปนอารมณ พึงเปนไป, แมเมื่อจิตซึ่งมีนิมิต คือเสียง
ละเอียดเปนอารมณนั้นดับไปแลว จิตดวงตอ ๆ ไป ซึ่งมีอารมณคือนิมิตที่
ละเอียดจนละเอียดกวาจิต ซึ่งมีนิมิต คือเสียงละเอียด เปนอารมณนั้น ยอม
เปนไปทีเดียว ฉันใด, จิตซึ่งมีนิมิตคือลมอัสสาสะและปสสาสะเปนอารมณนั้น
บัณฑิตพึงทราบวา ยอมเปนไปฉันนั้น. แมขอนี้สมจริงดังคําที่พระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา เปรียบเหมือนบุคคลตีกังสดาล (เสียงดังคือเสียง
หยาบ ยอมกระจายไปกอน)* ดังนี้ เปนตน. ควรใหพิสดาร. เหมือนอยางวา
กรรมฐานเหลาอื่น ยอมปรากฏชัดในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ฉันใด, อานาปานัสสติ
กรรมฐานนี้จะเปนฉันนั้น ก็หามิได. แตอานาปานัสสติกรรมฐานนี้ เมื่อภิกษุ
เจริญ ๆ ในชั้นสูงขึ้นไป ยอมถึงความเปนของละเอียด คือจะไมถึงแมความ
ปรากฏ. ก็เมื่อกรรมฐานนั้น ไมปรากฏอยูอยางนั้น ภิกษุนั้นไมควรลุกขึ้น
จากอาสนะ ตบทอนหนังไปเสีย. ไมควรลุกขึ้น ดวยคิดวา จะพึงทําอยางไร ?
เราจักถามพระอาจารย หรือวา บัดนี้กรรมฐานของเราเสื่อมแลว. จริงอยู
เมื่อเธอใหอิริยาบถกําเริบเดินไป กรรมฐานยอมปรากฏเปนของใหม ๆ เรื่อย
ไป; เพราะเหตุนั้น ควรนั่งอยูตามเติมนั่นแหละ นํากรรมฐานมาจากที่ถูกตอง
ตามปกติ.
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๙.
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[อุบายเปนเหตุนําอานาปานัสสติกรรมฐานมา]
ในอธิการวาดวยอานาปานัสสติกรรรมฐานนั้น มีอุบายเปนเครื่องนํามา
ดังตอไปนี้:จริงอยู ภิกษุนั้น รูวากรรมฐานไมปรากฏ ควรพิจารณาสําเหนียก
อยางนี้วา ชื่อวา ลมหายใจเขาและหายใจออกนี้ มีอยูในที่ไหน ? ไมมีใน
ที่ไหน ของใครมี ? ของใครไมมี ?
ภายหลัง เมื่อภิกษุนั้น พิจารณาดูอยูอยางนี้ ก็รูไดวา ลมหายใจเขา
และหายใจออกนี้ (ของทารกผูอยู) ภายในทองของมารดา ไมมี พวกชนผู
ดําน้ําก็ไมมี. พวกอสัญญีสัตว คนตายแลว ผูเขาจตุตถฌาน ทานผูพรอม
เพรียงดวยรูปภพและอรูปภพ ทานเขานิโรธ ก็ไมมีเหมือนกัน แลวพึงตักเตือนตนดวยตนเองอยางนี้วา แนะบัณฑิต ! ตัวเธอไมใชผูอยูในทองของมารดา
ไมใชผูดําน้ํา ไมใชเปนอสัญญีสัตว ไมใชคนตาย ไมใชผูเขาจตุตถฌาน
ไมใชผูพรอมเพรียง ดวยรูปภพ และอรูปภพ ไมใชผูเขานิโรธ มิใชหรือ ?
ตัวเธอยังมีลมหายใจเขาและหายใจออกอยูแท ๆ, แตตัวเธอก็ไมสามารถจะ
กําหนดได เพราะยังมีปญญาออน.
ภายหลัง เธอนั้น ควรตั้งจิตไวดวยอํานาจที่ลมถูกตองโดยปกตินั่นเอง
ใหมนสิการเปนไป. จริงอยู ลมหายใจเขาและหายใจออกนี้ กระทบโครงจมูก
ของผูมีจมูกยาวผานไป, กระทบริมฝปากขางบนของผูมีจมูกสั้นผานไป. เพราะ
ฉะนั้น เธอนั่น จึงควรตั้งนิมิตไววา ลมหายใจเขาและหายใจออก ยอม
กระทบฐานชื่อนี้. ความจริง พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยอํานาจประโยชน
นี้แล จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราไมกลาวการเจริญอานาปานัสสติ
แกภิกษุผูหลงลืมสติ ไมรูสึกตัวอยู.*
*
ม. อุป. ๑๔/๑๙๖-๗.
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จริงอยู กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง ยอมสําเร็จแกผูมีสติ มีความรู
ตัวเทานั้น แมก็จริง, ถึงกระนั้น กรรมฐานอยางอื่น นอกจากอานาปานัสสติ
กรรมฐานนี้ ยอมปรากฏไดแกผูที่มนสิการอยู. แตอานาปานัสสติกรรมฐานนี้
เปนภาระหนัก เจริญสําเร็จไดยาก ทั้งเปนภูมิแหงมนสิการ ของมหาบุรุษ
ทั้งหลาย คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธบุตรเทานั้น,
ไมใชเปนกรรมฐานต่ําตอย, ทั้งมิไดเปนกรรมฐานที่สัตวผูต่ําตอยซองเสพ,
เปนกรรมฐานสงบและละเอียด โดยประการที่มหาบุรุษทั้งหลายยอมทําไวใน
ใจ ; เพราะฉะนั้นในอานาปานัสสติกรรมฐานนี้ จําตองปรารถนาสติและปญญา
อันมีกําลัง. เหมือนอยางวา ในเวลาชุนผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง แมเข็มก็จําตอง
ปรารถนาอยางเล็ก, แมดายซึ่งรอยในบวงเข็ม ก็จําตองปรารถนาเสนละเอียด
กวานั้น ฉันใด, ในเวลาเจริญกรรมฐานนี้ ซึ่งเปนเชนกับผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สติมีสวนเปรียบดวยเข็มก็ดี ปญญาที่สัมปยุตดวยสตินั้น
มีสวนเปรียบดวยดายรอยบวงเข็มก็ดี จําตองปรารถนาใหมีกําลัง.
ก็แล ภิกษุผูประกอบดวยสติและปญญานั้นแลว ไมจําตองแสวงหา
ลมหายในเขาและหายในออกนั้น นอกจากโอกาสที่ลมถูกตองโดยปกติ. เปรียบ
เหมือนชาวนาไถนาแลวปลอยพวกโคถึก ใหบายหนาไปสูที่หากิน แลวพึงนั่ง
พักที่รมไม, คราวนั้นพวกโคถึกเหลานั้นของเขาก็เขาดงไป โดยเร็ว. ชาวนา
ผูฉลาด ประสงคจะจับโคถึกเหลานั้นมาเทียมไถอีก จะไมเดินคามรอยเทาโค
ถึกเหลานั้นเขาไปยังดง, โดยที่แท เขาจะ ถือเอาเชือกและประตักเดินตรงไป
ยังทาน้ําซึ่งโคถึกเหลานั้นลงทีเดียว นั่งหรือนอนคอยอยู. เวลานั้นเขาไดเห็น
โคเหลานั้น ซึ่งเที่ยวไปสิ้นทั้งวัน แลวลงไปสูทานาดื่มอาบและกินน้ําแลว
ขึ้นมายืนอยู จึงเอาเชือกผูกแลวเอาประตักทิ่มแทง นําไปเทียม (ไถ) ทําการ
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งานอีก ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมจําตองแสวงหาลมหายใจเขา
และหายใจออก นอกจากโอกาสที่ลมถูกตองโดยปกติ แตพึงถือเอาเชือก คือ
สติ และประตักคือปญญาแลว ตั้งจิตไวในโอกาสที่ลมถูกตองโดยปกติ ยัง
มนสิการใหเปนไป. เพราะวา เมื่อเธอมนสิการอยูอยางนั้น ตอกาลไมนานเลย
ลมหายใจเขาและหายใจออกนั้น จะปรากฏดุจพวกโคปรากฏที่ทาลงดื่มฉะนั้น.
ในลําดับนั้น เธอพึงเอาเชือกคือสติผูกประกอบไวในที่นั้นนั่นแหละ แลวแทง
ดวยประตักคือปญญาตามประกอบกรรมฐานอีก. เมื่อเธอหมั่นประกอบอยู
อยางนั้น ตอกาลไมนานเลย นิมิตจะปรากฏ.
อาจารยบางพวกกลาวไววา ก็นิมิตนี้นั้น ยอมไมเปนเชนเดียวกัน
แกพระโยคาวจรทุกรูป. อนึ่งแล นิมิตนั้น ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรบางรูป
ดุจปุยนุน ดุจปุยฝาย และดุจสายลม ใหเกิดสุขสัมผัส.
สวนวินิจฉัยในอรรถกถา มีดังตอไปนี้ :- จริงอยู นิมิตนี้ ยอม
ปรากฏแกพระโยคาวจรบางรูป ดุจดวงดาว ดุจพวงแกวมณี และดุจพวงแกว
มุกดา บางรูปปรากฏเปนของมีสัมผัสหยาบ ดุจเมล็ดฝาย และดุจเสี้ยนไมแกน,
บางรูปปรากฏเปนของสายสังวาลที่ยาว ดุจพวงแหงดอกคํา และดุจเปลวควัน
ไฟ, ปางรูปดุจใยแมลงมุมที่กวาง ดุจชอกลีบเมฆ ดุจดอกปทุม ดุจลอรถ
ดุจมณฑลจันทร และดุจมณฑลพระอาทิตย ฉะนั้น.
ก็แล กรรมฐานนี้นั้นเปนอันเดียวกันแท ๆ แตปรากฏโดยความตาง
กัน เพราะมีสัญญาตางกัน เหมือนบรรดาภิกษุหลายรูปดวยกัน นั่งสาธยาย
พระสูตรอยู เมื่อภิกษุรูปหนึ่ง พูดวา พระสูตรนี้ ยอมปรากฏแกพวกทาน
เปนเชนไร ? รูปหนึ่งพูดวา ยอมปรากฏแกผม เปนเหมือนแมน้ําไหลตกจาก
ภูเขาใหญ, อีกรูปอื่น พูดวา ยอมปรากฏแกผม เปนเหมือนแนวปาแหงหนึ่ง,
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รูปอื่นพูดวา ยอมปรากฏแกผม เปนเหมือนรุกชาติที่เพียบพรอมดวยภาระคือ
ผลไม ซึ่งมีรมเงาเย็น สมบูรณดวยกิ่ง. จริงอยู พระสูตรของเธอเหลานั้น
ก็เปนสูตรเดียวกันนั่นเอง แตปรากฏโดยความเปนของตางกัน เพราะมีสัญญา
ตางกัน ฉะนั้น. ความจริง กรรมฐานนี้ เกิดแตสัญญา มีสัญญาเปนตนเหตุ
มีสัญญาเปนแดนเกิด ; เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ยอมปรากฏโดยความตางกัน
เพราะมีสัญญาตางกัน.
[ธรรม ๓ อยางมีบริบูรณกรรมฐานจึงถึงอัปปนา]
ก็ บรรดาลมหายใจเขา หายใจออก และนิมิตนี้ จิตที่มีลมหายใจเขา
เปนอารมณ ก็อยางหนึ่งตางหาก จิตที่มีลมหายใจออกเปนอารมณ ก็อยางหนึ่ง
จิตที่มีนิมิตเปนอารมณ ก็อยางหนึ่ง. จริงอยู กรรมฐานของภิกษุผูไมมีธรรม
๓ อยางนั้น ยอมไมถึงอัปปนา ไมถึงอุปจาระ. สวนกรรมฐานของภิกษุผูมี
ธรรม ๓ อยางนี้ ยอมถึงอัปปนาและอุปจาระดวย. สมจริงดังคําที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
นิมิต ลมหายใจเขา และลมหายใจ
ออก มิใชเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว, และ
เมื่อภิกษุไมรูธรรม ๓ ประการ ยอมไมได
ภาวนา (ยอมไมสําเร็จ), นิมิต ลมหายใจเขา
และลมหายใจออก มิใชเปนอารมณแหงจิต
ดวงเดียว, และเมื่อภิกษุรูซึ่งธรรม ๓ ประการ
ยอมไดภาวนา.*
พระอาจารยทั้งหลาย ผูกลาวทีฆนิกาย ไดกลาวไวอยางนี้กอนวา ก็
เมื่อนิมิตปรากฏแลวอยางนั้น ภิกษุนั้นควรไปสํานักของอาจารย แลวบอกวา
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗.
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นิมิตชื่อเห็นปานนี้ ยอมปรากฏแกผมขอรับ สวนอาจารยไมควรพูดวา นั่น
เปนนิมิต หรือวา ไมใชนิมิต ควรพูดวา ยอมเปนอยางนั้นละ คุณ ! แลว
พึงพูดวา คุณจงมนสิการบอย ๆ. จริงอยูเมื่ออาจารยพูดวา เปนนิมิต เธอ
จะพึงถึงความถอยหลัง, เมื่ออาจารยพูดวา ไมใชนิมิต เธอก็จะเปนผูหมดหวัง
จมอยู, เพราะเหตุนั้น ไมควรพูดแมทั้งสองอยางนั้น. ควรประกอบเธอนั้น
ไวในมนสิการนั่นแล. สวนอาจารยทั้งหลายผูกลาวมัชฌิมนิกายไดกลาวไววา
เธอ อันอาจารยพึงพูดวา นี้เปนนิมิต คุณ ! ขอใหคุณจงมนสิการกรรมฐาน
บอย ๆ เถิดสัตบุรุษ !
ภายหลัง เธอรูปนั้น พึงตั้งจิตไวในนิมิตนั่นเอง. จําเดิมแตปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นนี้ ภาวนานี้ของเธอรูปนั้น ยอมมีไดดวยอํานาจการตั้งไวดวย
ประการอยางนี้. สมจริงดังคําที่พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา
พระโยคีผูเปนธีรชน เมื่อตั้งจิตไว
ในนิมิต เจริญลมหายใจเขา และหายใจออก
ซึ่งมีอาการตาง ๆ อยูชื่อวา ยอมผูกจิตของ
ตนไว.
จําเดิมตั้งแตนิมิตปรากฏ โดยนัยดังกลาวแลวนั้น นิวรณทั้งหลาย
ยอมเปนอันพระโยคีนั้นขมไดโดยแท กิเลสทั้งหลาย สงบนิ่ง สติเขาไปตั้งมั่น
ทีเดียว จิตก็ตั้งมั่น เชนกัน.
[จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธิดวยองค]
จริงอยู จิตนี้ ยอมชื่อวาเปนธรรมชาติตั้งมั่น ดวยองค ๒ คือ ดวย
การละนิวรณในอุปจารภูมิ หรือดวยความปรากฏแหงองคในปฏิลาภภูมิ.
บรรดาภูมิ ๒ อยางนั้น ที่ชื่อวา อุปจารภูมิ ไดแก อุปจารสมาธิ. ที่ชื่อวา
ปฏิลาภภูมิ ไดแก อัปปนาสมาธิ.
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ถามวา สมาธิทั้งสองนั้น มีการทําตางกันอยางไร ?
แกวา อุปจารสมาธิ แลนไปในกุศลวิถีแลว ก็หยั่งลงสูภวังค.
อัปปนาสมาธิ เมื่อพระโยคีนั่งแนบสนิทตลอดทั้งวัน แลนไปในกุศลวิถีแม
ตลอดทั้งวัน ก็ไมหยั่งลงสูภวังค. บรรดาสมาธิ ๒ อยางเหลานี้ จิตยอมเปน
ธรรมชาติตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิ เพราะนิมิตปรากฏ. ภายหลัง ภิกษุนี้ไมพึง
มนสิการนิมิตนั้นโดยสี ทั้งไมพึงพิจารณาโดยลักษณะ. ก็อีกอยางหนึ่งแล
เธออยาประมาท ควรรักษานิมิตไว ดุจพระมเหสีของกษัตริย ทรงรักษาครรภ
แหงพระเจาจักรพรรดิ และดุจชาวนารักษารวงแหงขาวสาลีและขาวเหนียว
ฉะนั้น. จริงอยู นิมิตที่รักษาไวได ยอมจะอํานวยผลแกเธอ.
เมื่อพระโยคีรักษานิมิตไวได จะไม
มีความเสื่อม จากอุปจารฌานที่ตนไดแลว
เมื่อไมมีการอารักขา (นิมิต) ฌานที่ตนได
แลว ๆ ก็จะพินาศไป ฉะนี้แล.
[อุบายสําหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไมใหเสื่อม]
ในอธิการแหงอานาปานัสสติกรรมฐานนั้น มีอุบายสําหรับรักษาดัง
ตอไปนี้:- ภิกษุนั้น ควรเวนอสัปปายะ ๗ อยางเหลานี้ คือ อาวาส ๑
โคจร ๑ การสนทนา ๑ บุคคล ๑ โภชนะ ๑ ฤดู ๑ อิริยาบถ ๑ แลว
เสพสัปปายะ ๗ อยางเหลานั้นนั่นแล มนสิการนิมิตนั้นบอย ๆ.
พระโยคีนั้น ครั้นทํานิมิตใหมั่นคงดวยการเสพสัปปายะอยางนั้นแลว
ควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย บําเพ็ญความเพียรไมละทิ้งอัปปนาโกศล
๑๐ อยางเหลานั้น คือ ทําวัตถุใหสละสลวย ๑ ประคองอินทรียใหเปนไปเสมอ ๑
ฉลาดในนิมิต ๑ ขมจิตในสมัยที่ควรขม ๑ ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๑
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ปลอบจิตใหราเริงในสมัยที่ควรปลอบจิตใหราเริง ๑ เพงดูจิตในสมัยที่ควร
เพงดู ๑ เวนบุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่น ๑ เสพบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น ๑ นอมไปใน
สมาธินั้น ๑.
เมื่อพระโยคีนั้นหมั่นประกอบโดยนัยดังกลาวมาอยางนี้อยู มโนทวาราวัชชนะ ซึ่งมีนิมิตเปนอารมณ ตัดภวังคแลวก็เกิดขึ้นขณะที่ควรกลาววา
อัปปนา จักเกิดขึ้นในบัดนี้. ก็เมื่อมโนทวาราวัชชนะนั้นดับไป บรรดาชวนะ
ทั้งหลาย ๔ หรือ ๕ ควง ยึดเอาอารมณนั้นนั่นแลแลนไป ซึ่งชวนะดวงแรก
ชื่อบริกรรม ที่ ๒ ชื่ออุปจาระ ที่ ๓ ชื่ออนุโลม ที่ ๔ ชื่อโคตรภู ที่ ๕ ชื่อ
อัปปนาจิต อีกอยางหนึ่ง ควงแรกเรียกวาบริกรรมและอุปจาระ ที่ ๒ เรียกวา
อนุโลม ที่ ๓ เรียกวา โคตรภู ที่ ๔ เรียกวา อัปปนาจิต. จริงอยู ชวนะ
ดวงที่ ๔ เทานั้น บางทีที่ ๕ ยอมเปนไป* ไมถึงดวงที่ ๖ หรือที่ ๗ เพราะ
อาสันนภวังค (ภวังคใกลอัปปนา) ตกไป.
สวนพระโคทัตตเถระ ผูชํานาญอภิธรรม กลาวไววา กุศลธรรม
ทั้งหลาย ยอมเปนธรรมมีกําลัง โดยอาเสวนปจจัย เพราะฉะนั้น ชวนะยอม
ถึงที่ ๖ หรือที่ ๗. คํานั้นถูกคัดคานในอรรถกถาทั้งหลาย. ในชวนจิตเหลานั้น
จิตที่เปนบุรพภาค เปนกามาวจร สวนอัปปนาจิตเปนรูปาวจร. ปฐมฌาน
ซึ่งละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ สมบูรณดวยลักษณะ ๑๐ มีความงาม ๓
ยอมเปนอันพระโยคีนี้บรรลุแลว โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้. เธอยังองคฌาน
ทั้งหลาย มีวิตกเปนตนใหสงบราบดาบในอารมณนั้นนั่นเอง ยอมบรรลุฌาน
ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔. และดวยเหตุมีประมาณเพียงนี้ เธอยอมเปนผูถึงที่สุด
แหงภาวนา ดวยอํานาจแหงการหยุดไว. ในอธิการนี้ มีสังเขปกถาเทานี้ สวน
*
โยชนา ๑/๓๓๘ แก อปฺเปติ เปน ปวตฺตติ
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นักศึกษาผูตองการความพิสดาร พึงถือเอาจากปกรณวิเสส ชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.
สวนในกายานุปสสนานี้ ภิกษุผูบรรลุจตุตถฌานแลวอยางนั้น มีความ
ประสงคที่จะเจริญกรรมฐาน ดวยอํานาจการกําหนดและการเปลี่ยนแปลง แลว
บรรลุความหมดจด กระทําฌานนั้นนั่นแล ใหถึงความชํานิชํานาญ (วสี)
ดวยอาการ ๕ อยาง กลาวคือ อาวัชชนะ การรําพึง สมาปชชนะ การเชา
อธิฏฐานะ การทั้งใจ วุฏฐานะ การออก และ ปจจเวกขณะ การพิจารณา
แลว กําหนด รูปและอรูปวา รูป มีอรูปเปนหัวหนา หรืออรูป มีรูปเปนหัวหนา
แลว เริ่มตั้งวิปสสนา.
ถามวา เริ่มตั้งวิปสสนาอยางไร ?
แกวา จริงอยู พระโยคีนั้น ครั้นออกจากฌานแลวกําหนดองคฌาน
ยอมเห็นหทัยวัตถุ ซึ่งเปนที่อาศัยแหงองคฌานเหลานั้น ยอมเห็นภูตรูป ซึ่ง
เปนที่อาศัยแหงหทัยวัตถุนั้น และยอมเห็นกรัชกายแมทั้งสิ้น ซึ่งเปนที่อาศัย
แหงภูตรูปเหลานั้น. ในลําดับแหงการเห็นนั้น เธอยอมกําหนดรูปและอรูปวา
องคฌานจัดเปนอรูป, (หทัย) วัตถุเปนตนจัดเปนรูป. อีกอยางหนึ่ง เธอนั้น
ครั้นออกจากสมาบัติแลว กําหนดภูตรูปทั้ง ๔ ดวยอํานาจปฐวีธาตุเปนตน ใน
บรรดาสวนทั้งหลายมีผมเปนอาทิ และรูปซึ่งอาศัยภูตรูปนั้น ยอมเห็นวิญญาณ
พรอมทั้งสัมปยุตธรรมซึ่งมีรูปตามที่ตนกําหนดแลวเปนอารมณ หรือมีรูปวัตถุ
และทวารตามที่ตนกําหนดแลวเปนอารมณ. ลําดับนั้น เธอยอมกําหนดวา
ภูตรูปเปนตน จัดเปนรูป, วิญญาณที่มีสัมปยุตธรรม จัดเปนอรูป. อีกอยางหนึ่ง
เธอครั้นออกจากสมาบัติแลว ยอมเห็นวา กรัชกายและจิตเปนที่เกิดขึ้นแหง
ลมอัสสาสะและปสสาสะ. เหมือนอยางวา เมื่อสูบของชางทองยังสูบอยู ลม
ยอมสัญจรไปมา เพราะอาศัยการสูบ และความพยายามอันเกิดจากการสูบนั้น
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ของบุรุษ ฉันใด, ลมหายใจเขาและหายใจออก ยอมเขาออก เพราะอาศัย
กายและจิตฉันนั้นเหมือนกันแล. ลําดับนั้น เธอกําหนดลมหายใจเขาหายใจออก
และกายวา เปนรูป, กําหนดจิตนั้นและธรรมที่สัมปยุตดวยจิตวา เปนอรูป.
ครั้น เธอกําหนดนามรูปดวยอาการอยางนั้นแลว ยอมแสวงหาปจจัยแหงนามรูป
นั้น. และเธอเมื่อแสวงหาอยู ก็ไดเห็นปจจัยมีอวิชชาและตัณหาเปนตนนั้นแลว
ยอมขามความสงสัยปรารภความเปนไปแหงนามรูปในกาลทั้ง ๓ เสียได.
เธอนั้น ขามความสงสัยไดแลว ยกไตรลักษณขึ้นดวยอํานาจพิจารณา
กลาป ละวิปสสนูปกิเลส ๑๐ อยาง มีโอภาสเปนตน ซึ่งเกิดขึ้นแลวในสวน
เบื้องตน ดวยอุทยัพพยานุปสสนา (การพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ)
กําหนดปฏิปทาญาณที่พนจากอุปกิเลสวา เปนมรรค ละความเกิดเสีย ถึง
ภังคานุปสสนา (การพิจารณาเห็นความดับ) เบื่อหนายคลายกําหนัดพนไปใน
สรรพสังขาร ซึ่งปรากฏโดยความเปนของนากลัว ดวยพิจารณาเห็นความดับ
ติดตอกันไป ไดบรรลุอริยมรรคทั้ง ๔ ตามลําดับ แลวตั้งอยูในพระอรหัตผล
ถึงที่สุดแหงปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยาง เปนอัครทักขิไณยแหงโลก พรอมทั้ง
เทวดา. ก็การเจริญอานาปานัสสติสมาธิ ของภิกษุผูประกอบในอานาปานกรรมฐานนั้น ตั้งตนแตการนับ จนถึงมรรคผลเปนที่สุด จบบริบูรณเพียง
เทานี้แล.
นี้พรรณนาปฐมจตุกกะโดยอาการทุกอยาง
ก็เพราะใน ๓ จตุกกะนอกนี้ ขึ้นชื่อวานัยแหงการเจริญกรรมราน
แผนกหนึ่งยอมไมมี, เพราะฉะนั้น ผูศึกษาควรทราบเนื้อความแหง ๓ จตุกกะ
เหลานั้น โดยนัยแหงการพรรณนาตามบทนั่น แล.
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บทวา ปติปฏิสเวที ความวา เธอยอมสําเหนียกวา เราจักทําปติ
ใหรูแจง คือทําใหปรากฏหายใจเขา หายใจออก. บรรดาปติและสุขเหลานั้น
ปติ ยอมเปนอันภิกษุรูแจงแลวโดยอาการ ๒ อยาง คือ โดยอารมณ และโดย
ความไมงมงาย.
ถามวา ปติ ยอมเปนอันภิกษุรูแจงแลว โดยอารมณอยางไร ?
แกวา ภิกษุนั้นยอมเขาฌานทั้ง ๒ (ปฐมฌานและทุติยฌาน) ซึ่งมีปติ,
ปติชื่อวาเปนอันภิกษุนั้นรูแจงแลวโดยอารมณ ดวยการไดฌานในขณะเขา
สมาบัติ เพราะอารมณเปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นรูแจงแลว.
ถามวา ปติ ยอมเปนอันภิกษุรูแจงแลวโดยความไมงมงายอยางไร ?
แกวา ภิกษุนั้นเขาฌานทั้ง ๒ ซึ่งมีปติ ออกจากฌานแลวยอมพิจารณา
ปติที่สัมปยุตดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม, ปติชื่อวาเปนอันภิกษุรูปนั้น
รูแจงแลว โดยความไมงมงาย เพราะแทงตลอดลักษณะ ในขณะแหงวิปสสนา.
ขอนี้ สมจริงดังคําที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กลาวไวในปฏิสัมภิทาวา
เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจเขายาว
สติยอมทั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวยญาณ
นั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจ
ออกยาว สติยอมตั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวย
ญาณนั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจ
เขาสั้น สติยอมตั้งมัน, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น
ดวยญาณนั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวยอํานาจลม
หายใจออกสั้น สติยอมตั้งมั่น, ปตินั้นยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น
ดวยญาณนั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจ
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ความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง หายใจเขาและหายใจออก สติยอมตั้งมั่น
ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เมื่อภิกษุ
รูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจความเปนผูระงับกายสังขาร
หายใจเขาและหายใจออก สติยอมตั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว
ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เมื่อรําพึงถึง ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว,
เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธา
เมื่อประคองความเพียร เมื่อเขาไปตั้งสติไว เมื่อตั้งจิตไวมั่น เมื่อรูชัดดวย
ปญญา เมื่อรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อ
ละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจง ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว, ปตินั้น เปนอันภิกษุรูแจงแลว
ดวยอาการอยางนี*้ .
แมบทที่เหลือ ก็พึงทราบโดยเนื้อความตามนัยนี้นั่นแล. แตในสองบท
นี้มีความสักวาแปลกกัน ดังตอไปนี้ :- พึงทราบความเปนผูรูแจงสุข ดวย
อํานาจแหงฌาน ๓, พึงทราบความเปนผูรูแจงจิตสังขาร ดวยอํานาจแหงฌาน
ทั้ง ๔. ขันธ ๒ มีเวทนาเปนตน ชื่อวาจิตสังขาร. ก็บรรดาสองบทนี้ ใน
สุขปฏิสังเวทิบท ทานพระสารีบุตรเถระกลาวไวในปฏิสัมภิทา เพื่อแสดงภูมิ
แหงวิปสสนาวา คําวา สุข ไดแกสุข ๒ อยา ง คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑.
สองบทวา ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร ความวา ระงับ คือดับจิตสังขารที่หยาบ ๆ เสีย. ความคับจิตสังขารนั้น พึงทราบโดยพิสดารตามนัย
ดังที่กลาวแลวในกายสังขารนั้นแหละ.
อีกอยางหนึ่ง บรรดาบทเหลานี้ ในปติบท ทานกลาวเวทนาไวดวย
ปติเปนประธาน, ในสุขปฏิสังเวทิบท ทานกลาวเวทนาไวโดยสรุปทีเดียว, ใน
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/ ๒๘๑-๒.
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จิตสังขารบททั้งสอง เปนอันทานกลาวเวทนาที่สัมปยุตดวยสัญญาไว เพราะ
พระบาลีวา สัญญาและเวทนา เปนเจตสิก ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปน
จิตสังขาร* ดังนี้. จตุกกะนี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
โดยเวทนานุปสสนานัย ดวยประการอยางนี้.
แมในจตุกกะที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้:- บัณฑิตพึงทราบความเปนผูรู
แจงจิต ดวยอํานาจแหงฌาน ๔.
สองบทวา อภิปฺปโมทย จิตฺต ความวา ภิกษุยอมสําเหนียกวา
เราจักยังจิตใหบันเทิง คือใหราเริง ไดแก ใหเบิกบานหายใจเขาหายใจออก.
ในสองบทนั้น ความบันเทิง ยอมมีไดดวยอาการ ๒ อยางคือ ดวยอํานาจ
สมาธิ และดวยอํานาจวิปสสนา.
ถามวา ความบันเทิง ยอมมีไดดวยอํานาจสมาธิอยางไร ?
แกวา ภิกษุยอมเขาฌานทั้ง ๒ (ปฐมฌานและทุติยฌาน) ซึ่งมีปติ.
เธอนั้นยอมใหจิตรื่นเริง ดวยปติที่สัมปยุต ในขณะแหงสมาบัติ.
ถามวา ความบันเทิง ยอมมีไดดวยอํานาจวิปสสนาอยางไร ?
แกวา ภิกษุครั้นเขาฌานทั้ง ๒ ซึ่งมีปติ ออกจากฌานแลวพิจารณา
อยูซึ่งปติที่สัมปยุตดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม. เธอทําปติสัมปยุตดวย
ฌานใหเปนอารมณ ในขณะแหงวิปสสนาอยางนั้นแลว ใหจิตรื่นเริง บันเทิง
อยู. ผูปฏิบัติอยางนั้น ทานเรียกวายอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบันเทิง
หายใจเขาหายใจออก.
สองบทวา สมาทห จิตฺต ความวา ดํารงจิตไวเสมอ คือ ทั้งจิต
ไวเสมอในอารมณ ดวยอํานาจแหงฌานมีปฐมฌานเปนตน. ก็หรือวา เมื่อ
เธอเขาฌานเหลานั้นแลวออกจากฌาน พิจารณาอยูซึ่งจิตที่สัมปยุตดวยฌาน
*
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๓-๔.
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โดยความสิ้น ความเสื่อม ความที่จิตมีอารมณเดียวชั่วขณะ (ขณิกสมาธิ)
ยอมเกิดขึ้น เพราะการแทงตลอดลักษณะ ในขณะแหงวิปสสนา ภิกษุผู
ดํารงจิตไวเสมอ คือตั้งจิตไวเสมอในอารมณ แมดวยอํานาจแหงความที่จิตมี
อารมณเดียวชั่วขณะ ซึ่งเกิดขึ้นแลวอยางนั้น ทานก็เรียกวา ยอมสําเหนียกวา
เราจักตั้งจิตไวมั่น หายใจเขาหายใจออก.
สองบทวา วิโมจย จิตฺต ความวา เมื่อเปลื้อง เมื่อปลอยจิตให
พนจากนิวรณทั้งหลาย ดวยปฐมฌาน คือ เมื่อเปลื้อง ปลอยจิตใหพนจาก
วิตกวิจาร ดวยทุติยฌาน จากปติดวยตติยฌาน จากสุขและทุกขดวย
จตุตถฌาน. ก็หรือวา เธอเขาฌานเหลานั้นแลวออกมาพิจารณาอยูซึ่งจิตที่
สัมปยุตดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม ในขณะแหงวิปสสนา เธอนั้น
เปลื้อง คือ ปลอยจิตใหพน จากนิจจสัญญา (ความสําคัญวาเที่ยง) ดวยอนิจจานุ
ปสสนา (ความพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง) เปลื้อง คือ ปลอยจิตใหพนจากสุข
สัญญา (ความสําคัญวาเปนสุข) ดวยทุกขานุปสสนา (ความพิจารณาเห็นวา
เปนทุกข) จากอัตตสัญญา (ความสําคัญวาเปนตัวตน) ดวยอนัตตานุปสสนา
(ความพิจารณาเห็นวาไมใชตัวตน) จากนันทิ (ความเพลิดเพลิน) ดวย
นิพพิทานุปสสนา (ความพิจารณาเห็นความเบื่อหนาย) จากราคะ (ความ
กําหนัด) ดวยวิราคานุปสสนา (ความพิจารณาเห็นธรรมเครื่องคลายความ
กําหนัด) จากสมุทัย (ตัณหาที่ยังทุกขใหเกิด) ดวยนิโรธานุปสสนา (ความ
พิจารณาเห็นธรรมเปนเครื่องคับ) จากอาทาน (ความยึดถือ) ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา (ความพิจารณาเห็นธรรมเปนเครื่องสละคืนซึ่งอุปธิ) หาย
ใจเขาและหายใจออกอยู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ยอม
สําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจเขา หายใจออก. จตุกกะนี้ บัณฑิตพึง
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจแหงจิตตานุปสสนาอยางนี้.
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สวนในจตุกกะที่ ๔ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในบทวา อนิจฺจานุปสฺสี นี้
พึงทราบ อนิจจัง (ของไมเทียง) พึงทราบ อนิจจตา (ความเปนของไม
เที่ยง) พึงทราบ อนิจจตานุปสสนา (การพิจารณาเห็นของไมเที่ยง) พึง
ทราบ อนิจจานุปสสี (ผูพิจารณาเห็นของไมเที่ยง) เสียกอน.
ในลักษณะ ๔ อยาง มีอนิจจังเปนตนนั้น ที่ชื่อวา อนิจจัง ไดแก
เบญจขันธ เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา เบญจขันธมีความเกิดขึ้น มีความ
เสื่อมไป และมีความเปนไปโดยประการอื่น.
ที่ชื่อวา อนิจจตา ไดแก ขอที่เบญจขันธเหลานั้นนั่นเอง มีความ
เกิดขึ้น มีความเสื่อมไป และมีความเปนไปโดยอาการอื่น หรือมีแลว กลับ
ไมมี อธิบายวา เบญจขันธเหลานั้น เกิดขึ้นแลว ไมตั้งอยูโดยอาการนั้นนั่น
แล แตกดับเพราะความแตกดับไปชั่วขณะ.
ที่ชื่อวา อนิจจานุปสสนา ไดแก การพิจารณาเห็นในเบญจขันธ
ทั้งหลาย มีรูปเปนตนวา ไมเที่ยง ดวยอํานาจแหงความเปนของไมเที่ยงนั้น.
ที่ชื่อวา อนิจจานุปสสี ไดแก พระโยคาวจรผูประกอบดวยอนุปสสนา
นั้น. เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรผูเปนแลวอยางนั้นหายใจเขา และหายใจออก
อยู บัณฑิตพึงทราบในอธิการนี้วา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นวา
ไมเที่ยง หายใจเขา หายใจออก.
สวนวิราคะ ในบทวา วิราคานุปสสี นี้ มี ๒ อยาง คือ ขยวิราคะ
คลายความกําหนัด คือความสิ้นไป ๑ อัจจันตวิราคะ คลายความกําหนัด
โดยสวนเดียว ๑ บรรดาราคะ ๒ อยางนั้น ความแตกดับไปชั่วขณะแหงสังขาร
ทั้งหลาย ชื่อ วา ขยวิราคะ. พระนิพพาน ชื่อวา อัจจันตวิราคะ. วิปสสนา
และมรรคที่เปนไปดวยอํานาจแหงการเห็นวิราคะทั้ง ๒ อยางนั้น ชื่อวา
วิราคานุปสสนา (การพิจารณาเห็นการคลายความกําหนัด). พระโยคาวจร
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เปนผูประกอบดวยอนุปสสนาแมทั้ง ๒ อยางนั้น หายใจเขาและหายใจออกอยู
บัณฑิตพึงทราบวา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเขา
หายใจออก. แมในบทวา นิโรธานุปสสี ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ปฏินิสสัคคะ (ความสละคืนอุปธิ) แมในบทวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี นี้ก็มี ๒ อยางคือ ปริจจาคปฏินิสสัคคะ ความสละคืน
คือความเสียสละ ๑ ปกขันทนปฏินิสสัคคะ ความสละคืน คือความแลนไป
๑. การพิจารณาเห็น คือความสละคืนนั่นเอง ชื่อวา ปฏินิสสัคคานุปสสนา.
คําวา ปฏินิสสัคคานุปสสนา นั่น เปนชื่อแหงวิปสสนาและมรรค. จริง
อยู วิปสสนา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา การสละคืน คือการละ เพราะ
ยอมละกิเลสทั้งหลายพรอมทั้งขันธาภิสังขาร ดวยอํานาจตทังคปหาน และวา
การสละคืนคือการแลนไปเพราะยอมแลนไปในพระนิพพาน ซึ่งผิดจากสังขาร
นั้น เหตุที่นอมไปในพระนิพพานนั้น เพราะเห็นโทษแหงสังขตธรรม.
มรรคพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา การสละคืน คือการละ เพราะยอมละ
กิเลสพรอมทั้งขันธาภิสังขาร ดวยสามารถสมุจเฉทปหาน และวา การสละคืน
คือการแลนไป . เพราะยอมแลนไปในพระนิพพาน ดวยการกระทําใหเปน
อารมณ. ก็ วิปสสนาญาณและมรรคญาณแมทั้ง ๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวา อนุปสสนา เพราะเล็งเห็นญาณตน ๆ ในภายหลัง. ภิกษุเปนผู
ประกอบดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา ทั้ง ๒ อยางนั้น หายใจเขาและหายใจออก
อยู บัณฑิตพึงทราบวา สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูมีปกติเล็งเห็นญาณชื่อ
ปฏินิสสัคคะ ในภายหลัง หายใจเขา หายใจออก ดังนี้.
คําวา เอว ภาวโตความวา เจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือดวย
อาการ ๑๖ อยาง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
กถาวาดวยอานาปรานัสสติสมาธิ จบ
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ประชุมสงฆทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท
ก็ ในคําวา อถโข ภควา เปนตน มีความสังเขปดังตอไปนี้:พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงปลอบภิกษุทั้งหลายใหเบาใจ ดวยอานาปานัสสติสมาธิกถา อยางนี้แลว ในลําดับนั้น ตรัสใหประชุมภิกษุสงฆ เพราะเกิด
เรื่องที่ภิกษุทั้งหลายปลงชีวิตกันและกัน อันเปนเหตุกอใหเกิดผล และเปน
เหตุเริ่มแรกแหงการบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบทนี้แลว ตรัสสอบถามและทรง
ติเตียนแลว เพราะในการปลงชีวิตนั้น การปลงชีวิตตนเอง และการใชให
มิคลัณฑิกสมณกุตกปลงชีวิตตน ยอมไมเปนวัตถุแหงปาราชิก ; ฉะนั้น จึง
ทรงเวนการปลงชีวิต ๒ อยางนั้นเสีย ทรงถือเอาการปลงชีวิตกันและกัน อัน
เปนวัตถุแหงปาราชิกอยางเดียว ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบท ตรัสพระพุทธพจน
มีคําวา อนึ่ง ภิกษุใด แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ดังนี้ เปนตน.*
ก็ในพระบาลีนี้ พระผูมีพระภาคเจา ไมตรัสวา โมฆปุริสา ตรัสวา เต
ภิกฺขู เพราะภิกษุเหลานั้น เจือดวยพระอริยบุคคล.
[ภิกษุฉัพพัคดียพรรณนาคุณแหงความตาย]
ครั้งเมื่อตติยปาราชิก อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติทําใหมั่นดวย
อํานาจแหงความขาดมูล ดวยประการฉะนั้นแลว เรื่องพรรณนาคุณแหงความ
ตายแมอื่นอีก ก็ไดเกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ. เมื่อแสดงความเกิด
ขึ้นแหงเรื่องนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาววา เอวฺจิท ถควตา เปน
อาทิ.
*
วิ. มหา. ๑/๑๓๔.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิพทฺธจิตฺตา มีความวา ผูมีจิตรัก
ใครดวยฉันทราคะ อธิบายวา เปนผูมีความรักมาก คือมีความเพงเล็ง.
สองบทวา มรณวณฺณ สวณฺเณม มีความวา เราจะชี้โทษในความ
เปนอยู แลวพรรณนาคุณ คือแสดงอานิสงสแหงความตาย .
ในบทวา กตกลฺยาโณ เปนอาทิ มีเนื้อความเฉพาะบทดังตอไปนี้:กรรมอันงาม คือสะอาดอันทานทําแลว ; เพราะเหตุนั้นทานยอมเปนผูชื่อวา
มีกรรมงามอันทําแลวแล. อนึ่ง กุศล คือกรรมอันหาโทษมิได อันทานทํา
แลว ; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวาผูมีกุศลอันทําแลว. ความเปนผูขลาด กลาว
คือความกลัวอันใด ยอมเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย ในเมื่อมรณกาลมาถึงเขา.
เครื่องตานทาน คือกรรมเครื่องปองกัน จากความเปนผูขลาดนั้นอันทานทํา
แลว, เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวาผูมีเครื่องตานทานจากความเปนผูขลาดอัน
กระทําแลว. กรรมที่เปนบาป คือลามกอันทานมิไดทําแลว ; เพราะเหตุนั้น
ทานชื่อวาผูไมไดทําบาป. กรรมของผูละโมบ คือกรรมทารุณ ไดแกกรรม
เครื่องเปนผูทุศีล อันทานมิไดทําไว ; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวาผูมีไดทํากรรม
ของผูละโมบ . กรรมหยาบชา คือกรรมเลวทรามเปนที่หนาขึ้นแหงกิเลสมีโลภะ
เปนตน อันทานมิไดทําไว ; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวา ผูมิไดทํากรรมที่
หยาบชา. คําวา ทานมีกรรมงามไดทําแลว เปนตนนี้ เราทั้งหลายยอมกลาว
เพราะเหตุไร ? เพราะกรรมงามแมทุกประการอันทานทําแลว กรรมอันเปน
บาปแมทุกประการอันทานมิไดทําแลว ; เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลาย จึงกลาว
กะทานวาจะประโยชนอะไรของทาน ดวยชีวิตอันชื่อวาเลวทรามคือต่ําชาเพราะ
ถูกโรคครอบงํา อันชื่อวาเปนทุกข เพราะมากไปดวยทุกขนี้, ความตายของ
ทานประเสริฐกวาความเปนอยู. เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ความตายของ
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ทาน ดีกวาความเปนอยู. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ทานเปนผูทํากาละแลว
คือมีกาละอันทําแลว อธิบายวาทํากาลกิริยา คือตายแลวจากโลกนี้ ตอจาก
ตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค และทานเขาถึงแลวอยางนั้น จัก
เอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ คือสวนแหงวัตถุกาม ๕ มีรูปเปนที่นาชอบใจ
เปนตน อันเปนทิพยซึ่งเกิดขึ้นในเทวโลกนั้น ยังอัตภาพใหเที่ยวไป ; อธิบาย
วา จักเปนผูประกอบพรอม คือถึงความพรั่งพรอม (ดวยกามคุณ ๕ คือสวน
แหงวัตถุกาม ๕ อันเปนทิพยซึ่งเกิดขึ้นในเทวโลกนั้น) จักเที่ยวไปขางนี้และ
ขางนี้ คือจักอยู หรือจักอภิรมย.
บทวา อสปฺปายานิ ความวา โภชนาหารเหลาใด ยังตนใหถึง
ความสิ้นไปแหงชีวิตอยางเร็วพลัน โภชนาหารเหลานั้น จักวาไมเกื้อกูล คือ
ไมทําความเจริญให.
[อธิบายสัญจิจจศัพท]
ศัพทวา สฺจิจฺจ นี้ เปนศัพทหนุนสัญจิจจบท ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ในมาติกาวา สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ศัพทวา ส
ในบทวา สฺจิจฺจ นั้นเปนอุปสรรค . คําวา สฺจิจฺจ นี้ เปนคําบงถึง
บุพกาลกิริยา รวมกับ ส อุปสรรคนั้น. ใจความแหงบทวา สฺจิจฺจ นั้น
วา จงใจ คือแกลง. ก็ภิกษุใดแกลงปลง, ภิกษุนั้นเปนผูรูอยู คือรูพรอมอยู
และการปลงนั้นของภิกษุนั้น เปนความแกลง คือฝาฝนละเมิด ; เพราะเหตุ
นั้น เพื่อจะไมทําความเอื้อเฟอในพยัญชนะ แสดงแตใจความเทานั้น ทาน
พระอุบาลีเถระ จึงกลาวบทภาชนะแหงบทวา สฺจิจฺจ นั้น อยางนี้วา รูอยู
รูพรอมอยู แกลง คือฝาฝนละเมิด.
บรรดาบทเหลนั้น บทวา ชานนฺโต คือ รูอยูวา สัตวมีปราณ.
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บทวา สฺชานนฺโต คือ รูพรอมอยูวา เราจะปลงเสียจากชีวิต.
อธิบายวา รูอยูพรอมกับอาการที่รูวา สัตวมีปราณนั้นนั่นเอง.
บทวา เจจฺจ ความวา จงใจ คือ ปกใจ ดวยอํานาจเจตนาจะฆา.
บทวา อภิวิตริตฺวา ความวา สงจิตที่หมดความระแวงสงสัยไปย่ํายี
ดวยอํานาจความพยาบาท.
ดวยบทวา วิติกฺกโม มีคําอธิบายที่ทานกลาวไววา ความลวงละเมิด
แหงจิตหรือบุคคล ซึ่งเปนไปแลวอยางนั้น นี้เปนความอธิบายสุดยอดแหง
สัญจิจจ ศัพท.
[อธิบายปฐมจิตของมนุษยผูเริ่มลงสูครรภ]
บัดนี้ ทานพระอุบาลีเถระ กลาวคําเปนตนวา ชื่อวากายมนุษย
เพื่อจะแสดงอัตภาพของมนุษย ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในคําวา ปลงกาย
มนุษยเสียจากความเปนอยู นี้ ตั้งแตแรก.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา (ปฐมจิต) อันใด (เกิดขึ้นแลว)
ในทองแหงมารดา ทานพระอุบาลีเถระกลาว เพื่อแสดงอัตภาพอันละเอียดที่สุด
ดวยอํานาจแหงเหลาสัตวผูนอนในครรภ. ปฏิสนธิจิต ชื่อจิตดวงแรก. บทวา
ผุดขึ้น ไดแกเกิด. คําวา วิญญาณดวงแรก มีปรากฏ นี้ เปนคําไข ของ
คําวา จิตดวงแรก ที่ผุดขึ้น นั้นนั่นแหละ. บรรดาคําเหลานี้ ดวยคําวา
จิตดวงแรก (ที่ผุดขึ้น) ในทองมารดา นั่นแหละ เปนอันทานแสดงปฏิสนธิ
ของสัตวผูมีขันธ ๕ แมทั้งสิ้น. เพราะเหตุนั้น กายมนุษยอันเปนที่แรกที่สุดนี้
คือ จิตดวงแรกนั้น ๑ อรูปขันธ ๓ ที่เกี่ยวเกาะดวยจิตนั้น ๑ กลลรูปที่เกิด
พรอมกับจิตนั้น ๑. บรรดาอรูปขันธ และกลลรูปแหงจิตดวงแรกนั้น รูป
๓ ถวน ดวยอํานาจแหงกาย ๑๐ วัตถุ ๑๐ และภาวะ ๑๐ แหงสตรีและบุรุษ,
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รูป ๒๐ ดวยอํานาจแหงกาย ๑๐ และวัตถุ ๑๐ แหงพวกกะเทย ชื่อวากลลรูป.
บรรดาสตรี บุรุษ และกะเทยนั้น กลลรูปของสตรีและบุรุษ มีขนาดเทา
หยาดน้ํามันงาที่ชอนขึ้นดวยปลายขางหนึ่ง แหงขนแกะแรกเกิด เปนของใส
กระจาง จริงอยู ในอรรถกถาทานกลาวคํานี้วา
หยาดน้ํามันงา หรือสัปปใส ไมขุน
มัว ฉันใด, รูปมีสวนเปรียบดวยสี ฉันนั้น
เรียกวากลลรูป.
อัตภาพของสัตวมีอายุ ๑๒๐ ปตามปกติ ที่ถึงความเติบโตโดยลําดับ
ในระหวางนี้ คือตั้งตนแตเปนวัตถุเล็กนิดอยางนั้น จนถึงเวลาตาย นี้ ชื่อวา
กายมนุษย.
สองบทวา ปลงเสียจากชีวิต ความวา พึงพรากเสียจากชีวิต
ดวยการนาบ และรีด หรือดวยการวางยา ในกาลที่ยังเปนกลละก็ดี หรือดวย
ความพยายามที่เหมาะแกรูปนั้น ๆ ในกาลถัดจากเปนกลละนั้นไปก็ดี. ก็ขึ้น
ชื่อวาปลงเสียจากชีวิต โดยความ ก็คือการเขาไปตัดอินทรีย คือชีวิตเสียนั่น
เอง ; เพราะฉะนั้น ในวาระจําแนกบทแหงสองบทวา ปลงเสียจากชีวิต นั้น
ทาน (พระอุบาลี) จึงกลาววา เขาไปตัด คือเขาไปบั่นอินทรีย คือชีวิตเสีย
(ไขความวา) ทําความสืบตอใหขาดสาย. เมื่อเขาไปตัด และเขาไปบั่นความ
สืบตอเชื้อสาย แหงอินทรียคือชีวิตเสีย ทานกลาววา ยอมเขาไปตัด เขาไป
บั่นอินทรีย คือชีวิตเสีย ในบทภาชนะนั้น. เนื้อความนี้นั้น ทานแสดงดวย
บทวา ทําความสืบตอใหขาดสาย.
บทวา ใหขาดสาย คือพรากเสีย. ในบทวา อินทรีย คือชีวิต นั้น
อินทรียคือชีวิต มี ๒ อยาง คือ รูปชีวิตินทรีย ๑ อรูปชีวิตินทรีย ๑. ใน
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๒ อยางนั้น ในอรูปชีวิตินทรีย ไมมีความพยายาม ใคร ๆ ไมสามารถปลง
อรูปชีวิตินทรียนั้นได. แตในรูปชีวิตินทรีย มี, บุคคลอาจปลงได. ก็เมื่อ
ปลงรูปชีวิตินทรียนั้น ชื่อวา ปลงอรูปชีวิตินทรียดวย. จริงอยู อรูปชีวิตินทรีย
นั้น ยอมดับพรอมกับรูปชีวิตินทรียนั้นนั่นเอง เพราะมีพฤติการณเนื่องดวย
รูปชีวิตินทรียนั้น.
ถามวา ก็เมื่อปลงชีวิตินทรียนั้น ยอมปลงที่เปนอดีต หรือเปนอนาคต
หรือปจจุบัน
ตอบวา ไมใชอดีต ไมใชอนาคต. ก็ในชีวิตินทรีย ๒ ประการนั้น
ประการหนึ่งดับไปแลว ประการหนึ่งยังไมเกิดขึ้น ; เพราะฉะนั้น ชื่อวาไมมี
ทั้ง ๒ ประการ เพราะเปนสิ่งที่ไมมี ความพยายามจึงไมมี ; เพราะความ
พยายามไมมี จึงไมอาจปลงได แมประการหนึ่ง. จริงอยู แมคํานี้ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ไดกลาวไววา สัตวเปนอยูแลว ในขณะจิตที่เปนอดีต
ไมใชกําลังเปนอยู ไมใชจักเปนอยู, จักเปนอยู ในขณะจิตที่เปนอนาคต
ไมใชเปนอยูแลว ไมใชกําลังเปนอยู, กําลังเปนอยู ในขณะจิตที่เปนปจจุบัน
ไมใชเปนอยูแลว ไมใชจักเปนอยู* เพราะฉะนั้น ชีวิตยอมเปนอยู ในขณะ
จิตใด, ความพยายามเปนของสมควรในขณะจิตนั้น ; เพราะเหตุนั้น บุคคล
ชื่อวายอมปลงชีวิตินทรียที่เปนปจจุบัน.
[ชีวิตินทรียปจจุบันมี ๓ ขณะ]
ก็ขึ้นชื่อวา ชีวิตินทรียที่เปนปจจุบันนี้ มี ๓ อยาง คือขณปจจุบัน ๑
สันตติปจจุบัน ๑ อัทธาปจจุบัน ๑. ใน ๓ อยางนั้น ปจจุบันที่พรอมเพรียง
ดวยความเกิด ความเสื่อมและความสลาย ชื่อขณปจจุบัน, ใครๆไมสามารถ
*
ขุ. มหา. ๒๙/๔๘.
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จะปลงขณปจจุบันนั้นได. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ดับไปเองทีเดียว.
(ขณะจิต) ชั่ว ๗ - ๘ ชวนวาระ ที่เปนไปดวยอํานาจสภาคสันตติแลวดับไป
ชื่อสันตติปจจุบัน, เมื่อบุคคลมาจากที่รอน เขาสูหองนอยแลวนั่ง อันธการ
ยังมี เพียงใด หรือวาเมื่อบุคคลมาจากที่เย็น นั่งในหองนอย ฤดูที่มีอยูกอน
ยังไมระงับไปดวยความปรากฏแหงฤดูที่เปนวิสภาคกันเพียงใด, ในระหวางนี้
ทานเรียกวา สันตติปจจุบัน เพียงนั้น. สวนตั้งแตปฏิสนธิไปจนถึงจุติ นี้ชื่อ
วาอัทธาปจจุบัน. บุคคลอาจปลงหมวดสองแหงชีวิตินทรียที่เปนสันตติ
ปจจุบัน และอัทธาปจจุบันนั้นไดบาง. ถามวา อาจปลง ไดอยางไร แกวา
จริงอยู เมื่อบุคคลทําความพยายามในหมวด ๒ แหงสันตติปจจุบัน และอัทธาปจจุบันนั้น. หมวดแหงรูป ๑๐ ประการ ซึ่งกําหนดดวยชีวิต ไดความพยายาม
แลวเมื่อดับ ยอมเปนปจจัยแหงสันดานที่ทุรพล มีกําลังเสื่อมสิ้นไปแลว,
ตอจากนั้น สันตติปจจุบันหรืออัทธาปจจุบัน ยังไมทันถึงกาล ที่กําหนดไว
ยอมดับไปในระหวางเทียว ดวยประการใด, บุคคลอาจปลงแมซึ่งหมวดสอง
แหงชีวิตินทรียที่เปนสันตติปจจุบัน และอัทธาปจจุบันนั้นไดบาง ดวยประการ
นั้น. เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา คําวา ทําความสืบตอให
ขาดสาย นี้ ทานกลาวหมายเอาหมวดสองปจจุบันนั่นเอง.
ก็แล เพื่อประกาศเนื้อความนั้น ควรทราบปาณะ, ควรทราบปาณาติบาต, ควรทราบปาณาติปาตี, ควรทราบประโยคแหงปาณาติบาต.
บรรดาปาณะเปนตน เหลานั้น ที่ชื่อวา ปาณะ โดยโวหารไดแกสัตว
โดยปรมัตถ ไดแกชีวิตินทรีย. จริงอยู บุคคลผูยังชีวิตินทรียใหตกลวงไป
ทานกลาววา ยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป. ชีวิตินทรียนั้น มีประการดังกลาว
แลวนั้นแล. ปาณาติบาตนั้น คือ บุคคลยังประโยคอันเขาไปตัดเสีย ซึ่ง
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ชีวิตินทรีย ใหตั้งขึ้นดวยเจตนาใด เจตนานั้น ชื่อวา วธกเจตนา ทานเรียกวา
ปาณาติบาต (เจตนาธรรมเปนเหตุลางผลาญชีวิตสัตวมีปราณ). บุคคลผูพรอม
เพรียงดวยเจตนาดังกลาวแลว พึงเห็นวา ผูลางผลาญสัตวมีปราณ.
[ประโยคแหงการฆา ๖ อยาง]
ที่ชื่อวา ประโยคแหงปาณาติบาตนั้น ไดแก ประโยคแหงปาณาติบาท
๖ อยาง คือ สาหัตถิกประโยค ๑ อาณัตติกประโยค ๑ นิสสัคคิยประโยค ๑ ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค ๑ อิทธิมยประโยค ๑.
บรรดาประโยคเหลานั้น การประหารดวยกาย หรือของที่เนื่องดวยกาย แหง
บุคคลผูฆาใหตายเอง ชื่อวา สาหัตถิกประโยค. การสั่งบังคับวา ทานจง
แทงหรือประหารใหตาย ดวยวิธีอยางนั้น ของบุคคลผูใชคนอื่น ชื่อวา
อาณัตติกประโยค. การซัดเครื่องประหารมีลูกศร หอกยนตและหินเปนตน
ไป ดวยกาย หรือของที่เนืองดวยกาย แหงบุคคลผูมุงหมายจะฆาบุคคลซึ่งอยู
ในที่ไกล ชื่อวา นิสสัคคิยประโยค. การขุดหลุมพรางวางกระดานหก วาง
(เครื่องประหาร) ไวใกล และการจัดยา (พิษ) แหงบุคคลผูมุงหมายจะฆา
ดวยเครื่องมืออันไมเคลื่อนที่ ชื่อวา ถาวรประโยค. ประโยคแมทั้ง ๘ นั้น
จักมีแจงโดยพิสดารในอรรถกถาแหงบาลีขางหนานั่นแล. สวนวิชชามยประโยค
และอิทธิมยประโยค ไมไดมาในบาลี. พึงทราบประโยคทั้ง ๒ นั้นอยางนี้
ก็โดยสังเขป การรายมนตเพื่อจะใหเขาตาย ชื่อวา วิชชามยประโยค. แต
ในอรรถกถาทั้งหลาย ทานแสดงวิชชามยประโยคไวอยางนี้วา วิชชามยประโยค
เปนไฉน ? พวกหมออาถรรพณ ยอมประกอบอาถรรพณ เมื่อเมืองถูกลอม
หรือเมื่อสงความเขาประชิตกันยอมกอความจัญไร ความอุบาทว โรค ความไข
ใหเกิดขึ้นในพวกปจจามิตรผูเปนขาศึก ยอมทําใหเปนโรคจุกเสียด ใหเปน
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โรคปวง เพื่อจะปองกัน, พวกหมออาถรรพณยอมประกอบอาถรรพณอยานี้
พวกทรงวิชาคุณ รายเวทแลว เมื่อเมืองถูกลอมหรือ ฯ ล ฯ ยอมใหเปน
โรคปวง ดังนี้แลว กลาวเรื่องเปนอันมากของตนทั้งหลายที่ถูกพวกหมอ
อาถรรพณ และพวกทรงวิชาคุณฆาเสีย จะมีประโยชนอะไรดวยเรื่องเหลานั้น
ก็ลักษณะในวิชชามยประโยคนี้ มีดังนี้:- คือการรายมนตเพื่อจะใหเขาตาย
ชื่อวา วิชชามยประโยค. การประกอบฤทธิ์อันเกิดแตผลแหงกรรม ชื่อวา
อิทธิมยประโยค. จริงอยู ขึ้นชื่อวาฤทธิ์อันเกิดแตผลแหงกรรมนี้ มีมากอยาง
เปนตนวา ฤทธิ์นาคของพวกนาค ฤทธิ์สุบรรณของพวกสุบรรณ ฤทธิ์ยักษ
ของพวกยักษ เทวฤทธิ์ของพวกเทพ ราชฤทธิ์ของพวกพระราชา. บรรดาฤทธิ์
นาค เปนตนนั้น พึงทราบฤทธิ์นาคของพวกนาค ซึ่งมีพิษในขณะเห็น ขบ
กัดและถูกตอง ขณะทําการเบียดเบียนสัตวอื่น เพราะเห็น ขบกัดถูกตอง
พึงทราบฤทธิ์สุบรรณของพวกสุบรรณ ในการฉุดนาคยาวประมาณ ๑๓๒ วา
ขึ้นจากมหาสมุทร. สวนพวกยักษเมื่อมาไมปรากฏ เมื่อประหารก็ไมปรากฏ,
แตสัตวที่พวกยักษเหลานั้นประหารแลวยอมตายในที่นั้นนั่นเอง พึงทราบฤทธิ์
ยักษของพวกยักษเหลานั้น ในเพราะเหตุนั้น พึงทราบเทวฤทธิ์ในเพราะความ
ตายของพวกกุมภัณฑ ที่ทาวเวสสุวรรณมองดูดวยนัยนาวุธ ในกาลกอน แต
กาลเปนพระโสดาบัน และในเพราะฤทธานุภาพของตน ๆ แหงพวกเทวดา
เหลาอื่น. พึงทราบราชฤทธิ์ ในเพราะความเหาะไปได ในอากาศเปนตน
ของพระเจาจักรพรรดิพรอมทั้งบริษัท ในเพราะความแผพระราชอํานาจไป
เปนตน ในที่โยชนหนึ่ง ทั้งเบื้องต่ําและเบื้องบนของพระเจาอโศก และใน
เพราะการฆาเสียซึ่งกุฎมพีชื่อวาจูฬสุมนะดวยการตอกเขี้ยวแหงจอมนระชาว
สิงหลพระนามวาปตุราช ดังนี้แล.
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สวนพระอาจารยบางพวก แสดงพระสูตรทั้งหลายเปนตนวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องอื่นยังมีอยูอีก สมณะหรือพราหมณ ผูมีฤทธิ์ ถึงความ
เปนผูมีความชํานาญแหงจิต ยอมเปนผูเพงเล็งทารกที่อยูในทองของหญิงอื่น
ดวยใจอันลามกวา ทําไฉนหนอ หญิงคนนี้ไมพึงตลอดทารกที่อยูในทองนั้น
โดยความสวัสดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ก็เปนการเบียดเบียนสัตวที่
อยูในครรภ ดังนี้ แลวกลาวถึงกรรม คือการเบียดเบียนสัตวอื่น แมดวย
ภาวนามยฤทธิ์, และปรารถนาความพินาศไปแหงฤทธิ์ พรอมกับการเบียดเบียน
สัตวอื่นเหมือนการแตกแหงหมอน้ํา ที่เขาโยนขึ้นไปบนเรือนที่ถูกไฟไหม
ฉะนั้น. คําที่กลาวมานั้น เปนแคเพียงความปรารถนาของเกจิอาจารยเหลานั้น
เทานั้น. เพราะเหตุไร ?. เพราะไมสมดวย กุสลัตติกะ เวทนัตติกะ
วิตักกัตติกะ และปริตตัตติกะ, ขอนี้อยางไร ?. ก็ชื่อวาภาวนามยฤทธิ์นี้
ในกุสลัทติกะ เปนทั้งกุศลดวย เปนทั้งอัพยากฤตดวย, ปาณาติบาตเปนอกุศล,
ในเวทนัตติกะ สัมปยุตดวยอทุกขมสุข ; ปาณาติบาตสัมปยุตดวยทุกข ใน
วิตักกัตติกะ เปนอวิตักกอวิจาร, ปาณาติบาตเปนสวิตักกสวิจาระ, ในปริตตัตติกะเปนมหัคคตะ, ปาณาติบาต เปนปริตตะ
[อธิบายวัตถุที่เปนเครื่องประหาร]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺย นี้ดัง
ตอไปนี้:- เครื่องประหารใด ยอมนําเสีย ; เหตุนั้น เครื่องประหารนั้น
ชื่อวา สิ่งนําเสีย. ถามวา นําเสียซึ่งอะไร ? ตอบวา นําเสียซึ่งชีวิต. อีก
อยางหนึ่ง เครื่องประหารใด อันบุคคลพึงนําไป ; เหตุนั้น เครื่องประหารนั้น
ชื่อวาสิ่งอันบุคคลพึงนําไป อธิบายวา ; เครื่องประหารอันบุคคลพึงจัดเตรียม
ไว ศัสตรานั้นดวย เปนสิ่งนําเสียดวย ; เหตุนั้น ชื่อศัสตราอันนําเสีย.
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บทวา อสฺส ไดแก กายของมนุษย.
บทวา ปริเยเสยฺย มีความวา พึงทําโดยประการที่ตนจะได. อธิบาย
วา พึงจัดเตรียมไว. ดวยคําวา สตฺถหารก สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺย
นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถาวรประโยค. เมื่อจะถือเอาเนื้อความแมโดย
ประการอื่นจากนี้แลว ภิกษุจะพึงเปนปาราชิกดวยเหตุสักวา ศัสตราอันตนแสวง
หามาแลวเทานั้น. อันที่จริง ขอนั้นไมถูก แตในพระบาลี ทานพระอุบาลี
เถระ ไมเอื้อเฟอพยัญชนะทั้งปวง เพื่อจะแสดงเฉพาะศัสตราที่สงเคราะหเขา
ในถาวรประโยค ในคําวา สตฺถหารก นี้ เทานั้น จึงกลาวไวในบทภาชนะ
วา อสึ วา ฯ เป ฯ รชฺช วา ดังนี้. บรรดาเครื่องประหารเหลานั้น เครื่อง
ประหารที่มีดมชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งนอกจากที่กลาวแลว พึงทราบวา
เปนศัสตรา. และพึงทราบวา สงเคราะหไมคอน กอนหิน ยาพิษและเชือก
เขาเปนศัสตราดวย เพราะเปนเครื่องผลาญชีวิตใหพินาศ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา มรณวณฺณ วา นี้ ดังตอไปนี้:- ภิกษุ
แมแสดงโทษในความเปนอยู โดยนัยมีคําวา จะมีประโยชนอะไร ดวยความ
เปนอยูอันชั่วชาลามกเชนนี้ ของทานผูไมไดเพื่อบริโภคโภชนะอันดี ดังนี้เปน
ตน แมกลาวสรรเสริญคุณแหงความตาย โดยนัยมีคําวา อุบาสก ! ทานแล
เปนผูทํากรรมงามไวแลว ฯลฯ บาปทานไมไดทําเลย ความตายของทานดีกวา
ความเปนอยู ทานทํากาละจากอัตภาพนี้แลว ฯลฯ จักยังตนใหเที่ยวไป คือ
จักมีนางอัปสรแวดลอม ถึงความสุข อยูในสวนนันทวัน ดังนี้ เปนตน ชื่อวา
พรรณนาคุณแหงความตายทีเดียว. ฉะนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวบทภาชนะแยกออกเปน ๒ สวนวา ชี้โทษในความเปนอยู ๑ สรรเสริญคุณใน
ความตาย ๑.
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คําวา มรณาย วา สมาทเปยฺย มีความวา พึงแนะนําใหฉวย
เอาอุบาย เพื่อประโยชนแกความตาย. สวนคําวา ทานจงตกบอตายหรือวาจง
ตกเหวตาย เปนตน แมที่พระอุบาลีเถรมิไดกลาวไว ในคํามีอาทิวา สตฺถ
วา อาหร ดังนี้ ทั้งหมด ก็พึงทราบวา ทานกลาวไวแลวโดยใจความนั้น
เอง เพราะเปนคําซึ่งมีนัยดังกลาวแลวขางหนา. จริงอยู ใคร ๆ ก็ไมสามารถ
กลาวคําชักชวนทุกอยางโดยสิ้นเชิงได.
บทวา อิติ จิตฺตมโน มีความวา เธอมีจิตอยางนี้ มีใจอยางนั้น
อธิบายวา เธอมีจิตหมายความตาย มีใจหมายความตายดังกลาวแลวในคํานี้วา
ความตายของทานดีกวาความเปนอยู ก็เพราะในบทวา จิตฺตมโน นี้ มนศัพท
ทานกลาวแลว เพื่อแสดงใจความแหงจิตตศัพท แตจิตและใจ แมทั้ง ๒ นี้
โดยใจความ ก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง ; เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความไมตาง
กัน โดยใจความแหงจิตและใจนั้น ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา ธรรมชาติอันใด เปนจิต ธรรมชาติอันนั้น ก็คือใจ, ธรรมชาติอันใดเปนใจ ธรรมชาติอันนั้น ก็คือจิต. สวนเนื้อความยังไมไดกลาวกอน แมเพราะถอนอิติศัพท
ออกเสีย. อิติศัพท พึงชักมาดวยอํานาจเปนเจาหนาที่ในบทวา จิตฺดสงฺกปฺโป
นี้.
จริงอยู บทวา จิตฺตสงฺกปฺโป นี้ แมไมไดตรัสอยางนี้วา อิติจิตฺตสงฺกปฺโป ก็พึงทราบวา เปนอันตรัสแลวโดยความเปนเจาหนาที่นั่นเอง.
จริงอยางนั้น เมื่อทานจะแสดงเฉพาะเนื้อความนั้น แหงบทวา จิตฺตสงฺกปฺโป
นั้น จึงกลาววาคําวา มรณสฺี (มีความหมายในอันตาย) เปนอาทิ. แตคํา
วา สงฺกปฺโป นี้ ในบทวา จิตฺตสงฺกปฺโป นั้น มิไดเปนชื่อของวิตก อันที่
แท คํานั้นเปนคําเรียกกรรมเพียงการจัดแจง และการจัดแจงนั้นยอมถึงความ
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สงเคราะหดวยความหมาย ความจงใจ และความประสงคในอรรถนี้ ; เพราะ
เหตุนั้น ผูศึกษาพึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา ชื่อวาผูมีจิตตสังกัปปะ เพราะ
อรรถวิเคราะหวา เธอมีความจัดแจงแปลก คือมีประการตาง ๆ. จริงอยางนั้น
แมบทภาชนะแหงบทวา จิตฺตสงฺกปฺโป นั้น ทานพระอุบาลีเถระ ก็กลาว
ดวยอํานาจแหงความหมาย ความจงใจ และความประสงค. แตในอธิการนี้
วิตก พึงทราบวา เปนความประสงค.
สองบทวา อุจฺจาวเจหิ อากาเรหิ มีความวา ดวยอุบายทั้งหลาย
ที่ใหญและใหญโดยลําดับ. บรรดาการพรรณนาคุณความตายและการชักชวน
ในความตายเหลานั้น ในการพรรณนาคุณความตายกอน อวจาการตา พึง
ทราบ ดวยอํานาจการชี้โทษในความเปนอยู อุจฺจาการตา พึงทราบ ดวย
อํานาจการสรรเสริญคุณแหงความตาย. สวนในการชักชวน อุจฺจาการตา พึง
ทราบ ดวยอํานาจการชักชวนในความตาย เพราะเหตุทั้งหลาย มีกํามือและ
ปรบเขาเปนตน อวจาการตา พึงทราบ ดวยอํานาจการใสยาพิษเขาในเล็บ
มือ ของบุคคลผูบริโภครวมกัน แลวชักชวนในความตายเปนตน.
ในคําวา โสพฺเภ วา นรเก วา ปปาเต วา นี้มีวินิจฉัยดังนี้:บอที่ลึก ซึ่งมีตลิ่งชันโดยรอบชื่อวา โสพภะ. ที่ชื่อวา นรก ได แก ชอก
ใหญที่เกิดเองโดยแท ในเมื่อพื้นดินแตกระแหงในที่นั้น ๆ อันเปนที่ซึ่งชางตก
ไปบาง พวกโจรแอบซอนอยูบาง. ที่ชื่อวา ปปาตะ ไดแก ประเทศที่ขาด
แหวงขางเดียว ในระหวางภูเขา หรือในระหวางบนบก.
สองบทวา ปุริเม อุปาทาย ความวา ทรงเทียบเคียงบุคลผูเสพ
เมถุนธรรมและผูถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให แลวตองอาบัติปาราชิก. คํา
ที่เหลือ ปรากฏชัดแลวแล เพราะมีนัยดังกลาวแลวในกอน และเพราะมีเนื้อ
ความตื้น ฉะนี้แล.
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[อธิบายมาติกาในบทภาชนีย]
ทานพระอุบาลีเถระ ครั้นจําแนกสิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
อุเทศไวแลวตามลําดับบทอยางนี้ บัดนี้ เมื่อจะตั้งมาติกาแสดงมนุสสวิคคหปาราชิกโดยพิสดารไว โดยนัยมีอาทิวา สาม อธิฏาย ดังนี้อีก เพื่อให
ภิกษุทั้งหลายถือเอานัยโดยอาการทุกอยาง และเพื่อปองกันโอกาสของปาปบุคคล
ทั้งหลายในอนาคต เพราะเหตุวา มนุสสวิคคหปาราชิก พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงในบทภาชนียในหนหลัง โดยสังเขปเทานั้น ไมไดทรงยกอาบัติขึ้น
ปรับแลววางแบบแผนไวโดยพิสดาร และภิกษุทั้งหลาย ไมสามารถจะถือเอา
นัยไวโดยอาการทั้งปวง ในเนื้อความที่ทรงแสดงไวโดยสังเขป ทั้งแมปาปบุคคล
ทั้งหลายในอนาคต ก็มีโอกาส จึงกลาวคําวา สามนฺติ สย หนติ ดังนี้
เปนตน. ในคําเหลานั้น มีถอยคําสําหรับวินิจฉัยพรอมดวยการพรรณนาบทที
ยังไมงาย ดังตอไปนี้:บทวา กาเยน ความวา ดวยมือ เทา กํามือ หรือเขา หรือดวยอวัยวะ
นอยใหญ อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา กายปฏิพทฺเธน ความวา ดวยเครื่องประหารมีดาบเปนตน
ที่ไมพนจากกาย.
บทวา นิสฺสคฺคิเยน ความวา ดวยเครื่องประหารมีลูกศรและหอก
เปนตน ที่พนจากกาย หรือจากของที่เนื่องดวยกาย ดวยลําดับแหงคําเพียง
เทานี้ ประโยคทั้ง ๒ คือ สาหัตถิกประโยคและนิสสัคคิยประโยคเปนอันทาน
กลาวแลว. ในประโยคทั้ง ๒ นั้น แตละประโยคมี ๒ อยาง โดยจําแนกเปน
ประโยคเจาะจงและไมเจาะจง.
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บรรดาประโยคเจาะจงและไมเจาะจงนั้น พึงทราบวินิจฉัยในประโยค
เจาะจง ดังตอไปนี้:- ภิกษุประหารเจาะจงผูใด ดวยการตายของผูนั้นนั่นแล
ภิกษุนั้นยอมถูกกรรมผูกพัน. ในประโยกที่ไมเจาะจงอยางนี้วา ผูใดผูหนึ่ง จง
ตาย ดังนี้ ดวยการตายของผูใดผูหนึ่ง เพราะการประหารเปนปจจัย ภิกษุ
ยอมถูกกรรมผูกพัน. ทั้ง ๒ ประโยคผูถูกประหารจะตายในขณะพอถูกประหาร
หรือจะตายในภายหลังดวยโรคนั้นก็ตามที ภิกษุยอมถูกกรรมผูกพันในขณะที่ผู
ตายถูกประหารนั่นเอง. แตเมื่อภิกษุใหประหารดวยความประสงคเพื่อการตาย
เมื่อผูถูกประหารไมตายดวยการประหารนั้น จึงใหการประหารดวยจิตดวงอื่น
ตอไป ถาผูถูกประหารตายดวยการประหารครั้งแรก แมในภายหลัง ภิกษุถูก
กรรมผูกพันในเวลาประหารครั้งแรกเทานั้น ถาตายดวยการประหารครั้งที่ ๒
ไมมีปาณาติบาต. แมเมื่อผูถูกประหารตายดวยการประหารทั้ง ๒ ครั้ง ภิกษุก็
ถูกกรรมผูกพันแท ดวยการประหารครั้งแรกนั่นเอง. เมื่อไมตายดวยการ
ประหารทั้ง ๒ คราวก็ไมมีปาณาติเหมือนกัน. ในการที่คนแมมากให
การประหารแกบุคคลผูเดียว ก็นัยนี้ ถึงในการที่คนมากคนใหการประหารแม
นั้น ผูถูกประหารตายดวยการประหารของผูใด กรรมพันธ ยอมมีแกผูนั้นเทา
นั้น ฉะนี้แล.
[ภิกษุฆาพอแมเปนตนเปนอนันตริยกรรมและปาราชิก]
อนึ่ง ในอธิการแหงตติยปาราชิกนี้ เพื่อความฉลาดในกรรมและอาบัติ
พึงทราบแมหมวด ๔ วาดวยเรื่องแพะ. จริงอยู ภิกษุรูปใด สํารวจดูแพะซึ่ง
นอนอยูในที่แหงหนึ่ง ดวยคิดในใจวา เราจักมาฆาในเวลากลางคืน. และ
มารดาหรือบิดาของภิกษุนั้นหรือพระอรหันตหมผากาสาวะสีเหลือง แลว นอน
อยูในโอกาสที่แพะนอน. เธอเวลากลางคืน ทําในในวา เราจะฆาแพะให
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ตาย ดังนี้ จึงฆามารดาบิดาหรือพระอรหันตตาย. เพราะมีเจตนาอยูวา เรา
จะฆาวัตถุนี้ใหตาย เธอจึงเปนผูฆาดวย ถูกตองอนันตริยกรรมดวย ตอง
ปาราชิกดวย. มีคนอาคันตุกะอื่นบางคนนอนอยู. เธอทําในใจวา เราจะฆา
แพะใหตาย จึงฆาคนอาคันตุกะนั้นตาย จัดเปนฆาตกรดวย ตองปาราชิกดวย
แตไมถูกตองอนันตริยกรรม. มียักษหรือเปรตนอนอยู. เธอนั้นทําในใจวา
เราจะฆาแพะใหทาย จึงฆายักษหรือเปรตนั้นตาย, เปนเฉพาะฆาตกร ไมถูก
ตองอนันตริยกรรมและไมตองปาราชิก แตเปนถุลลัจจัย. ไมมีใคร ๆ อื่นนอน
อยู มีแตแพะเทานั้น. เธอฆาแพะตัวนั้นตาย เปนฆาตกรดวย ตองปาจิตตีย
ดวย. ภิกษุใดทําในใจวา เราจะฆามารดาบิดาและพระอรหันต คนใดคนหนึ่ง
ใหตาย ดังนี้แลว ก็ฆาบรรดาทานเหลานั้นนั่นแหละ คนใดคนหนึ่งใหตาย
ภิกษุนั้น เปนฆาตกรดวย ถูกตองอนันตริยกรรมดวย ตองปาราชิกดวย. เธอ
ทําในใจวา เราจักฆามารดาบิดาและพระอรหันตเหลานั้นนั่นแหละ คนใดคน
หนึ่งใหตาย แลวก็ฆาอาคันตุกะคนอื่นตาย หรือฆายักษเปรตหรือแพะตาย.
ผูศึกษาหญิงทราบ (อาบัติคือปาราชิก ถุลลัจจัยและปาจิตตีย) โดยนัยดังกลาว
แลวในกอนนั่นแล. แตโนวิสัยแหงการฆาสัตวมีอาคันตุกะเปนตนนี้ เจตนา
ยอมเปนของทารุณ แล.
[ภิกษุฆาพอแมเปนตนในกองฟางไมตองปาราชิก]
ในวิสัยแหงตติยปาราชิกนี้ ผูศึกษาควรทราบเรื่องทั้งหลายแมเหลาอื่น
มีกองฟางเปนตน. จริงอยู ภิกษุใด ทําในใจวา เราจักเช็คดาบหรือที่เปอนT
เลือด แลวสอดเขาไปในกองฟาง ฆามารดาก็ดี บิดาก็ดี พระอรหันตก็ดี
คนอาคันตุกะก็ดี ยักษก็ดี เปรตก็ดี สัตวดิรัจฉานก็ดี ซึ่งนอนอยูในกองฟาง
นั้นตาย ภิกษุนั้น ดวยอํานาจแหงโวหาร เรียกวา ฆาตกร ได แตเพราะ
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ไมมีวธกเจตนา เธอจึงไมถูกตองกรรม ทั้งไมตองอาบัติ. สวนภิกษุใด เมื่อ
กําลังสอด (ดาบหรือหอกนั้น) เขาไปดวยอาการอยางนั้น กําหนดไดวาสัมผัส
กับรางกาย ก็สอดเขาไปฆาใหตายดวยคิดวา ชะรอยจะมีสัตวอยูภายโนจงตาย
เสียเถอะ. กรรมพันธ (ขอผูกพันทางกรรม) และอาบัติของเธอนั้น พึงทราบ
โดยสมควรแกเรื่องเหลานั้น. เมื่อภิกษุสอด (ดาบหรือหอกนั้น ) เขาไปเพื่อ
เก็บไวในกองฟางนั้นก็ดี โยนเขาไปที่พุมไมปาเปนตน ก็ดี ก็นัยนี้.
[ภิกษุฆาพอในสนามรบเปนทั้งปาราชิกและปตุฆาต]
ภิกษุใด คิดวา เราจะฆาโจรใหตาย แลวก็ฆาบิดาซึ่งกําลังเดินไปดวย
เพศเหมือนโจรตาย ภิกษุนั้น ยอมถูกตองอนันตริยกรรมดวย เปนปาราชิกดวย.
สวนภิกษุใด เห็นนักรบคนอื่นและบิดาซึ่งกําลังทํางาน (การรบ) อยูในเสนา
ฝายขาศึก จึงยิงลูกศรไปเฉพาะตัวนักรบ ดวยติดในใจวา ลูกศรแทงนักรบ
คนนั้นแลวจักแทงบิดาของเรา. ภิกษุรูปนั้น ยอมชื่อวาเปนปติฆาตก (ผูฆา
บิดา) ในเมื่อลูกศรพุงไปตามความประสงค. เธอคิดอยูในใจวา เมื่อนักรบ
ถูกลูกศรแทงแลว บิดาของเราก็จักหนีไป ดังนี้แลวจึงยิงลูกศรไป ลูกศรไม
พุงไปตามความประสงค กลับทําใหบิดาตาย เธอรูปนั้น ทานเรียก ปตุฆาตก
(ผูฆาบิดา) ดวยอํานาจแหงโวหาร แตไมเปนอนันตริยกรรม ดวยประการ
ฉะนี้แล.
บทวา อธิฏิหิตฺวา ไดแก ยืนอยูในที่ใกล. บทวา อาณาเปติ
ไดแก ภิกษุผูสั่ง สั่งเจาะตัวหรือไมเจาะตัว. บรรดาการสั่งเจาะตัวไมเจาะตัวนั้น
ครั้นหมูเสนาฝายขาศึก ปรากฏขึ้นเฉพาะแลว เมื่อภิกษุผูสั่ง สั่งไมเจาะตัว
เลยวา เธอจงแทงอยางนี้ จงประหารอยางนั้น จงฆาอยางนี้ เปนปาณาติบาต
แกเธอทั้ง ๒ รูป มีประมาณเทาจํานวนขาศึกที่ภิกษุผูรับสั่งฆา. บรรดาภิกษุ
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ผูสั่งและผูรับสั่งนั้น ถาภิกษุผูสั่งมีมารดาและบิดาอยูดวย, เธอผูสั่ง ยอมตอง
อนันตริยกรรมดวย, ถามีพระอรหันตอยูดวย, เธอแมทั้ง ๒ รูป ยอมตอง
อนันตริยกรรมดวย. ถาภิกษุผูรับสั่งเทานั้นมีมารดาและบิดาอยู (ในสนามรบ),
ภิกษุผูรับสั่งเทานั้นแล ยอมตองอนันตริยกรรม. แตเมื่อภิกษุผูสั่ง สั่งเจาะตัววา
เธอจงแทง จงประหารจงฆานักรบคนนั้น ผูสั่ง ต่ํา มีเสื้อสีแดง มีเสื้อสีเขียว
ซึ่งนั่งอยูบนคอชาง (หรือ) นั่งอยูตรงกลาง (หลังชาง), ถาภิกษุผูรับสั่งนั้น
ฆานักรบคนนั้นนั่นเอง, เปนปาณาติบาตแมดวยกันทั้ง ๒ รูป, และในเรื่อง
แหงอนันตริยกรรม ยอมตองอนันตริยกรรมดวยกันทั้ง ๒ รูป. ถาภิกษุผูรับ
สั่งฆาคนอื่นตาย, ปาณาติบาต ยอมไมมีแกภิกษุผูสั่ง. อาณัตติกประโยค
ยอมเปนอันทานกลาวไวแลว ดวยคําวา อธิฏหิตฺวา อาณาเปติ เปนตนนั่น.
[ฐานะ ๕ และ ๖ พรอมทั้งอรรถาธิบาย]
โนอาณัตติกประโยคนั้น :ผูพิจารณาที่ฉลาด พึงสอบสวน
ฐานะ ๕ ประการ คือ วัตถุ กาล โอกาส
อาวุธ และอิริยาบถ แลวพึงทรงไวซึ่ง
อรรถคดี.
อีกนัยหนึ่ง:เหตุทําใหการสั่งแนนอน (สําเร็จได)
มี ๖ อยางนี้ คือ วัตถุ กาล โอกาส อาวุธ
อิริยาบถ และกิริยาพิเศษ.
บรรดาฐานะมีวัตถุเปนตนนั้น ฐานะวา วัตถุ ไดแก สัตวที่จะพึง
ถูกฆาใหตาย.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 396
ฐานะวา กาล ไดแก กาลมีกาลเชาและเย็นเปนตน และกาลมีวัย
เปนหนุมสาวมีเรี่ยวแรงและมีความเพียรเปนตน.
ฐานะวา โอกาส ไดแก สถานทีมีอาทิอยางนี้ คือ บาน ปา
ประตูเรือน ทามกลางเรือน ถนน รถ หรือทาง ๓ แพรง.
ฐานะวา อาวุธ ไดแก อาวุธมีอาทิอยางนั้น คือ ดาบ ลูกศร หรือหอก.
ฐานะวา อิริยาบถ ไดแก อิริยาบถมีอาทิอยางนี้ คือ การเดิน
หรือนั่ง ของผูที่จะพึงถูกฆาใหตาย.
ฐานะวา กิริยาพิเศษ ไดแก กิริยาที่ทํามีอาทิอยางนี้ คือ แทง ตัด
ทําลาย ถลกหนังศีรษะทําใหเกลี้ยงเหมือนสังข*.
[อธิบายวัตถุที่จะพึงถูกฆา]
ก็ถาหากวา ภิกษุผูรับสั่งทําใหวัตถุพลาดไป ไพลไปฆาคนอื่นจาก
บุคคลที่ผูสั่ง สั่งใหฆา, หรือถูกสั่งวา ทานจงประหารขางหนาฆาใหตาย
ไพลไปประหารขางหลัง หรือขาง ๆ หรือที่อวัยวะแหงใดแหงหนึ่งใหตายไป,
ขอผูกพันทางกรรมยอมไมมีแกภิกษุผูสั่ง, ขอผูกพันทางกรรม ยอมมีแกภิกษุ
ผูรับสั่งเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุผูรับสั่ง ไมทําวัตถุใหพลาดไป ฆาผูนั้น
ตายตามที่สั่งไว. ขอผูกพันทางกรรม ยอมมีแกเธอทั้ง ๒ รูป คือ แกผูสั่ง
ในขณะที่สั่ง ผูรับสั่งในขณะที่ประหาร. ก็ในเรื่องวัตถุนี้ ความแปลกกันแหง
กรรมและความแปลกกันแหงอาบัติ ยอมมี เพราะความแปลกกันแหงวัตถุ.
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมาย และผิดที่หมาย ในวัตถุอยางนี้กอน.
*
ความหมายของศัพทนี้ ในสารัตถทีปนี ๒/๔๐๕ อธิบายไววา ตองตัดหนังออก (จากศีรษะ)
กําหนดเพียงหมวกหู และหลุมคอ แลวเอากอนกรวดขัดกะโหลกศีรษะใหมีสีขาวเหมือนสังข.
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[อธิบายกาลที่สั่งใหทําการฆา]
สวนในกาล มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุรูปใดไดรับคําสั่งวา ทานจงฆา
ใหตายในเวลาเชา ไมกําหนดวา วันนี้ หรือพรุงนี้, ภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆาเขา
ตายเวลาเชา ในกาลใดกาลหนึ่ง ความผิดที่หมาย ยอมไมมี. สวนภิกษุรูปใด
ไดรับสั่งวา ทานจงฆาใหตายในเวลาเชาวันนี้, ภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆาเขาตาย
ในเวลาเที่ยงวัน หรือเวลาเย็น หรือเวลาเชาพรุงนี้, ยอมผิดที่หมาย, สําหรับ
ภิกษุผูสั่ง ไมมีความผูกพันทางกรรม. แมในเมื่อภิกษุพยายามจะฆาใหตายใน
เวลาเชา แตกลายเปนเที่ยงวันไป ก็มีนัยเหมือนกัน. บัณฑิตพึงทราบความ
ถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในประเภทแหงกาลทั้งปวงโดยนัยนี้.
[อธิบายโอกาสที่สั่งใหทําการฆา]
แมในโอกาส มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา ทานจงฆา
บุคคลนั่น ผูยืนอยูในบานใหตาย, แตภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆาบุคคลนั้นตายในที่
ใดที่หนึ่ง. ยอมไมผิดที่หมาย. สวนภิกษุรูปใดถูกสั่งกําหนดไววา จงฆาใหตาย
ในบานเทานั้น, แตภิกษุผูรับสั่งนั้นฆาเขาตายในปา, อนึ่ง เธอถูกสั่งวา จง
ฆาใหตายในปา, แตเธอฆาเขาตายในบาน, ถูกสั่งวา จงฆาใหตายที่ประตู
ภายในบาน ฆาเขาตายตรงทามกลางเรือน, ยอมผิดที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบ
ความถูกที่หมายและผิดที่หมายในความตางกันแหงโอกาสทั้งปวง โดยนัยนี้.
[อธิบายอาวุธที่เปนเครื่องมือใชใหฆา]
แมในอาวุธ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวาทานจงเอาอาวุธ
ฆาใหตาย ไมไดกําหนดไววา ดาบ หรือลูกศร, ภิกษุผูรับสั่งนั้น เอาอาวุธ
ชนิดใดชนิดหนึ่งฆาใหตาย, ยอมไมผิดที่หมาย. สวนภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา
จงใชดาบฆา แตภิกษุผูรับสั่งนั้น ใชลูกศรฆา, หรือถูกสั่งวา จงใชดาบ
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เลมนี้ฆา ผูรับสั่งใชดาบเลมอื่นฆา หรือถูกสั่งวา จงเอาคมดาบเลมเดียวนี้
เทานั้นฆา แตภิกษุผูรับสั่ง ใชคมคาบนอกนี้หรือใชฝามือ หรือใชจะงอยปาก
หรือใชดามกระบี่ฆา. ยอมผิด ที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและ
ผิดที่หมายในความแตกตางกันแหงอาวุธทั้งปวง โดยนัยนี้.
[อธิบายอิริยาบถที่สั่งใหทําการฆา]
สวนในอิริยาบถ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา ทานจง
ฆาบุคคลผูนั่น ซึ่งกําลังเดินใหตาย, แตแมถาภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆาบุคคลผู
กําลังเดินไปตาย ยอมไมผิดที่หมาย. เมื่อภิกษุผูสั่ง สั่งวา ทานจงฆาบุคคล
ผูกําลังเดินอยูเทานั้น ใหตาย แตถาภิกษุผูรับสั่ง ฆาบุคคลผูนั่งอยูตาย. หรือ
ภิกษุผูสั่ง สั่งวา ทานจงฆาบุคคลผูนั่งอยูเทานั้น ใหตาย, แตภิกษุผูรับสั่ง
ฆาบุคคลผูกําลังเดินไปตาย, ยอมผิดที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมาย
และผิดที่หมาย ในความตางแหงอิริยาบถทั้งปวง โดยนัยนี้.
[อธิบายกิริยาพิเศษที่สั่งใหทําการฆา]
แมในกิริยาพิเศษ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา ทานจง
แทงใหตาย ภิกษุผูรับสั่งนั้น แทงใหตาย, ยอมไมผิดที่หมาย. สวนภิกษุรูปใด
ถูกสั่งวา จงแทงใหตาย, แตภิกษุผูรับสั่งนั้น ตัด (ฟน) ใหตายเทียว, ยอม
ผิดที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในความตางกัน
แหงกิริยาพิเศษทั้งปวง โดยนัยนี้.
สวนภิกษุรูปใด สั่ง ไมกําหนด ดวยอํานาจเพศวา ทานจงฆาคนผูที่
สูง ต่ํา ดํา ขาว ผอม อวน ใหตาย, และภิกษุผูรับสั่ง ฆาคนใดคนหนึ่ง
เชนนั้นตาย, ยอมไมผิดที่หมาย. เปนปาราชิกดวยกันทั้ง ๒ รูป. แตถาภิกษุ
ผูสั่งนั้น สั่งหมายเอาตนเอง, และภิกษุผูรับสั่ง ฆาภิกษุผูสั่งนั้นเองตาย ดวย
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คิดวา ทานผูสั่งนี้แหละ เปนเชนนี้, สําหรับภิกษุผูสั่ง เปนทุกกฏ, ภิกษุผูฆา
เปนปาราชิก. ภิกษุผูสั่ง สั่งหมายเอาตนเอง, ภิกษุผูรับสั่งนอกนี้ ฆาคนอื่น
เชนนั้นตาย ; ภิกษุผูสั่งยอมพน (จากอาบัติ), เปนปาราชิกแกภิกษุผูฆาเทานั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา เพราะไมไดกําหนดโอกาสไว. แตถาภิกษุผูสั่ง
แมเมื่อสั่งหมายเอาตนเองก็กําหนดโอกาสไววา ทานจงฆาบุคคลชื่อเห็นปานนี้
ซึ่งนั่งอยูบนอาสนะพระเถระ หรือบนอาสนะพระมัชฌิมะ ในที่พักกลางคืน
หรือที่พักกลางวัน ชื่อโนน ใหตาย, แตในโอกาสนั้น มีภิกษุรูปอื่นนั่งแทนอยู,
ถาภิกษุผูรับสั่ง ฆาภิกษุผูที่มานั่งอยูนั้นตาย, ภิกษุผูฆา ยอมไมพน (จากอาบัติ)
แน, ภิกษุผูสั่ง ก็ไมพน. ถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา เพราะไดกําหนด
โอกาสไว. แตถาภิกษุผูรับสั่ง ฆาเขาตาย เวนจากโอกาสที่กําหนดไว ภิกษุ
ผูสั่ง ยอมพน (จากอาบัติ), นัยดังอธิบายมานี้ พระอรรถกถาจารยกลาวไว
เปนหลักฐานดี ในมหาอรรถกถา, เพราะฉะนั้น ความไมเอื้อเฟอในนัยนี้
บัณฑิตจึงไมควรทํา ฉะนี้แล.
อาณัตติกปโยคกถา ดวยอํานาจมาติกาวาอธิฏฐาย จบ
กถาวาดวยการสั่งทูต
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยใน ๔ วาระมีวา ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ
เปนตน ที่พระอุบาลีเถระกลาวไว เพื่อแสดงไขบทมาติกาวา ทูเตน นี้.
ขอวา โส ต มฺมาโน ความวา ภิกษุรูปใด อันภิกษุผูสั่ง
บอกวา บุคคลชื่อนี้, ภิกษุผูรับสั่งรูปนั้น เขาใจวาบุคคลนั้นแน จึงปลงบุคคล
นั้นนั่นเองเสียจากชีวิต เปนปาราชิกดวยกันทั้ง ๒ รูป.
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ขอวา ต มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูรับสั่ง เขาใจบุคคล
ที่ภิกษุผูสั่ง สั่งใหปลงเสียจากชีวิต แตไพลไปปลงบุคคลอื่นเชนนั้นจากชีวิต
เสีย, ภิกษุผูเปนตนเดิมไมเปนอาบัติ.
ขอวา อฺ มฺมาโน ตความวา ภิกษุรูปใด อันภิกษุผูสั่ง
สั่งไวแลว, เธอเห็นบุคคลผูเปนสหายที่มีกําลังของภิกษุผูสั่งนั้น ซึ่ง ยืนอยูใน
ที่ใกล จึงคิดวา บุคคลผูนี้ ยอมขูดวยกําลังของภิกษุผูสั่งนี้, เราจะปลงบุคคล
นี้จากชีวิตเสียกอน เมื่อจะประหาร เขาใจวาเปนบุคคลที่สั่งใหฆานอกนี้แนนอน
ซึ่งเปลี่ยนกันมายืนอยูในที่นั้นแทนวา เปนสหาย จึงไดปลงเสียจากชีวิต, เปน
ปาราชิกดวยกันทั้ง ๒ รูป.
ขอวา อฺ มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูรับสั่ง คิด
โดยนัยกอนนั่นแหละวา เราจะปลงบุคคลผูเปนสหายคนนี้ ของภิกษุผูสั่งนั้น
จากชีวิตเสียกอน แลวก็ปลงบุคคลผูเปนสหายนั่นแลจากชีวิต เปนปาราชิกแก
ภิกษุผูรับสั่งนั้นเทานั้น.
[อาณัตติกประโยคเรื่องสั่งทูตตอ]
ในคําเปนตนวา อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ในนิเทสวารแหงบทวา
ดวยการนําคําสั่งสืบ ๆ กันมาแหงทูต มีวินิจฉัยดังนี้:- พึงเห็นวาอาจารย
รูปหนึ่ง อันเตวาสิก ๓ รูป มีชื่อวา พุทธรักขิต ธรรมรักขิต และสังฆรักขิต.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ ความวา
อาจารยมีความประสงคจะใหฆาบุคคลบางคน จึงบอกเนื้อความนั้น แลวสั่ง
พระพุทธรักขิต.
สองบทวา อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ความวา (อาจารยสั่งวา)
ดูกอนพุทธรักขิต ! คุณจงไปบอกเนื้อความนั่นแกพระธรรมรักขิต.
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ขอวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ ความวา แม
พระธรรมรักชิต ก็บอกแกพระสังฆรักขิต (ตอไป).
ขอวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปตุ ความวา
พระธรรมรักขิตถูกทานสั่งไวอยางนั้นแลว ก็สั่งทานพระสังฆรักขิต (ตอไป)
วา จงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวิต, เพราะวาบรรดาเราทั้ง ๒ ตัวทานเปนคน
ผูมีชาติกลาหาญ สามารถในกรรมนี้.
ขอวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เปนอาบัติทุกกฏแกอาจารย
ผูสั่งอยูอยางนั้นกอน.
ขอวา โส อิตรสฺส อาโรเจติ ความวา พระพุทธรักขิตบอก
พระธรรมรักขิต พระธรรมรักขิต บอกพระสังฆรักขิตวา อาจารยของพวกเรา
สั่งอยางนี้วา ไดยินวา คุณจงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวิต. ไดยินวา บรรดา
เราทั้ง ๒ ตัวทานเปนบุรุษผูกลาหาญ เปนทุกกฏ แมแกเธอเหลานั้น ดวย
การบอกตอกันไปอยางนั้นเปนปจจัย.
สองบทวา วธโก ปฏิคฺคณฺหาติ ความวา พระสังฆรักขิตรับวา
ดีละ ผมจักปลง.
ชื่อวา มูลฏสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส มีความวา ครั้นเมื่อ
คําสั่งนั้น พอพระสังฆรักขิตรับแลว เปนถุลลัจจัยแกอาจารย, แตมหาชนอัน
อาจารยนั้นซักนําในความชั่วแลวแล.
สองบทวา โส ต ความวา ถาภิกษุนั้น คือพระสังฆรักขิตปลง
บุคคลนั้น เสียจากชีวิตไซร, เปนปาราชิกทั้งหมด คือทั้ง ๔ คน และไมใช
เพียง ๔ คนอยางเดียว, เมื่อทําไมใหลักลั่น สั่งตามลําดับโดยอุบายนี้ สมณะ
ทั้งรอย หรือสมณะตั้งพันก็ตาม เปนปาราชิกดวยกันทั้งหมด.
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ในนิเทศแหงบทวิสักกิยทูต มีวินิจฉัยดังนี้:ขอวา โส อฺ อาณาเปติ ความวา ภิกษุนั้น คือพระพุทธรักขิต ที่อาจารยสั่งไวไมพบพระธรรมรักขิต หรือเปนผูไมอยากบอก จึงเขา
ไปหาพระสังฆรักขิตทีเดียว แลวทําใหลักลั่น สั่งวา อาจารยของเราสั่งไว
อยางนี้วา ไดยินวา คุณจงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวิต. จริงอยู ภิกษุนี้ ทาน
เรียกวา วิสักกิยทูต เพราะทําใหลักสั่นนั่นเอง.
ขอวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส คือ เปนทุกกฏแกพระพุทธรักขิต
เพราะสั่งกอน.
ขอวา ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นั้น พึงทราบวา
เปนทุกกฏแกภิกษุผูเปนตนเดิมทีเดียว ในเมื่อพระสังฆรักขิตรับ. เมื่อเปน
อยางนั้น อาบัติในเพราะรับ ไมพึงมี, แตแมในการรับชักสื่อ และพอใจใน
การตาย ก็ยังเปนอาบัติ, อยางไร จะไมพึงเปนอาบัติ เพราะรับฆาเลา
เพราะเหตุนั้น ทุกกฏ มีแกภิกษุผูรับนั่นเอง, ดวยเหตุนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสคําวา มูลฏสฺส ในนัยนี้. และแมในนัยกอน ก็พึงทราบ
ทุกกฏนี้แกภิกษุผูรับเหมือนกัน. แคเพราะไมมีโอกาส จึงไมตรัสทุกกฏนี้ไว.
เพราะฉะนั้น ภิกษุใด ๆ รับ เปนอาบัติแกภิกษุนั้น ๆ เพราะมีการรับนั้นเปน
ปจจัยแท, นี้เปนความชอบใจของเราทั้งหลายในเรื่องนี้แล. เหมือนอยางวา
ในมนุสสวิคคหะนี้ฉันใด แมในอทินนาทาน ก็ฉันนั้นแล. ก็ถาพระสังฆรักขิต
นั้นปลงบุคคลนั้นจากชีวิตไดไซร, เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป คือ พระพุทธรักขิตผูสั่ง และพระสังฆรักขิตผูฆา, ไมเปนอาบัติปาราชิกแกพระอาจารยเปน
ตนเดิม เพราะการสั่งลักลั่น, ไมเปนอาบัติโดยประการทั้งปวงแกพระธรารมรักขิต เพราะไมรู. สวนพระพุทธรักขิต ทําความสวัสดีแกภิกษุทั้ง ๒ รูป
แลวพินาศดวยตนเอง ฉะนั้นแล.
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ในนิเทศแหง คตปจจาคตทูต มีวินิจฉัยดังนี้:ขอวา โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ ความวา ภิกษุผูรับสั่งนั้น
ไปสูที่ใกลแหงบุคคลซึ่งคนจะพึงปลงเสียจากชีวิตนั้น เมื่อไมอาจปลงบุคคลนั้น
จากชีวิต เพราะเขามีการอารักขาจัดไวดีแลวจึงกลับมา.
ขอวา ยทา สกฺโกสิ ตทา ต มีความวา ภิกษุผูสั่งนั้น สั่งใหมวา
ตองฆาในวันนี้ทีเดียวหรือ จึงเปนอันฆา ? ไปเถิด ทานอาจเมื่อใด จงปลง
เขาเสียจากชีวิต เมื่อนั้น.
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา เพราะสั่งอีกอยางนั้น
ยอมเปนทุกกฏเหมือนกัน. ก็ถาบุคคลนั้น เปนผูจะพึงถูกปลงจากชีวิตแนน
ไซร, เจตนาที่ยังอรรถใหสําเร็จ ยอมเปนเชนกับผลที่เกิดในลําดับแหงมรรค;
เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสั่งนี้ จึงเปนปาราชิกในขณะสั่งทีเดียว. ถาแมภิกษุผูฆา
จะฆาบุคคลนั้นได โดยลวงไป ๖๐ ปไซร, และภิกษุผูสั่ง จะทํากาลกิริยา
หรือสึกเสียในระหวางนั้น, จักเปนผูไมใชสมณะทํากาลกิริยาหรือสึกแท. ถา
ผูสั่งหมายเอามารดาบิดา หรือพระอรหันต สั่งอยางนั้นในเวลาเปนคฤหัสถ
แลวจึงบวช, คนผูรับสั่งฆาบุคคลนั้นได ในเมื่อผูสั่งนั้นบวชแลว, ผูสั่ง ยอม
เปนผูฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันตแตในเวลาเปนคฤหัสถทีเดียว; เพราะ
เหตุนั้น บรรพชา อุปสมบทของเขา ยอมไมขึ้นเลย. ถาแมบุคคลที่จะพึง
ถูกฆา ในขณะสั่งยังเปนปุถุชนอยู, แตเปนพระอรหันตในเวลาที่ถูกผูรับสั่งฆา,
อีกอยางหนึ่ง บุคคลที่จะพึงถูกฆานั้น ไดการประหารจากผูรับสั่งแลวอาศัย
ศรัทธามีทุกขเปนมูล เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต แลวทํากาลกิริยาไป
เพราะอาพาธนั้นนั่นเอง, ผูสั่ง ยอมเปนผูฆาพระอรหันตในขณะสั่งนั่นเอง,
สวนผูฆายอมเปนปาราชิก ในขณะทําความพยายามในที่ทั้งปวงทีเดียวแล.
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ก็ในบรรดาวาระทั้ง ๓ ที่พระอุบาลีเถระกลาวไว เพื่อแสดงความถูก
ที่หมายและผิดที่หมาย ในบทมาติกาที่ตรัสดวยอํานาจทูตทั้งหมดนี้นั้น บัดนี้
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมวารกอน. ภิกษุผูเปนตนเดิมพูดาคํานั้นเบา ๆ หรือ
เพราะภิกษุผูรับสั่งนั้นเปนคนหูหนวก จึงประกาศใหไดยินคําสั่งนี้วา เธอจง
อยาฆา, ไมได; เพราะเหตุนั้นภิกษุผูตนเดิมจึงไมพน. ในทุติยวาร พนได
เพราะทานประกาศใหไดยิน. สวนในตติยวาร แมทั้ง ๒ รูป ก็พนได เพราะ
ภิกษุที่เปนตนเดิมนั้นประกาศให (ภิกษุผูรับสั่ง) ไดยิน และเพราะภิกษุผูรับ
สั่งนอกนี้ ก็รับคําวา ดีละ แลวงดเวนเสีย ฉะนั้นแล.
ทูตกถา จบ
เรื่องที่ไมลับ สําคัญวาที่ลับ
ใน อรโห รโหสัญญินิเทศ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:บทวา อรโห ไดแก ตอหนา. บทวา รโห ไดแก ลับหลัง.
บรรดาชน ๒ คน (คือ ผูมีความสําคัญตอหนาวาลับหลัง และผูมีความสําคัญ
ลับหลังวาตอหนานั้น) ภิกษุใด เมื่อภิกษุผูมีเวรกัน มาพรอมกับภิกษุทั้งหลาย
แลวนั่งอยูขางหนานั่นเอง ในเวลาอุปฏฐาก ไมทราบขอที่เธอมา เพราะโทษ
คือความมืด พอใจความตายของภิกษุผูมีเวรกันนั้น จึงพูดจาถอยคําเชนนี้ขึ้น
วา เจาพระคุณ ! ขอใหภิกษุมีชื่ออยางนี้ถูกฆา, ทําไมพวกโจร จึงไมฆามัน
เสีย, งูจึงไมกัดมันเสีย, ใคร ๆ จึงไมเอาศัสตราหรือยาพิษมาวางมันเสีย,
ภิกษุนี้ ชื่อวาผูมีความสําคัญตอหนาวาลับหลังพูดจา. อธิบายวา ผูมีความ
สําคัญในที่ตอหนานั้นวาลับหลัง. ฝายภิกษุใด เห็นภิกษุผูมีเวรกันนั้นนั่งอยู
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ขางหนา เปนผูมีความสําคัญวา เธอยังนั่งอยูที่นี้เอง พูดจาขึ้นตามนัยกอน
นั้นแล ในเมื่อเธอแมไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย ผูทําอุปฏฐากแลว กลับไป,
ภิกษุนี้ชื่อวาผูมีความสําคัญลับหลังวาตอหนาพูดจา. บุคคลผูมีความสําคัญใน
ตอหนาวาตอหนา และบุคคลผูมีความสําคัญในลับหลังวาลับหลัง ผูศึกษาพึง
ทราบโดยอุบายนี้แล. และพึงทราบวา เปนทุกกฏทุก ๆ คําพูดแกภิกษุเหลานั้น
แมทั้ง ๔ รูป.
[อธิบายการพรรณนาความตายดวยกาย]
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงมาติกา ๕ มีพรรณนาดวยกาย
เปนตน ที่ทานพระอุบาลีกลาวไว เพื่อแสดงวิภาคแหงการพรรณนาความตาย.
ขอวา กาเยน วิการ ทสฺเสติ* มีความวา เขาจะรูไดวา เนื้อ
ความนี้ อันบุคคลนี้กลาววา ผูใดใชศัสตราฆาตัวตาย หรือเคี้ยวกินยาพิษ
ตาย หรือเอาเชือกผูกคอตาย หรือกระโดดบอเปนตนตาย, ไดยินวา ผูนั้น
จะไดทรัพย จะไดยศ หรือจะไปสวรรค ดังนี้ดวยประการใด, ภิกษุแสดง
ดวยประการนั้น ดวยอวัยวะทั้งหลายมีหัวแมมือ เปนตน.
ขอวา วาจาย ภณติ ความวา ภิกษุลั่นวาจา กลาวเนื้อความนั้น
นั่นแล. วาระที่ ๓ เปนอันกลาวแลว ดวยอํานาจแหงวาระทั้ง ๒. ทุก ๆ วาระ
ปรับเปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค แหงการพรรณนา, เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผู
พรรณนา ในเพราะทุกขเกิดขึ้นแกเขา, เมื่อบุคคลที่ตนเจาะจงทําการพรรณนา
ตายไป เปนปาราชิกแกภิกษุผูพรรณนาในขณะที่พรรณนาทีเดียว. ผูนั้น ยอม
ไมรูขอความนั้น ผูอื่นรูแลวคิดวา เราไดอุบายเปนเหตุเกิดความสุขแลวหนอ
ดังนี้ ตายไปเพราะการพรรณนานั้น ไมเปนอาบัติ. เมื่อภิกษุเจาะจงทําการ
*
บาลี เปน กโรติ.
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พรรณนาแกคน ๒ คน รูคนเดียวแลวตายไป เปนปาราชิก, ทั้ง ๒ คนตาย
เปนปาราชิกดวย เปนกองอกุศลดวย. ในบุคคลมากหลาย ก็นัยนี้, ภิกษุ
เที่ยวพรรณนาความคายไมเจาะจง บุคคลใด ๆ รูการพรรณนานั้น แลวตายไป,
บุคคลนั้น ๆ ทั้งหมด เปนอันภิกษุรูปนั้น ฆาแลว.
[อธิบายพรรณนาความตายดวยทูตและหนังสือ]
ในการพรรณนาดวยทูต มีวินิจฉัยดังนี้:- เปนทุกกฏเมื่อภิกษุเพียง
แตบอกขาวา ทานจงไปสูเรือน หรือบานชื่อโนน แลวพรรณนาคุณความ
ตาย แกบุคคลมีชื่ออยางนั้นนั่นแล. ทูตอันตนสงไป เพื่อประโยชนแกบุคคลใด
เพราะทุกขเกิดแกบุคคลนั้น เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูเปนตนเดิม, เพราะเขาตาย
เปนปาราชิก. ทูตคิดวา บัดนี้เรารูทางสวรรคนี้แลว ไมบอกแกบุคคลนั้น
บอกแกญาติหรือสายโลหิตของตน, เมื่อเขาตาย เปนผิดสังเกต, ภิกษุผูเปน
ตนเดิมรอดตัวไป. ทูตคิดอยางนั้นแล ทํากิจที่กลาวไวในการพรรณนาเสียเอง
ตายไป, ผิดที่หมายเหมือนกัน. แตเมื่อภิกษุบอกขาวไมเจาะจง เปนปาณาติ
บาตประมาณเทาจํานวนมนุษยที่ตายไป ดวยการพรรณนาของทูต. ถามารดา
และบิดาตายไป เปนอนันตริยกรรมดวย.
ในเลขาสังวรรณนา มีวินิจฉัยดังนี้:ขอวา เลข ฉินฺทติ มีความวา ภิกษุเขียนหนังสือลง (จารึกอักษรลง)
ที่ใบไมหรือที่ใบลานวา ผูใด ใชศัสตราฆาตัวตาย หรือกระโดดเหวตาย
หรือตายดวยอุบายอยางอื่น มีการกระโดดเขาไฟและกระโดดน้ําเปนตน, ผูนั้น
จะไดสิ่งนี้ หรือวา ฯ ล ฯ เปนความชอบของผูนั้น. แมในการเขียนหนังสือ
ที่ไมเจาะจงนี้ บัณฑิตก็พึงทราบวา เปนทุกกฏ ถุลลัจจัย และปาราชิก
โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
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แตเมื่อภิกษุเขียนหนังสือเจาะจง คนเขียนเจาะจงบุคคลใด เพราะ
ผูนั้นนั่นแลตาย เปนปาราชิก, เมื่อเขียนหนังสือเจาะจงบุคคลหลายคนเปน
ปาณาติบาต มีประมาณเทาจํานวนคนที่ตายไป, เพราะมารดาและบิดาตาย
เปนอนันตริยกรรม. แมในหนังสือที่เขียนไมเจาะจง ก็นัยนี้แล. ภิกษุ เมื่อ
เกิดความเดือดรอนขึ้นวา คนสัตวเปนอันมากจะตาย จึงเผาใบลานนั้นเสีย
หรือทําโดยประการที่อักษรทั้งหลายจะไมปรากฏ ยอมพนได. ถาใบลานนั้น
เปนของคนอื่น, ภิกษุจะเขียนหนังสือเจาะจงก็ตาม หรือเขียนไวไมเจาะจง
ก็ตาม หรือเขียนไวไมเจาะจงก็ตาม วางไวในที่ ๆ ตนถือเอามา ยอมพน.
ถาใบลานนั้น ยอมเปนของที่เขาซื้อมาดวยมูลคา, เธอใหใบลานแกเจาของ
ใบลานแลว ใหมูลคาแกเหลาชนผูที่ตนรับเอามูลคาจากมื้อแลว ยอมพนได.
ถาภิกษุมากรูปดวยกันเปนผูมีอัธยาศัยรวมกันวา พวกเราจักเขียนพรรณนาคุณ
ความตาย ดังนี้, รูปหนึ่งขึ้นคนตาลแลว ตัดใบตาล. รูปหนึ่งนํามา, รูป
หนึ่งทําใหเปนใบลาน, อีกรูปหนึ่งเขียน. อีกรูปหนึ่ง ถา เปนการเขียนดวย
เหล็กจาร ก็เอาเขมาทา: ครั้นทาเขมาแลว จัดใบลานั้นเขาเปนผูก, เธอ
ทั้งหมดเทียวเอาไปวางไวที่สภา หรือที่รานตลาด หรือในสถานที่ ๆ ประชาชน
เปนอันมากผูแตกตื่นเพื่อดูหนังสือประชุมกัน. ประชาชนอานหนังสือนั้นแลว,
ถาตายไปคนเดียวไซร, เปนปาราชิกแกภิกษุทั้งหมด. ถาตายไปมากคนไซร,
ก็มีนัยเชนเดียวกันกับที่กลาวแลวนั่นแล. แตเมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้น ถา
ภิกษุเหลานั้น เอาใบลานนั้นเก็บไวในหีบ, และมีผูอื่นพบเห็นใบลานนั้นแลว
นําออกมาแสดงแกชนเปนอันมากอีก, เธอทั้งหมดนั้น จะไมรอดตัวเลย, หีบ
จงยกไว. ถาแมนพวกเธอเหวี่ยงใบลานนั้นลงไป หรือลางในแมน้ําหรือทะเล
เสีย หั่นเปนทอนนอยทอนใหญ หรือใสไฟเผาเสีย ก็ยังไมรอดตัวตราบเทา
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ที่ตัวหนังสือยังปรากฏอยูในใบลาน แมที่ยังเชื่อมตอกันได ซึ่งลางไมดี หรือ
เผาไมดี. แตเมื่อกระทําโดยประการที่อักษรทั้งหลายจะไมปรากฏเลย จึงรอด
ตัวไปได แล.
[อธิบายขุดหลุมพรางใหคนตาย]
บัดนี้ จะวินิจฉัยในนิเทศแหงมาติกามีหลุมพรางเปนตน ที่ทานพระ
อุบาลีกลาวไว เพื่อแสดงวิภาคแหงถาวรประโยค.
ขอวา มนุสฺส อุทฺทิสฺส โอปาต ขนติ ความวา ภิกษุขุดหลุม
เจาะจงคนบางคนดวยทั้งใจวา ผูมีชื่อนี้ จะตกไปตาย ในที่ ๆ ผูนั้น เที่ยวไป
แตลําพัง. กอนอื่น ถาแมขุดชาตปฐพี เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค แกภิกษุ
ผูขุด เพราะเปนประโยคแหงปาณาติบาต เปนถุลลัจจัย เพราะกอใหเกิดทุกข
แกคนผูที่ตนเจาะจงขุดไว เปนปาราชิก เพราะเขาตาย. เมื่อผูอื่น แมตกไป
ตาย ไมเปนอาบัติ. ถาขุดไวไมเจาะจงดวยคิดวา ผูใดใครผูหนึ่งจักตาย
เปนปาณาติบาตเทาจํานวนสัตวที่ตกไปตาย เปนอนันตริยกรรมในเพราะวัตถุ
แหงอนันตริยกรรม เปนถุลลัจจัยและปาจิตตีย ในเพราะวัตถุแหงถุลลัจจัย
และปาจิตตีย.
ถามวา เจตนาในการขุดหลุมนั้นมีมาก เปนปาราชิกดวยเจตนาไหน
แกวา ทานกลาวไวในมหาอรรถกถากอนวา เมื่อภิกษุขุดหลุม ทั้ง
โดยสวนลึกทั้งโดยสวนยาวและกวาง ไดประมาณ (ขนาด) แลว ถากเซาะกอง
ไว ใชปุงกี๋สําหรับใสฝุนโกยขึ้น เจตนาที่ยังอรรถใหสําเร็จ ซึ่งเปนเหตุให
ตั้งขึ้น เปนเชนเดียวกันกับผลในลําดับแหงมรรค ถาแมนวาโดยลวงไปถึงรอย
ป จะมีสัตวตกลงตายแนนอน เปนปาราชิกดวยเจตนาซึ่งเปนเหตุใหตั้งขึ้นนั่น
เอง สวนในมหาปจจรี และในสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุใช
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จอบประหาร (ฟน) แมครั้งเดียว ดวยคิดวา บุคคลจักตกที่หลุมนี้ตาย ดัง
นี้ ถามีใคร ๆ พลาดตกลงไปที่หลุมนั้นตาย เปนปาราชิกเหมือนกัน ; สวนพวก
พระเถระผูชํานาญในพระสูตร ยังยึดเอาเจตนาซึ่งเปนเหตุใหตั้งขึ้น (เปน
หลัก).
ภิกษุรูปหนึ่งขุดหลุมพราง แลวสั่งภิกษุรูปอื่นวา จงนําคนชื่อโนนมา
แลว ผลักใหตกตายในหลุมพรางนี้. ภิกษุอื่นนั้น ยิ่งผูนั้นใหตกตาย เปน
ปาราชิกทั้ง ๒ รูป, ยังผูอื่นใหตกตาย ตัวเองตกไปตาย คนอื่นตกไปตายตาม
ธรรมดาของตน, ในทุกกรณีมีการผิดที่หมาย ภิกษุผูเปนตนเดิมรอดตัวไป.
แมในหลุมพรางที่ภิกษุขุดไว ดวยคิดวาภิกษุชื่อโนน จักนําคนชื่อโนนมา ให
(ตก) ตายในหลุมพรางนี้ก็นัยนี้เหมือนกัน. ภิกษุขุดไวดวยคิดวา คนทั้งหลาย
ผูอยากจะตายจักตายในหลุมพรางนี้, เปนปาราชิก เพราะคนคนเดียวตาย,
เปนกองอกุศล เพราะคนมากคนตาย, เปนอนันตริยกรรม เพราะมารดาและ
บิดาตาย, เปนถุลลัจจัยและปาจิตตีย ในเพราะวัตถุแหงถุลลัจจัยและปาจิตตีย.
ภิกษุขุดไวดวยคิดวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งมีความประสงคจะฆาเขาใหตาย จัก
ผลักชนเหลานั้น ใหตกตายในหลุมพรางนี้ ดังนี้. พวกเขาผลัก ใหตกตาย
ในหลุมพรางนั้น, เมื่อตายคนเดียว เปนปาราชิก, เมื่อมากคนทาย เปนกอง
อกุศล, เปนอนันตริยกรรมเปนตน ในเพราะวัตถุแหงอนันตริยกรรมเปนตน
และแมพระอรหันตทั้งหลาย ก็ถึงความสงเคราะหเขาในนัยหลังนี้ดวย แตนัย
แรก กิริยาที่พระอรหันตเหลานั้นจะตกไปเพราะความเปนผูใครจะตาย ยอม
ไมมี ; เพราะเหตุนั้น พระอรหันตทั้งหลาย ทานจึงไมสงเคราะหเขาดวย
แมในนัยทั้งสอง เมื่อบุคคลตกไปตายตามธรรมดาของตน ยอมมีการผิดที่
หมาย ภิกษุคิดวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่งจักผลักคนผูมีเวรของตนใหตกตายใน
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หลุมพรางนี้ แลวขุดไว, และเหลาชนผูมีเวรกัน ก็ผลักคนมีเวรใหตกตายใน
หลุมพรางนั้น, เมื่อถูกฆาตายคนเดียว เปนปาราชิก, เมื่อถูกฆาตายมากคน
เปนกองอกุศล เมื่อมารดาหรือบิดา หรือพระอรหันต ถูกเหลาชนผูมีเวรนํา
มาฆาใหตายในหลุมพรางนั้น เปนอนันตริยกรรม, เมื่อมารดาเปนตนเหลานั้น
ตายตามธรรมดาของตน ยอมผิดสังเกต.
สวนภิกษุรูปใด ขุดไวมิไดเจาะจง แมโดยประการทั้งปวงเลยวาชน
เหลาใดเหลาหนึ่ง ผูอยากจะตายก็ดี ไมอยากจะตายก็ดี ผูประสงคจะฆาเขาก็ดี
ไมประสงคจะฆาก็ดี จักตกไปตาย หรือถูกผลักใหตกไปตายในหลุมพรางนี้,
ภิกษุนั้น ยอมถูกตองกรรม และยอมตองอาบัติตามสมควร เพราะความตาย
ของบุคคลผูที่ตายไปนั้น ๆ. ถาสตรีมีครรภตกไปตายทั้งกรม* เปนปาณาติบาต
๒ กระทง. เฉพาะสัตวผูอยูในครรภเทานั้นพินาศไป เปนปาณาติบาตกระทง
เดียว, สัตวเกิดในครรภไมพินาศ แตมารดาตาย เปนปาณาติบาตกระทงเดียว
เหมือนกัน. คนถูกพวกโจรไลติดตาม ตกไปตาย, เปนปาราชิกแกภิกษุผู
ขุดหลุมพรางเชนกัน. พวกโจรตกลงไปตายในหลุมพรางนั้น เปนปาราชิก
เหมือนกัน. พวกโจรนําผูตกไปในหลุมพรางนั้นออกไปภายนอก แลวฆาให
ตาย, เปนปาราชิกเหมือนกัน. ถามวา เพราะเหตุไร แกวา เพราะเขาถูก
พวกโจรจับได ก็เพราะประโยคที่ตกไปในหลุมพราง. ผูที่ตกหลุมพรางออกมา
จากหลุมพรางไดแลวตายไป ดวยความเจ็บไขนั้นนั่นแล เปนปาราชิกเหมือน
กัน. ครั้นลวงเลยมาหลายปแลว จึงตายเพราะความเจ็บไขนั้นนั่นเอง ซึ่ง
กําเริบขึ้นอีก เปนปาราชิกเหมือนกัน. โรคชนิดอื่น เกิดแทรกขึ้นแกบุคคลผู
ปวยไข ดวยโรคที่เกิดขึ้น เพราะมีการตกไปในหลุมพรางนั้นเปนปจจัยนั่นแล,
*
ตายพรอมทั้งครรภ คือลูกในทอง
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แตโรคที่เกิดขึ้นเพราะหลุมพราง เปนของมีกําลังกวา, แมเมื่อผูนั้นตายเพราะ
โรคที่เกิดขึ้นนั้น ภิกษุขุดหลุมพราง ยอมไมพน. ถาโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง
เปนของมีกําลังไซร, เมื่อผูนั้นตายเพราะโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง เธอรอดตัว.
เมื่อผูนั้นตายดวยโรคทั้ง ๒ ชนิด ไมพน. มนุษยผูผุดเกิด ในหลุมพราง ครั้น
เกิดแลว ไมสามารถจะขึ้นได ก็ตายไป, เปนปาราชิกเหมือนกัน.
[มติพระเถระสองรูปในการขุดหลุมพราง]
พระอุปติสสเถระ กลาววา เมื่อยักษเปนตน ตกไปตายในหลุม
พรางที่ภิกษุขุดไวเจาะจงมนุษย ไมเปนอาบัติ. ในมนุษยเปนตนแมตายอยูใน
หลุมพราง ที่ภิกษุขุดไวเจาะจงยักษเปนตน ก็นัยนั่นแล. แตเปนทุกกฏทีเดียว
แกภิกษุผูขุดเจาะจงยักษเปนตน เพราะการขุดบาง เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแก
ยักษเปนตนเหลานั้นบาง. เพราะ (ยักษเปนตน) ตายเปนถุลลัจจัยหรือปาจิตตีย
ตามอํานาจแหงวัตถุทีเดียว. สัตวตกลงในหลุมพรางที่ภิกษุขุดไวมิไดเจาะจง
โดยรูปยักษ หรือรูปเปรตตายไป โดยรูปสัตวดิรัจฉาน, ก็รูปที่ตกไป ยอม
เปนประมาณ; เพราะฉะนั้น จึงเปนถุลลัจจัย.
พระปุสสเทวเถระ กลาววา รูปที่ตายเปนประมาณ; เพราะฉะนั้น จึง
เปนปาจิตตีย. แมในสัตวตกไปดวยรูปสัตวดิรัจฉาน แลวตายดวยรูปยักษและ
รูปเปรต ก็นัยนั่นเหมือนกัน. ภิกษุผูขุดหลุมพรางขายหรือใหเปลาซึ่งหลุมพราง
แกภิกษุอื่น, ภิกษุนั้นแลยังตองอาบัติ และมีขอผูกพันทางกรรม เพราะมีผูตก
ตายเปนปจจัย, ผูที่ไดหลุมพรางไป ไมมีโทษแล. ภิกษุผูไดไปแลวคิดวา
หลุมอยางนี้ สัตวผูตกไปยังอาจขึ้นได จักไมพินาศ จักทรงตัวขึ้นไดงาย จึง
ทําหลุมพรางนั้นใหลึกลงไป หรือใหตื้นขึ้น ใหยาวออกไป หรือใหสั้นเขา
ใหกวางออกไป หรือใหแคบเขา ตองอาบัติ และมีขอผูกพันทางกรรมดวยกัน
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แมทั้ง ๒ รูป. เมื่อเกิดวิปฏิสารขึ้นวา คนสัตวจะตายกันมาก จึงกลบหลุมพราง
ใหเต็มดวยดิน. ถาสัตวไร ๆ ยังตกไปในดินตายได, แมกลบใหเต็มแลว ก็
ไมพน. เมื่อฝนตกมีโคลน, แมเมื่อสัตวไร ๆ ติดตายในโคลนนั้น, ตนไมลม
ก็ดี ลมพัดก็ดี น้ําฝนตกก็ดี พัดพาคนไป หรือพวกขุดแผนดินเพื่อเหงามัน
ขุดเปนหลุมบอไวในที่นั้น, ถาสัตวไร ๆ ติดหรือตกไปตายในหลุมนั้น ภิกษุ
ผูเปนตนเดิมยังไมพน. แตในโอกาสนั้น ภิกษุใหทําบึงหรือสระบัวใหญให
ประดิษฐานเจดีย ปลูกตนโพธิ์หรือใหสรางวัด หรือใหทําทางเกวียนแลวจึง
พนได. แมในกาลใด ตนไมเปนตน ในหลุมพรางอันถูกกลบเต็มทําใหแนน
แลวรากตอรากเกี่ยวพนกัน, เกิดชาตปฐพี, แมในกาลนั้นก็พนได. ถาแมน
แมน้ําหลากมาลบลางหลุมพรางเสีย, แมอยางนั้น จึงพนไดแล.
กถาวาดวยหลุมพรางเทานี้กอน.
[วาดวยการดักบวงของภิกษุ]
ก็พึงทราบวินิจฉัย แมในบวงเปนตน อันอนุโลมแกหลุมพรางนั่น
ดังตอไปนี้:- ภิกษุรูปไค ดัดบวงไวกอน ดวยคิดวา สัตวทั้งหลายจักติดใน
บวงนี้ตาย เมื่อบวงพอพนไปจากมือ พึงทราบวาเปนปาราชิก อนันตริยกรรม
ถุลลัจจัย และปาจิตตีย แกภิกษุรูปนั้นแนนอน ดวยอํานาจสัตวที่ติด (บวง).
ในบวงที่ภิกษุทําเจาะจงไว มีวินิจฉัยดังนี้:- บวงที่ภิกษุดักเจาะจง
สัตวตัวใดไว เพราะสัตวเหลาอื่นจากสัตวตัวนั้นมาติด ไมเปนอาบัติ. แมเมื่อ
ภิกษุจําหนายบวงไป ดวยมูลคาหรือใหเปลงก็ตาม ขอผูกพันทางกรรม ยอม
มีแกภิกษุผูเปนตนเดิมเชนกัน. ถาภิกษุผูไดบวงไป ดักบวงเคลื่อนที่ไดไว
หรือเห็นพวกสัตวเดินไปขาง ๆ จึงทํารั้วกั้นไว ตอนสัตวใหเขาไปตรงหนา
หรือจัดคันบวงไวใหแข็งแรง หรือผูกเชือกบวงไวใหมั่นขึ้น หรือตอกหลักไว
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ใหมั่นคง ; เธอทั้ง ๒ รูปไมพน ถาเมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้น เธอจึงรูดบวง
ใหหลุดออกแลว ไปเสีย. คนเหลาอื่น พบเห็นบวงที่รูดออกแลวนั้น เอา
ไวอีก สัตวทั้งหลายที่ติด (บวง) แลว ๆ ตายไป; ภิกษุผูเปนตนเดิม ไม
พนไปได. แตถาคันบวง อันเธอผูเปนตนเดิมนั้นไมไดทําไวเอง แตวางไว.
ในที่ ๆ ตนรับมา ยอมพน. เธอตัดไมคันบวงซึ่งเกิดอยูในสถานที่นั้นเสีย ยอม
พน. แตแมเมื่อเธอเก็บรักษาไมคันบวงที่คนทําเองไว ยอมไมพน. จริงอยู
ถาภิกษุรูปอื่น ถือเอาไมคันบวงนั้น ไปดักบวงไวอีกไซร, เมื่อสัตวทั้งหลาย
ตายไป เพราะมีการดักบวงนั้นเปนปจจัย ภิกษุผูเปนตนเดิม ยอมพน,
ถาเธอเผาคันบวงนั้น ทําใหเปนดุนไฟแลวทิ้งเสีย, แมเมื่อสัตวทั้งหลาย ได
การประหารดวยดุนไฟนั้นตายไปยอมไมพน. แตเผาหรือทําใหเสียหายไปโดย
ประการทั้งปวง ยอมพน. เธอวางแมเชือกบวงที่คนเหลาอื่นฟนเสร็จแลวใน
ที่ ๆ ตนรับมา ยอมพน. เธอไดเชือกมาแลว คลี่เกลียวที่เขาฟนไวออกเสียเอง
(หรือ) ทําเชือกที่ตนไดปอมาแลวฟนไว ใหเปนชิ้นนอยและชิ้นใหญ ยอมพน.
แตแมเมื่อเธอเก็บรักษาเชือกที่ตนเองนําปอมาจากปาฟนไวยอมไมพน, แตเผา
หรือทําใหเสียหายไปโดยประการทั้งปวง ยอมพน.
[วาดวยการใชฟาถลมดักสัตวของภิกษุ]
ภิกษุเมื่อจัดแจงฟาถลม วางเตียงฟาถลมไวบนเทาทั้ง ๔ ยกหินขึ้น
เปนทุกกฏ ทุก ๆ ประโยค. เมื่อทําการตระเตรียมทุกอยางแลว พอฟาถลม
พนไปจากมือ พึงทราบวาเปนปาราชิกเปนตน ตามสมควรแกประโยคที่ทํา
เจาะจงและไมเจาะจง ดวยอํานาจแหงพวกสัตวที่จะพึงถูกทับแนนอน. แมเมื่อ
ภิกษุจําหนายฟาถลม ดวยมูลคาหรือใหเปลาก็ตาม ขอผูกพันทางกรรม ยอม
มีแกภิกษุผูเปนตนเดิมทีเดียว. ถาภิกษุผูไดฟาถลมไป ยกฟาถลมที่ตกขึ้นไว
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หรือยกหินแมกอนอื่นขึ้นทําใหมีน้ําหนักกวา หรือเห็นพวกสัตวเดินไปขาง ๆ
ทํารั้วกั้นไวตอนสัตวใหเขาไปที่ฟาถลม, เธอทั้ง ๒ รูป ยอมไมพน. ถาเมื่อ
เกิดความเดือดรอนขึ้น เธอจึงทําฟาถลมใหตกแลว ไปเสีย, ภิกษุรูปอื่นพบ
เห็นฟาถลมที่ตกแลวนั้น ก็ทั้งดักไวอีก, ภิกษุผูเปนตนเดิมไมพน. ภิกษุวาง
กอนหินไวในที่ ๆ ตนรับมา และวางขาฟาถลมไวในที่ ๆ ตนรับมา หรือเผา
โดยนัยดังกลาวไวแลวในคันบวงยอมพน.
แมเมื่อภิกษุปกหลาว พอทําการตระเตรียมทุกอยางเสร็จแลว พนจาก
มือ พึงทราบวา เปนปาราชิกเปนตน โดยสมควรแกประโยคที่ทําเจาะจง
ดวยอํานาจแหงพวกสัตวที่จะตกไปตามบนคมหลาวแนนอน. แมเมื่อภิกษุ
จําหนายหลาว ดวยมุคา หรือใหเปลาก็ตาม ขอผูกพันทางกรรม ยอมมีแก
ภิกษุผูเปนตนเดิมเชนกัน. ถาภิกษุผูไดหลาวไปแตงหลาวใหคมกริบ ดวยติด
วา สัตวทั้งหลาย จักตายดวยการประหารครั้งเดียวเทานั้น หรือแตงหลาวให
ทื่อเขา ดวยคิดวา สัตวทั้งหลาย จักตายเปนทุกข หรือกําหนดวาหลาวสูงไป
ปกใหต่ําลง หรือกําหนดวา หลาวต่ําไป ปกใหสูงขึ้นอีก หรือดัดที่คดใหตรง
หรือดัดที่ตรงเกินไปใหโคงนิดหนอย ; เธอทั้ง ๒ รูป ไมพน. ก็ถาเธอเห็นวา
ไวในที่ไมเหมาะ แลวเอาไปปกไวในที่อื่น ถาหลาวนั้น ยอมเปนของที่เธอ
แสวงหามาทําไวตั้งแตตน เพื่อตองการฆาใหตาย ; ภิกษุผูเปนตนเดิม ไมพน.
แตเมื่อมิไดแสวงหาไดของที่เขาทําไวแลวนั่นแล ยกขึ้นไว, ภิกษุผูเปนตนเดิม
ยอมพน. เมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้น เธอวางหลาวไวในที่ ๆ ตนรับมาหรือ
เผาเสีย โดยนัยดังกลาวไวแลวในคันบวง ยอมพน.
[ลอบวางศัสตราไวในวัตถุสําหรับพิง]
ในคําวา อปสฺเสเน สตฺถ วา นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- ชื่อวา ที่พิง
ไดแก เตียง หรือตั่ง หรือกระดานสําหรับพิง ทีใชเปนนิจ หรือเสาสําหรับพิง
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ของภิกษุผูนั่งพักอยูในที่พักกลางวัน หรือตนไมซึ่งเกิดอยูในที่นั้น หรือตนไม
สําหรับยึดเหนียว ของภิกษุผูยืนพิงอยูในที่จงกรมหรือกระดานสําหรับยึดเหนียว
วัตถุมีเตียงเปนตนนั้นแมทั้งหมด ชื่อวาที่พิง เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งแหงการ
พิง (เปนที่ตั้งแหงการมองไมเห็น). ภิกษุทําเหมือนอยางคนแทงหรือฟนบุคคล
ที่ไมเห็น วางบรรดาศัสตราชนิดหนึ่ง มี มีด ขวาน หอก เหล็กแหลม และ
หนามเปนตนไวในที่สําหรับพิงนั้น เปนทุกกฏ. เมื่อผูหมดความสงสัยนั่ง หรือ
นอน หรือพิงอยูในสถานที่ใชประจํา เปนถุลลัจจัย เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้น
ซึ่งมีความถูกตองศัสตราเปนปจจัย, เปนปาราชิกในเพราะเขาตาย. ถาภิกษุผูมี
เวรของเธอนั้นแมรูปอื่น เที่ยวจาริกไปในวิหาร พบเห็นศัสตรานั้นแลว ยิน
ดีอยูวา ชะรอยศัสตรานี้เปนขอที่เธออรูปนี้วางไว เพื่อเปนเครื่องสังหาร, ดีละ
จงคายใหสนิทเถิด เดินไป เปนทุกกฏ. แตถาภิกษุผูมีเวรแมรูปนั้น คิดวา
เมื่อเธอทําศัสตรานั้นไวอยางนั้นแลว จักเปนอันเธอทําไวดีแลว จึงทํากรรม
บางอยาง ดวยการทําศัสตราใหคมกริบเปนตน. เปนปาราชิกแมแกเธอผูมีเวร
รูปนั้น, แตถาภิกษุผูมีเวรเห็นวา เธอรูปนั้นวางศัสตราไวในที่ไมเหมาะ จึง
ยกขึ้นมาวางไวในที่อื่น, เมื่อเธอทําแลววางไว เพื่อประโยชนนั้น ๆ เอง ภิกษุ
ผูเปนตนเดิม ยอมไมพน. ภิกษุไดศัสตราแลววางไวตามปกติเดิม ยอมพน.
ภิกษุนําศัสตรานั้นออกไปเสีย แลวจึงเอาศัสตราอยางอื่นที่คมกวามาวางไวแทน.
ภิกษุเปนตนเดิมยอมไมพนเหมือนกัน.
[ลอบวางยาพิษแทรกไวในเภสัช]
แมในการทายาพิษไว มีวินิจฉัยดังนี้:- เปนทุกกฏ เพราะเขายินดี
ความตาย จนกระทั่งถึงนัยนี้เหมือนกัน. ก็ถาภิกษุแมรูปนั้นกําหนดไดวา กอน
ยาพิษเล็กไป จึงทําใหเขื่องขึ้น หรือกําหนดไดวา กอนยาพิษเขื่องไป หรือ
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เขื่องเกินไป จึงทําใหเล็กลง หรือบางไป จึงทําใหหนา หรือหนาไป จึงทํา
ใหบางลง แลวลนใหรอนดวยไฟ ทําใหแลนไปขางลางหรือขางบน; เปน
ปาราชิกแมแกภิกษุรูปนั้น. เธอเห็นวา กอนยาพิษนี้ วางไวในที่ไมเหมาะ
จึงถากใสใหบางทุกสวนทีเดียว แลวเช็ดถู (ใหเกลี้ยง) เอาวางไวในที่อื่น.
เมื่อภิกษุปรุงเภสัชดวยตนเอง แลวแทรกยาพิษเขาดวย ภิกษุผูเปนตนเดิม
ยอมไมพน เมื่อตนเองไมไดทํา ยอมพน, แตถาภิกษุรูปนั้นเห็นวา ยาพิษนี้
มีนอยเกินไป จึงนําเอายาพิษแมอื่นมาเติมใสไว เปนปาราชิกแกภิกษุเจาของ
ยาพิษซึ่งเปนเหตุใหเขาตาย. ถาเขาตายไปเพราะยาพิษซึ่งเปนของภิกษุแมทั้ง
๒ รูป ก็เปนปาราชิกแกเธอแมทั้ง ๒ รูป. ภิกษุเห็นวา ยาพิษนี้ หมดฤทธิ์
กลาแลว จึงนํายาพิษนั้นออกเสีย แลววางยาพิษของตนเองไวแทน; เปน
ปาราชิกแกภิกษุนั้นเทานั้น, ภิกษุผูเปนตนเดิม รอดตัวไป.
[ลอบวางอาวุธไวใตเตียงหรือตั่ง]
สองบทวา ทิพฺพล วา กโรติ ความวา ภิกษุตัดเตียงและตั่งภายใตแมแคร หรือตัดหวายและเชือกที่เขารอยไว ทําใหเหลือไวนิดหนอยเทานั้น
จึงสอดอาวุธไวภายใต, เธอตัดสวนอื่นแมแหงวัตถุ มีกระดานสําหรับพิงเปน
ตน ซึ่งมีตนไมและกระดานสําหรับยึดเหนี่ยวในที่จงกรมเปนที่สุดออก แลว
เอาอาวุธสอดไวภายใต ดวยหวังวา คนจักตกตายที่อาวุธนี้. ภิกษุนําเตียงตั่ง
หรือกระดานสําหรับพิงมาวางไว ใกลบอเปนตน โดยประการที่คนพอนั่งหรือพิง
ที่เตียงเปนตนนั้นก็จะตกลงไป, หรือทําสะพานสําหรับเดินไปมาบนบอเปนตน
ใหชํารุดไว, เมื่อภิกษุทําอยูอยางนั้น เปนทุกกฏ เพราะทํา, เปนถุลลัจจัย
เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแกคนนอกนี้, เปนปาราชิก ในเพราะเขาตาย. ภิกษุ
นําเอาภิกษุดวยกันไปแลวพักไวบนริมปากบอเปนตน ดวยคิดวา เธอเห็นแลว
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สะทกสะทาน เพราะกลัว จักตกตาย ดังนี้ เปนทุกกฏ. เธอตกไปอยางนั้น
จริง ๆ, เปนถุลลัจจัย เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้น, เปนปาราชิก ในเพราะเขา
ตาย. ตนเองผลักภิกษุรูปนั้นใหตกไป, ใชผูอื่นใหผลักตกไป, ผูอื่นมิไดสั่ง
เลย ผลักใหตกไปตามธรรมดาของตน อมนุษยผลักใหตกลงไป, ตกไปเพราะ
ถูกลมพัด, ตกไปตามธรรมดาของตน ; เปนปาราชิก ในเพราะผูนั้นตาย
ทุกกรณี. เพราะเหตุไร. เพราะผูตายอยูใกลริมปากบอเปนตน ดวยประโยค
ของภิกษุผูเปนตนเดิมนั้น.
[วาดวยการลอบวางดาบไว]
การวาง (ดาบเปนตน) ไวในที่ใกล ชื่อวา การลอบวาง. ในการ
ลอบวางนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุใดพรรณนาคุณแหงความตาย โดยนัย
เปนตนวา ผูใดตายดวยดาบนี้, ผูนั้นจะไดทรัพย ก็ดี พูดวา ผูตองการตาย
จงตายดวยดาบนี้ ก็ดี พูดวา ผูตองการตาย จงใหเขาฆาดวยดาบนี้ ก็ดี แลว
ลอบวางดาบไว, เปนทุกกฏแกภิกษุรูปนั้น ในการลอบวางไว. บุคคลผูอยาก
จะตาย จะใชดาบนั้นประหารตนเองก็ตาม ผูมีความประสงคจะใชใหคนอื่นฆา
จงเอาดาบนั้นประหารคนอื่นก็ตาม, แมดวยการประหารทั้ง ๒ วิธี เปนถุลลัจจัย
แกภิกษุผูลอบวาง เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแกบุคคลอื่น, เปนปาราชิก ใน
เพราะเขาตาย. เมื่อภิกษุวางไวไมเจาะจงเปนกองอกุศล ในเพราะคนสัตวเปน
อันมากตาย, เปนปาราชิกเปนตน ในเพราะวัตถุแหงปาราชิกเปนตน. ภิกษุ
นั้น เมื่อเกิดความเดือนรอนขึ้นจึงเก็บดาบไวในที่ ๆ ตนรับมา ยอมพน.
ดาบเปนของที่เธอรับซื้อมา, เธอคืนดาบใหแกเจาของดาบ ใหมูลคาแกเหลา
ชนผูที่ตนรับเอามูลคามาจากมือของเขาแลว ยอมพน. ถาภิกษุเอาแทงโลหะ
ผาลไถหรือจอบไปใหชางทําเปนดาบไซร, ถือเอาภัณฑะใดมาใหทําดาบ ครั้น
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ทํากลับใหเปนภัณฑะนั้นอยางเดิม แลวจึงจะพน. ถาภิกษุยังดาบที่เอาจอบ
ใหชางทํา ใหเสียหายไป แลวทําใหเปนผาลไซร, แมเมื่อสัตวมากหลายได
การประหารดวยผาลตายไป ภิกษุนั้น ยอมไมพนจากปาณาติบาต. แตถาเธอ
ใหหลอมโลหะขึ้นมาแลวใหชางทําเปนดาบ เพื่อการลอบวางนั่นเอง, เมื่อดาบ
ที่เธอเอาปลายเหล็กครูดถูแลวทําใหแหลกละเอียดกระจัดกระจายไป เธอจึงจะ
พน. แมถาเปนดาบที่ภิกษุมากรูปรวมอัธยาศัยกันทําไว เปนเหมือนใบลานที่
เขียนพรรณนา (คุณความตาย) ไวฉะนั้น วินิจฉัยถึงขอถูกพันทางกรรมพึง
ทราบโดยนัยดังที่กลาวแลวในใบลานนั่นแล. ในหอกและฉมวกก็นัยนี้. ใน
หลาวและไมคอนมีวินิจฉัยเชนกับที่กลาวแลวในไมคันบวง. ในหินก็อยางนั้น.
ในศัสตราก็มีวินิจฉัยเหมือนดาบนั่นเอง.
[วาดวยลอบวางยาพิษไวเปนตน]
บทวา วิส วา ความวา เมื่อภิกษุลอบวางยาพิษไว พึงทราบวา
เปนปาราชิกเปนตน ในวัตถุแหงปาราชิกเปนตน โดยควรแกการเจาะจงและ
ไมเจาะจงดวยอํานาจแหงวัตถุ. ในยาพิษที่ภิกษุซื้อมาเก็บไว เธอทําใหเปน
ปกติเติมโดยนัยกอนแลว จึงจะพน. เมื่อภิกษุผสมยาพิษเขากับเภสัชเสียเอง
เธอทําไมใหเปนยาพิษแลวจึงจะพนได. ในเชือกมีวินิจฉัยเชนกับดวยเชือกบวง
นั่นแหละ.
ในเภสัช วินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุใด เมื่อภิกษุผูมีเวรเกิดเปนไขเชื่อม
หรือโรคมีสวนเปนพิษขึ้น มีความประสงคจะใหตายเรียกวา วัตถุมีเนยใสเปน
ตน เปนที่สบาย ดังนี้ จึงถวายเภสัชแมอันเปนที่ไมสบาย หรือเหงาบัวรากไม
และผลไมชนิดอื่นบางอยาง, พึงทราบวาเปนทุกกฏแกภิกษุนั้น ในเพราะถวาย
เภสัชอยางนั้น, เปนถุลลัจจัยและปาราชิก ในเพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแกผูอื่น
และในเพราะเขาตาย, เปนอนันตริยกรรม ในวัตถุแหงอนันตริยกรรม
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[การนํารูปและเสียงเปนตนเขาไป]
ในการนํารูปเขาไป มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา อุปสหรติ ความ
วา ภิกษุพักคนอื่นผูมีรูปไมนาพอใจ ไวในที่ใกล ๆ บุคคลนั้นหรือเธอแปลง
เพศเปนยักษและเปรตเปนตน ดวยตนเองแลวยืนอยู พอเมื่อนํารูปเขาไป เปน
ทุกกฏแกภิกษุนั้น, เปนถุลลัจจัย ในการกอภัยใหเกิดขึ้นแคนอื่น เพราะเห็น
รูปนั้น, เปนปาราชิก ในเพราะเขาตาย. แตถารูปนั้นเอง ยอมเปนที่ชอบใจ
ของคนบางคนไซร, และเขายอมซูบผอมตาย เพราะไมได (รูปนั้น), ยอม
ผิดสังเกต. แมในรูปซึ่งเปนที่ชอบใจ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ก็บรรดารูปซึ่งเปนที่ชอบใจเหลานั้น วาโดยพิเศษ รูปบุรุษยอมเปน
ที่ชอบใจของเหลาสตรี และรูปสตรี ยอมเปนที่ชอบใจของเหลาบุรุษ. ภิกษุ
ตกแตงรูปนั้นแลวก็นําเขาไป คือทําเพียงใหเขาเห็นเทานั้น, แตไมยอม
ใหแมเพื่อจะดูนาน ๆ. คนนอกนี้ยอมซูบผอมตายเพราะไมได (รูปนั้น), ภิกษุ
เปนปาราชิก, ถาเขาจักใจตาย, ยอมผิดสังเกต. แตถาภิกษุไมพิจารณา
เลยวา เขาจักตกใจตาย หรือจักซูบผอมตาย เพราะไมได นําเขาไปดวยคิด
อยางเดียววา เขาเห็นแลว จักตาย ดังนี้, เมื่อเขาตกใจตาย หรือซูบผอมตาย
เปนปาราชิกเหมือนกัน. แมกิจทั้งหลายมีการนําเสียงเขาไปเปนตน ก็พึงทราบ
โดยอุบายนี้ นั่นแล.
จริงอยู ในเสียงเปนตนนี้ (มีความแปลกกัน) อยางเดียวคือ (อารมณ
ภายนอก) มีเสียงของอมนุษยเปนตน พึงทราบวา เปนเหตุใหเกิดความสะดุง
เปนสิ่งที่ไมชอบใจ, เสียงสตรีและเสียงของนักฟอนที่ไพเราะเปนตน พึงทราบ
วา ทําความชื่นจิตให เปนเสียงที่ชอบใจ, กลิ่นแหงรากไมเปนตน ของตน
ไมที่มีพิษ ในปาหิมพานตและกลิ่นแหงซากศพ พึงทราบวา เปนกลิ่นที่ไม
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ชอบใจ, กลิ่นอันเกิดแตรากไมมีกฤษณาและกํายานเปนตน พึงทราบวา เปน
กลิ่นที่ชอบใจ รสอันเกิดแตรากไมที่ปฏิกูลเปนตน พึงทราบวา เปนรสที่ไม
ชอบใจ, รสอันเกิดแตรากไมที่ไมปฏิกูลเปนตน พึงทราบวา เปนรสที่ชอบใจ,
ความสัมผัสยาพิษ และสัมผัสหมามุยใหญเปนตน พึงทราบวา เปนโผฏฐัพพะ
ที่ไมชอบใจ, ความสัมผัสผาที่ทอในเมืองจีน ขนปกหงสและนุนสําลีเปนตน
พึงทราบวา เปนโผฏฐัพพะที่ชอบใจ.
[การนําธรรมารมณเขาไป]
ในการนําธรรมเขาไป มีวินิจฉัยดังนี้:- เทศนาธรรม พึงทราบวา
ธรรม. อีกอยางหนึ่ง ธรรมารมณแล อันตางกันดวยความวิบัติในนรก และ
สมบัติในสวรรค ดวยอํานาจแหงเทศนา (ก็พึงทราบวา ธรรม).
บทวา เนรยิกสฺส ไดแก กลาวกถาพรรณนาเรื่องนรก มีเครื่อง
จองจํา ๕ อยาง และเครื่องกรรมกรณเปนตน แกสัตวผูเสียสังวร ทําบาปไว
ซึ่งควรเกิดในนรก. ถาเขาฟงนิรยกถานั้นตกใจตาย, เปนปาราชิกแกภิกษุผู
กลาว. แตถาแมเขาฟงแลว ตายไปตามธรรมดาของตน, ไมเปนอาบัติ. ภิกษุ
แสดงนิรยกถาดวยตั้งใจวา ผูนี้ไดฟงนิรยกถามนี้แลว จักไมทํากรรมเห็นปานนี้
จักงด จักเวน บุคคลนอกนี้ ฟงนิรยกถานั้นตกใจตาย, ไมเปนอาบัติ.
บทวา สคฺคกถ ไดแก กลาวกถาพรรณนาสมบัติแหงของมีวิญญาณ
มีเทพนาฎกาเปนตน และแหงของไมมีวิญญาณมีสวนนันทนวันเปนตน. บุคคล
นอกนี้ไดฟงสัคคกถานั้น นอมใจไปในสวรรคตองการไดสมบัตินั้นเร็ว ๆ ยัง
ทุกขใหเกิดขึ้น ดวยใชศัสตราประหารกินยาพิษ อดอาหาร และกลั้นลม
อัสสาสะปสสาสะเปนตน, เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูกลาว, เขาตายไป เปน
ปาราชิกแกภิกษุผูกลาว. แตถาแมเขาฟงแลว ตั้งอยูตลอดอายุแลวจึงตายตาม
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ธรรมดาของตน, ไมเปนอาบัติ. ภิกษุกลาวดวยทั้งใจวา ผูนี้ไดฟงสัคคกถานี้
แลวจักทําบุญ บุคคลนอกนี้ฟงสัคคกถานั้นแลว กลั้นใจทํากาลกิริยา, ไมเปน
อาบัติ (แกผูกลาว).
ในการบอก มีวินิจฉัยดังนี้ :- สองบทวา ปุฏโ ภณติ มีความ
วา ภิกษุถูกเขาถามอยางนี้วา ทานขอรับ ; บุคคลตายอยางไร จึงจะไดทรัพย
หรือจะเกิดขึ้นในสวรรค ? ดังนี้ จึงบอก.
ในการพร่ําสอน มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อปฏโ ไดแก ไม
ถูกเขาถามอยางนั้น บอกเสียเองนั่นแล.
สังเกตกรรมและนิมิตกรรม พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลว ใน
อทินนาทานกถา.
[วาดวยอนาปตติวาร]
พระอุบาลีเถระ ครั้นแสดงประเภทของอาบัติโดยประการตาง ๆ อยาง
นั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงอนาบัติ จึงกลาวคําวา อนาปตฺติ อสฺจิจฺจ
เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺจิจฺจ ไดแก ไมไดคิดวา เราจัก
ฆาผูนี้ ดวยความพยายามนี้. จริงอยู เมื่อผูอื่นแมตายไปดวยความพยายามที่
ตนไมไดคิดทําอยางนั้น ไมเปนอาบัติ. ประหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุ ! ไมเปนอาบัติเพราะไมแกลง.
บทวา อชานนฺตสฺส ไดแก ไมรูวา ผูนี้จักตายดวยความพยายามนี้.
เมื่อผูอื่นแมตายไปดวยความพยายาม ไมเปนอาบัติ. ดังพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวไนเรื่องบิณฑบาตเจือดวยยาพิษวา ดูกอนภิกษุ ! ไมตองอาบัติแก
เธอผูไมรู.
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ขอวา น มรณาธิปฺปายสฺส ไดแก ไมปรารถนาจะใหตาย. จริงอยู
ผูอื่นจะตายดวยความพยายามใด, ครั้นเมื่อผูนั้น แมถูกฆาตายดวยความพยายาม
นั้น ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมประสงคจะใหตาย ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุ ไมเปนอาบัติแกเธอผูไมประสงคจะใหตาย. ภิกษุ
บาเปนตน มีนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล. ก็แลภิกษุทั้งหลายผูฆากันและกัน
เปนตนบัญญัติในสิกขาบทนี้ ไมเปนอาบัติแกภิกษุเหลานั้น. แตคงเปนอาบัติ
แกภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีภิกษุผูพรรณนาคุณความตายเปนตนแล.
ปทภาชนียวรรณนา จบ
[ตติยปาราชิกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๓]
ในสมุฏฐานเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- สิกขาบทนี้ มีสมุฎฐาน ๓
คือ เกิดแตกายกับจิต ๑ เกิดแตวาจากับจิต ๑ เกิดแตกายวาจากับจิต ๑,
เปนกิริยา เปนสัญญาวิโมกข เปนสจิตตกะ เปนโลกวัชชะ เปนกายกรรม
วจีกรรม เปนอกุศลจิต เปนทุกขเวทนา. จริงอยู ถาแมนพระราชาเสด็จขึ้น
สูพระที่บรรทมอันทรงสิริ เสวยสุขในราชสมบัติอยู เมื่อราชบุรุษกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ! โจรถูกนํามาแลว ตรัสทั้งที่ทรงรื่นเริงแลวา จงไปฆามัน
เสียเถิด พระราชานั้น บัณฑิตพึงทราบวา ตรัสดวยพระหฤทัยอิงโทมนัส
นั่นแล. แตพระหฤทัยที่อิงโทมนัสนั้น อันปุถุชนทั้งหลายรูไดยาก เพราะ
เจือดวยความสุข และเพราะไมติดตอกัน (ในวิถีแหงโทมนัส) ดวยประการ
ฉะนั้นแล.
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วินีตวัตถุในตติยปาราชิก
[เรื่องพรรณนาคุณความตาย]
ในเรื่องแรก (ซึ่งมีอยู) ในคาถาแหงวินีตวัตถุทั้งหลาย มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้:บทวา การฺุเน ความวา ภิกษุเหลานั้น เห็นความทุกขเพราะ
ความเปนไขอยางมากของเธอแลว เกิดความกรุณาขึ้น ทั้งเปนผูมีความตองการ
จะใหตายดวย แตไมทราบวาเธอมีความตองการจะตาย จึงไดพรรณนาคุณ
ความตายอยางนี้วา ทานเปนผูมีศีล ไดทํากุศลไวแลว เพราะเหตุไร เมื่อจะ
ตายจึงกลัวเลา ? ขึ้นชื่อวา สวรรคของผูมีศีล เปนของเนื่องดวยเหตุเพียง
ความตายเทานั้น มิใชหรือ ? ภิกษุแมนั้นก็ตัดอาหาร เพราะการพรรณนา
(คุณความตาย) ของภิกษุเหลานั้น แลวก็มรณภาพไปในระหวางนั้นเอง
เพราะเหตุนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงตองอาบัติ. แตทานพระอุบาลีเถระกลาวไว
ดวยอํานาจโวหารวา ภิกษุเหลานั้น ไดพรรณนาคุณความตายดวยความกรุณา,
เพราะฉะนั้นถึงในบัดนี้ภิกษุผูเปนบัณฑิต ก็ไมควรพรรณนาคุณความตาย
อยางนั้น แกภิกษุผูอาพาธ. จริงอยู ถาภิกษุผูอาพาธนั้นไดฟงการพรรณนา
ของภิกษุนั้นแลว มรณภาพลงในระหวาง ในเมื่ออายุแมยังเหลืออยูชั่วชวนวาระเดียว ดวยความพยายามมีการอดอาหารเปนตน ไซร, เธอเปนผูชื่อวาอัน
ภิกษุนี้แลฆาแลว. แตควรใหคําพร่ําสอนโดยนัยนี้วา ความเกิดขึ้นแหงมรรค
และผลของทานผูมีศีล เปนของไมนาอัศจรรยเลย; เพราะฉะนั้น ทานไมควร
ทําความเกี่ยวของในสถานที่มีวิหารเปนตน ควรตั้งสติใหไปในพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ และในกาย ทําความไมประมาทในมนสิการ. และแม
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เมื่อภิกษุพรรณนาคุณความตายแลว ภิกษุใดไมทําความพยายามอะไร ๆ เพราะ
การพรรณนานั้น มรณภาพไปตามธรรมดาของตนตามอายุ และตามความ
สืบตอ (แหงอายุ), ภิกษุผูพรรณนา อันพระวินัยธรไมควรปรับอาบัติ เพราะ
ความตายของภิกษุนั้นเปนปจจัย ฉะนี้แล.
[เรื่องภิกษุนั่งทับเด็กตาย]
ในคําวา น จ ภิกฺขเว อปฏิเวกฺขิตฺวา เปนตน (ซึ่งมีอยู)
ในเรื่องที่ ๒ มีวินิจฉัยดังนี้:ถามวา อาสนะ เชนไรตองพิจารณา เชนไรไมตองพิจารณา ?
แกวา อาสนะลวน ๆ ไมมีเครื่องปูลาดขางบน และอาสนะที่เขาปูลาด
ตอหนาพวกภิกษุผูมายืนดูอยู ไมตองพิจารณา, ควรนั่งได. แมบนอาสนะที่
ชาวบานเขาเอามือปรบ ๆ เองแลวถวายวา ขอนิมนตนั่งบนอาสนะนี้เถิด ขอรับ !
ดังนี้ ก็ควรนั่งได. ถาแมนวา ภิกษุหลายรูปมานั่งอยูกอนแลวแล. ภายหลัง
จึงขยับขึ้นไปขางบนหรือถอยรนลงมาขางลาง, ไมมีกิจที่จะตองพิจารณา. แม
บนอาสนะที่เขาเอาผาบาง ๆ คลุมไวใหมองเห็นพื้น (อาสนะ) ได ไมมีกิจที่
จะตองพิจารณา. สวนอาสนะใด ซึ่งเปนของที่เขาเอาผาปาวารและผาโกเชาว
เปนตน ปูลาดไวกอนทีเดียว, ภิกษุควรเอามือลูบคลํากําหนดดูอาสนะนั้นเสีย
กอนจึงนั่ง. แตในมหาปจจรี ทานกลาวไววา ในอาสนะใด แมที่เขาเอาผา
สาฎกที่หนาปูลาดไว รอยยนยอมไมปรากฏ, อาสนะนั้น ไมตองพิจารณา.
[เรื่องภิกษุทําสากลมฟาดถูกเด็กตาย]
ในเรื่องสาก มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา อสฺจิจฺโจ ไดแก ผูไมมี
เจตนาจะฆา. จริงอยู ภิกษุนั้นมีความประกอบผิดพลาดไป; เพราะฉะนั้น เธอ
จึงกราบทูลวา ขาพระพุทธเจามิไดแกลง เรื่องครกมีเนื้อความชัดเจนแลวแล.
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[เรื่องภิกษุผูบุตรผลักภิกษุผูบิดาลมตาย]
ในเรื่องแรก (ซึ่งมีอยู) ในเรื่องพวกพระขรัวตา มีวินิจฉัยดังนี้:(ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดา) วา ทานอยาไดทําใหภิกษุสงฆเปนกังวล
ดังนี้ จึงผลัก (ภิกษุผูบิดา) ไป.
ในเรื่องที่ ๒ มีวินิจฉัยดังนี้:- (ภิกษุผูบุตรถูกเพื่อนพรหมจารี)
กลาวลอเลียนอยูทั้งในทามกลางสงฆบาง ในทามกลางคณะบางวา บุตรของ
พระเถระแก อึดอัดอยูดวยคําพูดนั้นจึงไดผลัก (ภิกษุผูบิดา) ไปดวยคิดวา
พระขรัวตานี้ จงตายเสียเถิด.
ในเรื่องที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้:- เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูบุตร เพราะ
กอทุกขใหเกิดแกภิกษุผูบิดานั้น. ๓ เรื่องถัดจากนั้นไป มีเนื้อความชัดเจน
ทั้งนั้น.
[เรื่องภิกษุฉันบิณฑบาตเจือยาพิษตาย]
ในเรื่องบิณฑบาตเจือดวยยาพิษ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุผูบําเพ็ญ
สาราณียธรรมนั้น ถวายบิณฑบาตสวนเลิศแกเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายเสียกอน
จึงฉัน. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา ไดถวายบิณฑบาต
นั้น ทําใหเปนตนสวนเลิศ.
บทวา อคฺคการิก ไดแก บิณฑบาตที่ตนไดมาครั้งแรก ซึ่งทําให
เปนสวนเลิศ, อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา บิณฑบาตที่ยอดเยี่ยมคือที่ประณีต ๆ.
ก็กิริยาที่ทําใหเปนสวนเลิศ กลาวคือการใหของภิกษุ นั้นใคร ๆ ไมอาจถวาย
ได. จริงอยูถึงบิณฑบาต (ตามปกติ) เธอก็ไดถวายตั้งตนแตอาสนะพระเถระ
ลงไป.
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สองบทวา เต ภิกฺขู ไดแก ภิกษุเหลานั้น คือ ผูฉันบิณฑบาต
ตั้งตนแตอาสนะพระเถระลงไป. ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น ไดมรณภาพทั้งหมด
ทุกรูป. คําที่เหลือในเรื่องนี้ ชัดเจนทั้งนั้น. อันภิกษุไดบิณฑบาตที่ประณีต
โดยเคารพ ในตระกูลพวกมิจฉาทิฏฐิผูไมมีศรัทธายังไมไดพิจารณา ตนเองไม
ควรฉันดวย ทั้งไมควรถวายแกภิกษุเหลาอื่นดวย. ภิกษุไดภัตตาหารหรือของ
ควรขบฉันแมสิ่งใด ที่เปนของคางคืนมาจากตระกูลมิจฉาทิฏฐินั้น, ภัตตาหาร.
เปนตนแมนั้น ไมควรฉัน. เพราะวา ตระกูลเหลานั้น ยอมถวายแมวัตถุที่
เขาไมไดเอาอะไรปดไว ซึ่งมีงูและแมลงปองเปนตนนอนทับอยู เปนของที่
จะตองทิ้งเปนธรรมดา. ภิกษุไมควรรับบิณฑบาตแมที่เปอนดวยวัตถุ มีของ
หอมและขมิ้นเปนตน จากตระกูลมิจฉาทิฏฐินั้น. จริงอยู ตระกูลมิจฉาทิฏฐิ
เหลานั้น ยอมสําคัญซึ่งภัตตาหารอันตนเอาเช็ดถูที่มีโรคในรางกายแลวเก็บไววา
เปนของควรถวายแล.
[เรื่องภิกษุทดลองยาพิษ]
ในเรื่องทดลองยาพิษ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุเมื่อจะทดลอง จึง
ทดลองทั้ง อยาง (ทดลองยาพิษและบุคคล) คือ ทดลองยาพิษดวยคิดวา
ยาพิษขนานนี้ จะสามารถฆาบุคคลคนนี้ตายหรือไมหนอ ? หรือทดลองบุคคล
ดวยคิดวา บุคคลนี้ ดื่มยาพิษขนานนี้แลวจะพึงตายหรือไมหนอ ? เมื่อภิกษุ
ใหยาพิษดวยความประสงคจะทดลองแมทั้ง ๒ อยาง เขาจะตายหรือไมก็ตาม
เปนถุลลัจจัย. แตเมื่อภิกษุใหยาพิษ ดวยคิดอยางนี้วา ยาพิษขนานนี้จงฆา
บุคคลนี้ใหตาย หรือวา บุคคลคนนี้ ดื่มยาพิษขนานนี้แลว จงตาย ดังนี้,
ถาบุคคลนั้นตาย เปนปาราชิก, ถาไมตาย เปนถุลลัจจัย.
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เรื่องการสงศิลา ๓ เรื่อง ถัดจากเรื่องทดลองยาพิษนี้ไป และเรื่อง
กออิฐ เรื่องสงมีด และเรื่องสงกลอนอยางละ ๓ เรื่อง มีเนื้อความชัดเจน
ทั้งนั้น. ก็ความแตกตางแหงอาบัติและอนาบัตินี้ หามีดวยอํานาจแหงศิลา
เปนตน อยางเดียวเทานั้นไม. แตยอมมีไดดวยอํานาจแมแหงวัตถุมีไมพลอง
คอน สิ่ว และฟนเปนตนเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น วัตถุมีไมพลองเปนตนนั้น
แมมิไดมาในพระบาลี ก็พึงทราบโดยนัยที่มาแลวนั่นเอง.
[เรื่องภิกษุผูกรางราน]
ในเรื่องผูกรางราน มีวินิจฉัยดังนี้:- เตียงเหินฟา* ซึ่งเปนของ
ที่พวกชนผูกไว เพื่อประโยชนแกการงาน มีเสตกรรม (ฉาบทาสีขาว)
มาลากรรม (เขียนลายดอกไม) และลดากรรม (เขียนลายเถาวัลย) เปนตน
เขาเรียกวา รางราน. ในเรื่องผูกรางรานนั้น ภิกษุผูมีความประสงคจะใหตาย
กลาวหมายเอาสถานที่ซึ่งภิกษุผูยืนอยู แลวจะพึงพลัดตกลงกระทบตอ หรือจะ
พึงมรณภาพไป ในบอและเหวเปนตนวา อาวุโส ! คุณจงยืนผูกที่ตรงนี้.
ก็บรรดาสถานที่เหลานั้น ภิกษุบางรูป ยอมกําหนดที่ขางบนไวดวย
คิดวา เขาจักพลัดตกจากที่นี่ตาย บางรูป ยอมกําหนดที่ขางลางไว ดวยคิดวา
เขาจักพลัดตกตายจากที่นี้ บางรูป ยอมกําหนดที่แมทั้ง ๒ แหง ดวยติดวา
เขาจักพลัดตกจากที่นี้ แลวตายในที่นี้. บรรดาสถานที่ ๆ ภิกษุกําหนดไวนั้น
ผูใดไมพลัดตกไปจากที่ ๆ ภิกษุกําหนดไวขางบน พลัดตกไปจากที่อื่นก็ดี,
ไมพลัดตกไปในที่ ๆ ภิกษุกําหนดไวขางลาง พลัดตกไปในที่อื่นก็ดี, พลัดตก
พลาดไปในบรรดาที่กําหนดไวทั้ง ๒ แหง แหงใดแหงหนึ่งก็ดี, เมื่อผูนั้นตาย
ชื่อวาไมเปนอาบัติเพราะมีความลักลั่น. แมในเรื่องมุงวิหารก็นัยนี้.
*
เตียงที่ผูกไวบนอากาศ หรือขัดหางที่เขาทําไวบนตนไมสําหรับพักเพื่อดักยิงสัตว เรียกวา
เตียงเหินฟง หรือขัดหาง.
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[เรื่องภิกษุโจนลงเหวทับชางสานตาย]
ในเรื่องภิกษุกระสัน มีวินิจฉัยดังนี้:- ไดยินวา ภิกษุนั้นเห็น
ความฟุงซานขึ้นแหงอกุศลวิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเปนตน เมื่อไมอาจหามได
ทั้งไมยินดีในพระศาสนา จึงเปนผูมุงหนาไปเพื่อเปนคฤหัสถ แตภายหลังคิด
ไดวา เราจักตาย ตราบเทาที่เรายังไมเสียศีล. คราวนั้นเธอจึงขึ้นภูเขานั้น
แลวโจนลงไปในเหว ทับชางสานคนใดคนหนึ่งตาย.
บทวา วิลิวาการ แปลวา ชางสานไมไผ.
หลายบทวา น จ ภิกฺขเว อตฺตาน ปาเตตพฺพ ความวา ตน
อันภิกษุไมพึงใหตกลงไป. ก็บทวา อตฺตาน นั่น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดวยวิภัตติเปลี่ยนแปลงไป. แตในอธิการวาดวยการยังตนใหตกไปนี้ ภิกษุไม
ควรยังตนใหตกไปอยางเดียวก็หาไม, ถึงบุคคลอื่นก็ไมควรฆาดวยความพยายาม
อยางใดอยางหนึ่ง โดยที่สุดแมดวยการอดอาหาร. จริงอยู แมภิกษุใด อาพาธ
มีความประสงคจะตาย เมื่อเภสัชและผูอุปฏฐากมีอยู ก็ตัดอาหารเสีย, ภิกษุ
นั้นตองทุกกฏทีเดียว. สวนภิกษุใด อาพาธหนักเปนเครื่องผูกพันอยูนาน
(ตองรักษาพยาบาลอยูนาน) ภิกษุทั้งหลายผูอุปฏฐากอยู ยอมลําบาก เกลียดชัง
คืออึดอัดอยู ดวยคิดวา เมื่อไรหนอ ? พวกเราจักพนจากภิกษุอาพาธ. ถา
ภิกษุนั้น คิดวา อัตภาพนี้ แมถูกประคับประคองไว ก็ไมดํารงอยู และ
ภิกษุทั้งหลายก็ลําบาก แลวตัดอาหารเสีย ไมเสพเภสัช, ขอที่เธอตัดอาหาร
เสียนั้น ยอมควร. สวนภิกษุใดคิดวา โรคนี้รายแรง, อายุสังขาร ยอมไม
ดํารงอยู, และการบรรลุคุณวิเศษของเรานี้ ยอมปรากฏ เหมือนอยูในเงื้อม
มือแลว จึงตัดอาหารเสีย; ขอที่เธอตัดอาหารเสียนั้น ยอมควรเหมือนกัน.
แมเมื่อภิกษุผูไมอาพาธ เกิดความสังเวชขึ้นแลว ตัดอาหารเสีย ดวยหัวขอ
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กรรมฐาน เพราะติดไดวา ชื่อวาการแสวงหาอาหารเปนที่เนิ่นชา, เราจักตาม
ประกอบกรรมจานเทานั้น ดังนี้, ขอที่เธอตัดอาหารเสียนั้น ยอมควร ภิกษุ
พยากรณการบรรลุคุณวิเศษ แลวตัดอาหารเสีย; ขอนั้นยอมไมควร. แตจะ
บอกแกลัชชีภิกษุทั้งหลาย ผูเปนสภาคกัน ควรอยู.
[เรื่องภิกษุฉัพพัคคียกลิ้งศิลาเลนทับคนเลี้ยงโคตาย]
ในเรื่องศิลา มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา ทวาย แปลวา ดวยการ
เลน คือ ดวยการหัวเราะ, อธิบายวา ดวยการเลนคะนอง. ที่ชื่อวา ศิลา
ไดแก กอนหิน. และไมใชแตหินอยางเดียว ถึงทอนไม หรือกอนอิฐอยางใด
อยางหนึ่งแมอื่น ภิกษุจะใชมือหรือเครื่องยนตกลิ้ง ยอมไมควร. พวกภิกษุ
พากันหัวเราะเสสรวลกลิ้งอยูก็ดี ยกขึ้นอยูก็ดี ซึ่งวัตถุมีหินเปนตน เพื่อ
ประโยชนแกพระเจดียเปนตน, จัดเปนคราวทําการงาน; เพราะเหตุนั้น กิจ
มีการกลิ้งเปนตน จึงควร พวกภิกษุ เมื่อจะทํานวกรรมแมอยางอื่นเชนนี้
หรือจะซักสิ่งของ ยกตนไมหรือทอนไมสําหรับซักขึ้นแลว กลิ้งไป, ขอนั้น
ยอมควร. ในเวลาทําภัตกิจเปนตน ภิกษุขวางทอนไมหรือกระเบื้องถวยไปไล
ฝูงกา และเหลาสุนัขใหหนีไป; ขอนั้น ยอมควร.
เรื่องทั้งหลายมีเรื่องนึ่งตัวเปนตน มีเนื้อความชัดเจนทั้งหมดแลว.
แล. อนึ่ง ในวิสัยแหงเรื่องนึ่งตัวเปนตนนี้ อันภิกษุไมควรทําคิลานุปฏฐาก
ดวยคิดวา เรามีความรังเกียจ ทุกอยาง พึงเขาไปกําหนดกําลังหรือไมมีกําลัง
ความชอบใจและความสบายของภิกษุอาพาธ แลวทําโดยความเปนผูหวัง
ประโยชนเกื้อกูล.
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[เรื่องภิกษุทํายาใหหญิงมีครรภกับชูตกไปเปนตน]
ในเรื่องหญิงมีครรภกับชู มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา ปวุฏฐปติกา
แปลวา หญิงผูมีสามีหยารางไปนานแลว. บทวา คพฺภปาตน ไดแก เภสัช
เชนกับขนานที่หญิงบริโภคแลว เปนเหตุใหครรภตกไป. เรื่องหญิงรวมผัว
๒ คน มีเนื้อความชัดเจนแลวแล.
ในเรื่องรีดลูก มีวินิจฉัยดังนี้:- หญิงมีครรภนั้น เมื่อภิกษุบอกวา
จงรีดใหตกไปเองเถิด วานใหผูอื่นรีด ทําใหตกไป; เปนผิดความมุงหมาย
แมเมื่อภิกษุบอกวา จงวานผูอื่นรีดทําใหตกไปเถิด แตนางรีดทําใหตกไปเสีย
เอง; เปนผิดความมุงหมายเหมือนกัน. ชื่อวาปริยาย ในมนุสสวิคคหะ
ยอมไมมี; เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุพูดวา ขึ้นชื่อวาครรภถูกรีดแลว จะตก
ไปเอง, หญิงมีครรภนั้น จงรีดเองหรือจงวานใหผูอื่นรีดใหตกไปก็ตาม, ไมมี
ความลักลั่น เปนปาราชิกทีเดียว. แมในเรื่องนาบครรภใหรอนก็นัยนี้เหมือน
กัน.
[เรื่องภิกษุทํายาใหหญิงหมันมีบุตรตาย]
ในเรื่องหญิงหมัน มีวินิจฉัยดังนี้:- หญิงผูไมตั้งครรภ ชื่อวา
หญิงหมัน. ธรรมดาหญิงไมตั้งครรภ ยอมไมมี แตวาครรภแมที่หญิงคนใด
ตั้งขึ้นแลว ไมดํารงอยู, ขอนี้ ทานกลาวหมายเอาหญิงนั้น. ไดยินวา ใน
คราวมีระดู หญิงทุกจําพวก ยอมตั้งครรภ, แตอกุศลวิบากมาประจวบเขา
แกพวกสัตวผูเกิดในทองของหญิงที่เรียกกันวา เปนหมัน นี้. สัตวเหลานั้น
ถือปฏิสนธิมาดวยกุศลวิบากเพียงเล็กนอย ถูกอกุศลวิบากครอบงําจึงพินาศไป.
จริงอยู ในขณะปฏิสนธิใหม ๆ นั่นเอง ครรภทั้งอยูไมได ดวยอาการ ๒ อยาง
คือดวยลม หรือสัตวเล็ก ๆ เพราะกรรมานุภาพ ลมพัด (ครรภ) ใหแหงแลว
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ทําใหอันตรธานไป. สัตวเล็ก ๆ ทั้งหลาย กัดกิน (ครรภ ทําใหอันตรธาน
ไป). แตเมื่อแพทยประกอบเภสัช เพื่อกําจัดลมและพวกสัตวเล็กนั้นแลว
ครรภพึงทั้งอยูได. ภิกษุนั้น ไมไดปรุงเภสัชขนานนั้น ไดใหเภสัชที่รายแรง
ขนานอื่น. นางไดตายไป เพราะเภสัชขนานนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดทรง
บัญญัติทุกกฏไว เพราะภิกษุปรุงเภสัช. แมในเรื่องที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
[ภิกษุไมควรทํายาแกชนอื่นแตควรทําใหสหธรรมิกทั้ง ๕]
เพราะฉะนั้น ภิกษุไมควรทําเภสัชแกชนอื่นผูมาแลว ๆ, เมื่อทํา ตอง
ทุกกฏ. แตควรทําใหแกสหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา
สามเณร สามเณรี. จริงอยู สหธรรมิกทั้ง ๕ เหลานั้นเปนผูมีศีล ศรัทธา
และปญญาเสมอกัน ทั้งประกอบในไตรสิกขาดวย ภิกษุจะไมทําเภสัชใหยอม
ไมได, และเมื่อจะทํา ถาสิ่งของ ๆ สหธรรมิกเหลานั้นมีอยู, พึงถือเอาสิ่ง
ของ ๆ สหธรรมิกเหลานั้น ปรุงให. ถาไมมี, ควรเอาของ ๆ ตนทําให ถา
แมของ ๆ ตนก็ไมมี พึงแสวงหาดวยภิกขาจารวัตร หรือจากที่แหงญาติและ
คนปวารณา (ของตน). เมื่อไมได ควรนําสิ่งของมาทําให แมดวยการไมทํา
วิญญัติ (คือขอในที่ ๆ เขาไมไดทําปวารณาไว) เพื่อประโยชนแกคนไข.
ควรทํา ยาใหแกคนนี้ ๕ จําพวก แมอื่นอีก คือ มารดา ๑ บิดา ๑ คนบํารุง
มารดาบิดานั้น ๑ ไวยาจักรของตน ๑ คนปณฑุปลาส ๑. คนผูที่ชื่อวาปณฑุปลาส ไดแก คนผูเพงบรรพชา ยังอยูในวิหารตลอดเวลาที่ยังตระเตรียมบาตร
และจีวร. บรรดาชน ๕ จําพวกเหลานั้น ถามารดาและบิดาเปนใหญ ไมหวัง
ตอบแทนไซร, จะไมทําใหก็ดีควร. แตถาทานทั้ง ๒ ดํารงอยูในราชสมบัติ
ยังหวังตอบแทนอยู, จะไมทํา ไมควร. เมื่อทานทั้ง ๒ หวังเภสัช ควรให
เภสัช. เมื่อทานทั้ง ๒ ไมรูวิธีประกอบยาควรประกอบยาให. ควรแสวงหา
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เภสัชเพื่อประโยชนแกชน ๕ จําพวก มีมารดาเปนตนแมทั้งหมด โดยนัยดังที่
กลาวแลวในสหธรรมิกนั่นแล. ก็ถาภิกษุนํามารดามาปรนนิบัติอยูในวิหาร,
อยาถูกตองพึงบริกรรมทุกอยาง, พึงใหของเคี้ยว ของบริโภคดวยมือตนเอง.
สวนบิดาพึงบํารุงทํากิจทั้งหลาย มีการใหอาบน้ําและการนวดเปนตน ดวยมือ
ตนเอง เหมือนอยางสามเณรฉะนั้น. ชนเหลาใดยอมบํารุงประคับประคอง
มารดาและบิดา, ภิกษุควรทําเภสัช แมแกชนเหลานั้น อยางนั้นเหมือนกัน.
คนผูที่ชื่อวา ไวยาจักร ไดแก ผูรับเอาคาจางแลว ตัดฟนในปา หรือทํา
การงานอะไร ๆ อยางอื่น. เมื่อเกิดเปนโรคขึ้นแกเขา ภิกษุควรทําเภสัชให
จนกวาพวกญาติจะพบเห็น. สวนผูใดเปนเพียงคนอาศัยภิกษุ ทําการงานทุก
อยาง, ภิกษุควรทําเภสัชใหแกคนคนนั้นเหมือนกัน. แมในปณฑุปลาส
ก็ควรปฏิบัติเหมือนในสามเณร ฉะนั้น
[ภิกษุควรทํายาใหคน ๑๐ จําพวก]
ภิกษุควรทํายาใหแกชน ๑๐ จําพวก แมอื่นอีก คือ พี่ชาย ๑ นอง
ชาย ๑ พี่หญิง ๑ นองหญิง ๑ นาหญิง ๑ ปา ๑ อาชาย ๑ ลุง ๑ อาหญิง ๑
นาชาย ๑. ก็เมื่อจะทําใหแกชนมีพี่ชายเปนตนนั้นแมทั้งหมด ควรเอาเภสัช
อันเปนของ ๆ คนเหลานั้นนั่นแล ปรุงใหอยางเดียว, แตถาสิ่งของ ๆ ชน
เหลานั้น ไมเพียงพอ และชนเหลานั้นก็ขอรองอยูวา ทานขอรับ ! โปรดให
พวกกระผมเถิด พวกกระผมจักถวายคืนแกพระคุณทาน, ควรใหเปนของยืม,
ถึงหากพวกเขาไมขอรอง, ภิกษุควรพูดวา อาตมา มีเภสัชอยู, พวกทานจง
ถือเอาเปนของยืมเถิด หรือควรทําความผูกใจไววา สิ่งของ ๆ ชนเหลานั้น
จักมีเมื่อใด เขาจักใหเมื่อนั้น ดังนี้ แลวพึงใหไป. ถาเขาคืนใหควรรับเอา,
ถาไมคืนให ไมควรทวง. เวนญาติ ๑๐ จําพวกเหลานั้นเสีย ไมควรใหเภสัช
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แกชนเหลาอื่น. ก็เมื่อภิกษุใชใหญาตินําจตุปจจัยมาตราบเทาจนถึง ๗ ชั่วเครือ
สกุล โดยสืบ ๆ กันมาแหงบุตรของญาติ ๑๐ จําพวก มีพี่ชายเปนตนเหลานั้น
ไมเปนการทําวิญญัติ เมื่อทําเภสัช (แกชนเหลานั้น) ก็ไมเปนเวชกรรม
หรือไมเปนอาบัติ เพราะประทุษรายสกุล. ถาพี่สะใภ นองสะใภ หรือพี่เขย
นองเขย เปนไข, ถาเขาเปนญาติ, จะทําเภสัชแกญาติแมเหลานั้น ก็ควร.
ถาเขามิใชญาติพึงทําใหแกพี่ชาย และพี่หญิง ดวยสั่งวา จงใหในที่ปฏิบัติของ
พวกทาน. อีกอยางหนึ่ง พึงทําใหแกบุตรของเขา ดวยสั่งวา จงใหแกมารดา
และบิดาของพวกเจาเถิด. พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งปวงโดยอุบายนี้. อันภิกษุ
เมื่อจะใชสามเณรทั้งหลาย ใหนําเภสัชมาจากปาเพื่อประโยชนแกพี่สะใภ นอง
สะใภเปนตนเหลานั้น ควรใชพวกสามเณรที่เปนญาติใหนํามา หรือ พึงใหนํา
มาเพื่อประโยชนแกตนแลวจึงใหไป. แมพวกสามเณรผู ไมใชญาติเหลานั้น
ก็ควรนํามาดวยหัวขอวัตรวา พวกเราจะนํามาถวายพระอุปชฌายะ. โยมมารดา
และบิดาของพระอุปชฌายะ เปนไข มายังวิหาร, และพระอุปชฌายะหลีกไป
สูทิศเสีย. สัทธิวิหาริก ควรใหเภสัชอัน เปนของ ๆ พระอุปชฌายะ. ถาไมมี
ควรบริจาคเภสัชของตน ถวายพระอุปชฌายะใหไป. แมเมื่อของ ๆ ตนก็ไมมี
ควรแสวงหาทําใหเปนของ ๆ พระอุปชฌายะแลวใหไป โดยนัยดังกลาวแลว.
ในโยมมารดาและบิดาของสัทธิวิหาริก แมพระอุปชฌายะก็ควรปฏิบัติเหมือน
อยางนั้นเหมือนกัน. ในอาจารยและอันเตวาสิกก็นัยนี้.
[ภิกษุควรทํายาใหแคน ๕ จําพวก]
บุคคลแมอื่นใด คือ คนจรมา ๑ โจร ๑ นักรบแพ ๑ ผูเปน
ใหญ ๑ คนที่พวกญาติสละเตรียมจะไป ๑ เปนไขเขาไปสูวิหาร ภิกษุผูไม
หวังตอบแทน ควรทําเภสัช แกคนทั้งหมดนั้น. ตระกูลที่มีศรัทธาบํารุงดวย
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ปจจัย ๔ ยอมตั้งอยูในฐานเปนมารดาและบิดาของภิกษุสงฆ. ถาในตระกูลนั้น
มีคนบางคน เปนไข, ชนทั้งหลายเรียนขอเพื่อประโยชนแกผูเปนไขนั้นวา
ทานขอรับ ! ขอพระคุณทานทําเภสัชให ดวยความวิสาสะเถิด, ไมควรให
ทั้งไมควรทําเลย. ก็ถาพวกเขารูสิ่งที่ควร เรียนถามอยางนี้วา ทานขอรับ !
เขาปรุงเภสัชอะไรแกโรคชื่อโนน ? ภิกษุจะตอบวา เขาเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้ ทํา
(เภสัช) ดังนี้ ก็ควร. ก็ภิกษุถูกคฤหัสถเรียนถามอยางนี้วา ทานขอรับ !
มารดาของกระผมเปนไข ขอไดโปรดบอกเภสัชดวยเถิด ดังนี้ ไมควรบอก.
แตควรสนทนาถอยคํากะกันและกันวา อาวุโส ! ในโรคชนิดนี้ ของภิกษุ
ชื่อโนน เขาปรุงเภสัชอะไรแก ? ภิกษุทั้งหลายเรียนวา เขาเอาสิ่งนี้และนี้
ปรุงเภสัช ขอรับ ! ฝายชาวบาน ฟงคําสนทนานั้นแลว ยอมปรุงเภสัชแก
มารดา; ขอที่ภิกษุสนทนากันนั้น ยอมควร.
[เรื่องพระมหาปทุมเถระสนทนาเรื่องยาแกโรค]
ไดยินวา แมพระมหาปทุมเถระ เมื่อพระเทวีของพระเจาวสภะเกิด
ประชวรพระโรคขึ้น ก็ถูกนางนักสนมคนหนึ่งมาเรียนถาม ทานก็ไมพูดวา
ไมรู ไดสนทนากับพวกภิกษุเหมือนอยางที่กลาวมาแลวนนี้แล. ขาราชบริพาร
ฟงคําสนทนานั้นแลว ไดปรุงเภสัชถวายแดพระเทวีพระองคนั้น. และเมื่อ
พระโรคสงบลงแลว ขาราชบริพารไดบรรทุกผอบเภสัชใหเต็มพรอมทั้งไตร
จีวรและกหาปณะ ๓๐๐ นําไปวางไวใกลเทาของพระเถระ แลว เรียนวา ทาน
เจาขา ! โปรดทําการบูชาดวยดอกไมเถิด. พระเถระคิดวา นี้ชื่อวาเปนสวน
ของอาจารย แลวใหไวยาจักรรับไวดวยอํานาจเปนของกับปยะ ไดทําการบูชา
ดวยดอกไมแลว. ภิกษุควรปฏิบัติในเภสัชอยางนี้กอน.
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[เรื่องสวดพระปริตร]
ก็ในพระปริตร มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุถูกชาวบานอาราธนาวา
โปรดทําพระปริตรแกคนไขเถิด ขอรับ ! ดังนี้ ไมควรทํา, แตเมื่อเขาอาราธนา
วา โปรดสวดเถิด, ควรทํา. ถาแมภิกษุนั้น มีความวิตกวา ธรรมดามนุษย
ทั้งหลาย ยอมไมรู, เมื่อเราไมทํา จักเปนผูเดือดรอน ดังนี้, ก็ควรทํา.
สวนภิกษุถูกอาราธนาวา โปรดทําน้ําพระปริตร เสนดายพระปริตรใหเถิด ดัง
นี้ ควรเอามือ (ของตน) กวนนา ลูบคลําเสนดาย ของมนุษยเหลานั้นแล
ใหไป. ถาภิกษุใหน้ําจากวิหาร หรือเสนดายซึ่งเปนของ ๆ ตน เปนทุกกฏ.
พวกชาวบานนั่งถือน้ําและเสนดาย กลาวอยูวา ขอนิมนตสวดพระปริตร ดัง
นี้ควรทํา, ถาเขาไมรู ควรบอกให. พวกชาวบานตรวจน้ําทักษิโณทก* ลง
และวางเสนดายไวใกลเทาทั้งหลายของพวกภิกษุผูนั่งอยูแลว ก็ไป ดวยเรียน
วา ขอนิมนตทําพระปริตรสวดพระปริตรเถิด ดังนี้, ภิกษุไมพึงชักเทาออก
เพราะวา พวกชาวบานจะเปนผูมีความเดือดรอน. พวกชาวบานสงคนไปยัง
วิหาร เพื่อประโยชนแกคนไข ภายในบานดวยสั่งวา ขอภิกษุทั้งหลาย โปรด
สวดพระปริตร ดังนี้, ภิกษุควรสวด. เมื่อโรคหรือความจัญไร เกิดขึ้นใน
พระราชมณเฑียรเปนตน ภายในบาน อิสระชนมีกษัตริยเปนตน รับสั่งให
อาราธนาภิกษุมาแลว นิมนตใหสวด (พระปริตรเปนตน). ภิกษุพึงสวดพระ
สูตรทั้งหลาย มีอาฏานาฏิยสูตรเปนตน. แมเมื่อพวกชาวบานสงคนไปนิมนต
วา ขอภิกษุทั้งหลาย จงมาใหสิกขาบท แสดงธรรมแกคนไขเถิด หรือวา
จงมาใหสิกขาบท แสดงธรรมที่พระราชวังหลวง หรือที่เรือนของอํามาตยเถิด
ดังนี้ ภิกษุควรไปใหสิกขาบท ควรกลาวธรรม. พวกชาวบานนิมนตวา ขอ
*
อุทกนฺติ ทกฺขิโณทก. บทวา อุทก ไดแก น้ําทักษิโณทก. สารัตถทีปนี ๒/๔๒๗.
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ภิกษุทั้งหลาย จงมาเพื่อเปนบริวาร (เพื่อน) ของคนตาย, ไมควรไป. ภิกษุ
จะไปดวยมุงกรรมฐานเปนหลักวา เราจักกลับไดมรณสติ เพราะเห็นกระดูกใน
ปาชา และเพราะเห็นอสุภ ดังนี้ ควรอยู. ภิกษุควรปฏิบัติในพระปริตร ดัง
พรรณนามาฉะนี้.
[วาดวยเรื่องอนามัฏฐบิณฑบาต]
สวนในบิณฑบาต มีวินิจฉัยดังนี้:- ถามวา อนามัฏฐบิณฑบาต
ควรใหแกใคร ไมควรใหแกใคร ? แกวา ควรใหแกมารดาและบิดากอน. ก็หาก
วา บิณฑบาตนั้น จะเปนของมีราคาตั้งกหาปณะ ก็ไมจัดวาเปนการยังศรัทธาไทยใหตกไป, ควรใหแมแกคนเหลานี้ คือ พวกคนบํารุงมารดาบิดา ไวยาจักร
คนปณฑุปลาส. บรรดาคนเหลานั้น สําหรับคนปณฑุปลาส จะใสในภาชนะ
ให ก็ควร. เวนคนปณฑุปลาสนั้นเสีย จะใสในภาชนะใหแกคฤหัสถเหลาอื่น
แมเปนมารดาบิดา ก็ไมควร. เพราะวา เครื่องบริโภคของบรรพชิตทั้งอยูใน
ฐานเปนเจดียของพวกคฤหัสถ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอนามัฏฐบิณฑบาตนี้พึง
ใหแกโจรผูลือชื่อบาง ทั้งแกอิสรชนบาง ผูมาถึงเขา. เพราะเหตุไร ? เพราะ
เหตุวา ชนเหลานั้นแมเมื่อไมให ก็โกรธวา ไมให แมเมื่อจับตองให ก็
โกรธวา ใหของเปนเดน. ชนเหลานั้น โกรธแลวยอมปลงจากชีวิตเสียบาง
ยอมทําอันตรายแกพระศาสนาบาง. ก็ในขอนี้ พึงแสดงเรื่องพระเจาโจรนาคผู
เทียวปรารถนาราชสมบัติ (เปนอุทาหรณ). ภิกษุควรปฏิบัติในบิณฑบาต ดัง
พรรณนามาฉะนี้.
[วาดวยเรื่องปฏิสันถาร]
สวนในปฏิสันถาร มีวินิจฉัยดังนี้:- ถามวา ปฏิสันถาร ควรทํา
แกใคร ไมควรทําแกใคร แกวา ชื่อวาปฏิสันถาร อันภิกษุควรทําทั้งนั้นแก
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ผูใดผูหนึ่งที่มาถึงวิหาร จะเปนคนจรมา คนเข็ญใจเปนโจร หรือเปนอิสรชน
ก็ตาม. ถามวา พึงทําอยางไร. แกวา เห็นอาคันตุกะ หมดเสบียงลง มา
ถึงวิหาร พึงใหน้ําดื่มกอน ดวยกลาววา เชิญดื่มน้ําเถิด, พึงใหน้ํามันทาเทา.
อาคันตุกะมาในกาลพึงใหขาวยาคูและภัต. อาคันตุกะมาในเวลาวิกาล ถา
ขาวสารมี พึงใหขาวสาร, ไมควรพูดวา ทานมาถึงในคราวมิใชเวลา, จงไป
เสีย. พึงใหที่นอน. ไมหวังความตอบแทนเลย ควรทํากิจทุกอยาง. ไมควร
ใหความคิดเกิดขึ้นวา ธรรมดามนุษย ผูใหปจจัย ๔, เมื่อเราทําการสงเคราะห
อยูอยางนี้ จักเลื่อมใสทําอุปการะบอย ๆ. ถึงแมวัตถุของสงฆ ก็ควรใหแก
พวกโจรได. และเพื่อแสดงอานิสงสปฏิสันถาร พระอรรถกถาจารย จึงกลาว
เรื่องไวหลายเรื่อง ในมหาอรรถกถา โดยพิสดารมีอาทิอยางนี้ คือ เรื่องพระ
เจาโจรนาค เรื่องพระเจามหานาคผูเสด็จไปชมพูทวีปพรอมกับพระราชภาดาเรื่องอํามาตย ๔ นาย ในรัชสมัยแหงพระเจาปตุราช เรื่องอภัยโจร.
[เรื่องพระอภัยเกระทําปฏิสันถารกับอภัยโจร]
บรรดาเรื่องเหลานั้น จะแสดงเรื่องหนึ่งดังตอไปนี้:- ดังไดสดับมา
ในเกาะสิงหล โจรชื่ออภัย มีบริวารประมาณ ๕๐๐ คน ตั้งคายอยู ณ ที่แหง
หนึ่ง ทําประชาชนใหอพยพไปตลอด (ที่มีประมาณ) ๓ โยชนโดยรอบ. ชาว
เมืองอนุราธบุรี ขามแมน้ํากฬัมพนทีไมได. ในทางไปเจติยคิรีวิหาร ขาดการ
สัญจรไปมาของประชาชน. ตอมาวันหนึ่งโจรไดไปดวยหมายใจวา จักปลน
เจติยคิรีวิหาร. พวกคนวัด เห็นจึงบอกแกพระทีฆภาณกอภัยเถระ.
พระเถระถามวา เนยใสและน้ําออยเปนตน มีไหม ?
พวกคนวัด. มี ขอรับ !
พระเถระ. พวกทานจงใหแกพวกโจร.
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พระเถระ. ขาวสาร มีไหม ?
พวกคนวัด. มี ขอรับ ! ขาวสาร ผักดอง และโครส ที่เขานํามา
เพื่อประโยชนแกสงฆ.
พระเถระ พวกทานจงจัดภัตใหแกพวกโจร.
พวกคนวัด ทําตามพระเถระสั่งแลว. พวกโจรบริโภคภัตแลว จึง
ถามวา ใครทําการตอนรับ ?.
พวกคนวัด. พระอภัยเถระผูเปนเจาของพวกเรา.
พวกโจรไปยังสํานักของพระเถระ ไหวแลว กราบเรียนวา พวกกระ
ผมมาดวยหมายใจวา จักปลนเอาของสงฆและของเจดียแตกลับเลื่อมใสดวย
ปฏิสันถารนี้ของพวกทาน, ตั้งแตวันนี้ไป การรักษาที่ชอบธรรมในพระวิหาร
จงเปนหนาที่ของพวกกระผม, พวกชาวเมืองจงมาถวายทาน จงไหวพระเจดีย.
และตั้งแตวันนั้นมา เมื่อชาวเมืองมาถวายทาน พวกโจร ก็ไปตอนรับถึงริม
ฝงแมน้ําทีเดียว คอยรักษานําไปพระวิหาร ; เมื่อพวกชาวเมืองกําลังถวายทาน
อยูแมในพระวิหาร ก็พากันยืนทําการรักษาอยู. แมชาวเมืองเหลานั้นก็ใหภัตที่
เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแลวแกพวกโจร. แมในเวลากลับไป พวกโจรเหลา
นั้น ก็ชวยสงชาวเมืองถึงริมฝงแมน้ําแลว จึงกลับ.
[พระเถระถูกพวกภิกษุโพนทะนา]
ตอมาวันหนึ่ง เกิดคําคอนขอดขึ้นในหมูภิกษุวา พระเถระไดใหของ ๆ
สงฆแกพวกโจร เพราะถือวาตัวเปนใหญ. พระเถระสั่งใหทําการประชุม
(สงฆ) แลว กลาววา พวกโจรพากันมา ดวยหมายใจวา จักปลนเอาทรัพย
คาอาหารตามปกติของสงฆ และของเจดีย; เมื่อเปนเชนนั้น เราจึงไดทํา
ปฏิสันถารแกพวกโจรเหลานั้น ซึ่งมีประมาณเทานี้ ดวยคิดเห็นวา พวกโจร
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จักไมปลนดวยอาการอยางนี้ พวกทานจงประมวลสิ่งของนั้น แมทั้งหมดรวม
กันเขาแลว ใหตีราคา, จงประมวลสิ่งของที่พวกโจรไมปลนไป ดวยเหตุนั้น
รวมกันเขาแลวใหตีราคา (เทียบกันดู). ทรัพยที่พระเถระใหไปแมทั้งหมด
จากทรัพยของสงฆนั้น มีราคาไมเทาเครื่องลาดอันวิจิตดวยรูปภาพอันงามผืน
หนึ่งในเรือนพระเจดีย. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาววา ปฏิสันถารที่พระเถระทําแลว เปนอันทําชอบแลว, ใคร ๆ ไมไดเพื่อจะโจท หรือเพื่อทําให
ทานใหการ, ไมมีสินใช หรืออวหาร. ปฏิสันถาร มีอานิสงสมากอยางนี้
ภิกษุผูบัณฑิต กําหนดดังกลาวมานี้แลว ควรทําปฏิสันถาร ฉะนั้นแล.
[เรื่องภิกษุฉัพพัคคียจี้ภิกษุสัตตรสวัคคียเปนตน]
ในเรื่องจี้ดวยนิ้วมือ มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา อุตฺตสนฺโต ได
แก ผูเหน็ดเหนื่อย. บทวา อนสฺสาสโก ไดแก ผูหายใจออกไมทัน. ก็แล
อาบัติที่จะพึงมีในเรื่องนี้ ทรงแสดงไวแลว ในพวกขุททกสิกขาบท, เพราะ
เหตุนั้น จึงไมตรัสไวในสิกขาบทนี้ .
ในเรื่องอันมีในลําดับแหงเรื่องจี้ ดวยนิ้วมือนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- บท
วา โอตฺถริตฺวา แปลวา เหยียบแลว . ไดสดับมาวา ภิกษุรูปนั้นลมลง
ถูกพวกภิกษุสัตตรสวัคคียเหลานั้นฉุดลากไปอยู. ภิกษุรูปหนึ่งขึ้นนั่งทับทอง
ของเธอ. ภิกษุ ๑๕ รูปแมที่เหลือ ก็ชวยกันทับลงไปที่แผนดินจนตาย เหมือน
หินฟาถลมทับมฤคตาย ฉะนั้น. ก็เพราะภิกษุสัตตรสวัคคียเหลานั้น มีความ
ประสงคจะลงโทษ หามีความประสงคจะฆาใหตายไม; ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไมปรับเปนปาราชิก.
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[เรื่องภิกษุฆายักษ ตองถุลลัจจัย]
ในเรื่องภิกษุหมอผี มีวินิจฉัยดังนี้:- สองบทวา ยกฺข มาเรสิ
ความวา พวกอาจารยผูขับไลภูตผี ตองการจะปลดเปลื้องบุคคลผูถูกยักษเขา
สิง จึงเรียกยักษใหออกมา แลวพูดวา จงปลอย, ถายักษไมปลอย, อาจารย
หมอผี ก็เอาแปงหรือดินเหนียว ทําเปนรูปหุนแลวตัดอวัยวะมีเมือและเทาเปน
ตนเสีย. อวัยวะใด ๆ ของรูปหุนนั้นขาดไป, อวัยวะนั้น ๆ ของยักษ ยอมชื่อ
วาเปนอันหมอผีตัดแลวเชนกัน. เมื่อศีรษะ (ของรูปหุนนั้น) ถูกตัด แม
ยักษก็ตาย. ภิกษุหมอผีแมนั้นไดฆายักษตาย ดวยวิธีดังกลาวมานี้. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงปรับเปนถุลลัจจัย. เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูฆา
ยักษอยางเดียวเทานั้น ก็หาไม. จริงอยู แมภิกษุใด พึงฆาทาวสักกเทวราช
ตาย, ภิกษุแมนั้นก็ตองงถุลลัจจัยเหมือนกัน.
[เรื่องสงภิกษุไปสูที่มีสัตวรายและยักษดุ]
ในเรื่องยักษดุราย มีวินิจฉัยดังนี้:- บทวา วาฬยกฺขวิหาร
ความวา (สงไป) สูวิหารที่มียักษดุรายอยู, จริงอยู ภิกษุใด เมื่อไมทราบ
วิหารเห็นปานนั้น จึงไดสง (ภิกษุบางรูป) ไป เพื่อตองการใหพักอยูอยาง
เดียว, ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น. ภิกษุใด มีความประสงคจะไหตาย จึงสงไป
ภิกษุนั้นตองปาราชิก ในเพราะภิกษุนอกนี้ตาย ตองถุลลัจจัย เพราะไมตาย.
บัณฑิตพึงทราบความตางกัน แหงอาบัติและอนาบัติ แมของภิกษุผูสง (ภิกษุ
อีกรูปหนึ่ง) ไปสูวิหารที่ราย ซึ่งมีพวกมฤคมีราชสีหและเสือโครงที่ดุรายเปน
ตน หรือมีทีฆชาติทั้งหลายมีงูเหลือมและงูเหาเปนตนอยูอาศัย เหมือนอยาง
ภิกษุสงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสูวิหารที่มียักษดุราย ฉะนั้น.
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นัยที่พนจากบาลี มีดังตอไปนี้ :- บัณฑิตพึงทราบความตางแหง
อาบัติของภิกษุผูสงแมยักษที่รายไปสูสํานักของภิกษุ เหมือนอยางภิกษุสงภิกษุ
ไปสูวิหารที่มียักษดุราย ฉะนั้น. ในเรื่องทั้งหลายนี้ ทางกันดารดวยสัตว
รายเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยู ในเรื่องทางกันดารมีสัตวรายเปนตน
นี้ มีเพียงใจความเฉพาะบทอยางเดียวเทานั้นเปนชื่อ. (ที่ตางกัน) อยางนี้ คือ
ทางกันดารที่มีพวกมฤคที่ดุราย หรือมีทีฆชาติอยู ชื่อวาฬกันดาร, ทางกันดาร
ที่มีพวกโจรอยูชื่อโจรกันดาร. อันธรรมดาวา มนุสสวิคคหปาราชิกนี้ละเอียด
ยอมไมพนดวยปริยายกถา (กถาโดยทางออม). เพราะฉะนั้น ภิกษุใดพึงกลาว
วา ผูใดตัดศีรษะของโจร ผูนั่งอยูในโอกาสชื่อโนนแลวนํามา, ผูนั้นยอมได
สักการะวิเศษจากพระราชา ดังนี้. ถามีใครไดฟงคําของภิกษุนั้นแลวไปฆาโจร
นั้นเสีย, ภิกษุนี้ยอมเปนปาราชิกแล.
[เรื่องสําคัญวาเปนภิกษุคูเวรแนจึงฆาเสีย]
ในคํามีอาทิวา ต มณฺมาโน มีวินิจฉัยดังนี้:- ไดยินวาภิกษุนั้น
ใครจะฆาภิกษุผูมีเวรของตน จึงคิดวา การที่เราจะฆาภิกษุผูคูเวรนี้ในกลางวัน
หนีไปโดยความปลอดภัย ไมพึงเปนสิ่งที่ทําไดงาย เราจักฆาภิกษุนั้นใน
กลางคืน, ครั้น กําหนดไวแลว มาในกลางคืนสําคัญวาภิกษุผูคูเวรนั้นแน ใน
สถานที่ภิกษุมากรูปจําวัด จึงปลงภิกษุรูปนั้นนั่นเองจากชีวิต, อีกรูปหนึ่ง
สําคัญวาภิกษุผูคูเวรนั้นแน แตปลงภิกษุรูปอื่นจากชีวิต, อีกรูปหนึ่ง สําคัญวา
ภิกษุอื่นแนซึ่งเปนสหายของภิกษุผูคูเวรนั้นนั่น เอง แตก็ปลงภิกษุผูคูเวรนั้น
จากชีวิต, อีกรูปหนึ่ง สําคัญวา ภิกษุอื่นแนซึ่งเปนสหายของภิกษุผูคูเวรนั้น
นั่นเอง แตก็ปลงภิกษุอื่น ซึ่งเปนสหายของภิกษุผูคูเวรนั้นนั่นแลจากชีวิต;
เปนปาราชิกแกเธอทั้งหมดเหมือนกัน.
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[เรื่องผีเขาสิงภิกษุ]
ในเรื่องของภิกษุผูถูกผีเขาสิง มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
ไดใหการประหาร (แกภิกษุผูถูกผีเขาสิ่งนั้น ) ดวยคิดวา จักขับไลยักษให
หนีไป. ภิกษุนอกจากนี้ คิดวา คราวนี้ ยักษนี้ ไมสามารถจะทําพิรุธได,
เราจักฆามันเสีย ไดใหการประหาร. และในเรื่องของภิกษุผูถูกผีเขาสิงเรื่อง
แรกนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุ ผูไมมีความประสงค
จะใหตาย เพราะเหตุนั้น ดวยพระพุทธดํารัสเพียงเทานี้นั่นแล ภิกษุจึงไมควร
ใหการประหารแกภิกษุผูถูกผีสิง, แตพึงเอาใบตาลหรือเสนดายพระปริตรผูกไว
ที่มือหรือเทา. พึงสวดพระปริตรทั้งหลาย มีรัตนสูตรเปนตน พึงทําธรรมกถา
วา ทานอยาเบียดเบียนภิกษุผูมีศีล ดังนี้.
เรื่องพรรณนาสวรรคเปนตน มีเนื้อความชัดเจนแลว. ก็คําที่พึง
กลาวในเรื่องพรรณนาสวรรคเปนตนนี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลวแล.
[เรื่องภิกษุตัดตนไม]
เรื่องตัดตนไม ก็เชนเดียวกับเรื่องผูกรางราน. แตมีความแปลกกัน
ดังตอไปนี้:- ภิกษุใด แมถูกตนไมลมทับแลว ยังไมมรณภาพ และเธอ
สามารถจะตัดตนไมหรือขุดแผนดินแลวออกไปโดยขาง ๆ หนึ่งได, และในมือ
ของเธอก็มีมีดและจอบ *อยู ภิกษุแมนั้นควรสละชีวิตเสีย. และไมควรตัดตนไม
หรือไมควรขุดดิน. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุเมื่อทําอยางนั้น ยอม
ตองปาจิตตีย ยอมหักรานเสียซึ่งพุทธอาณา ยอมไมทําศีลใหมีชีวิตเปนทีสุด;
เพราะเหตุนั้น ถึงแมชีวิตก็ควรสละเสีย แตไมควรสละศีล; ครั้นภิกษุคํานวณ
ไดรอบคอบดังกลาวมาแลวนี้ ไมพึงทํา (การตัดตนไมและขุดดิน) ดวยอาการ
*
กธารี ผึ่งถากไม, ขวานโยน, จอบ.
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อยางนี้. การตัดตนไมหรือขุดดิน แลวนําภิกษุนั้นออก ยอมควรแกภิกษุ
รูปอื่น. ถาเธอจะพึงถูกเขากลิ้งตนไมไปดวยครกยนตนําออก ควรตัดเอา
ตนไมนั้นนั่นเอง ใชเปนครกแล. พระมหาสุมัตเถระกลาววา จะตัดเอาตนไม
แมอื่นก็ควร. พระมหาปทุมเถระกลาววา ในการผูกพะอง (บันได) ชวยคน
แมผูตกลงไปในบอเปนตนใหขึ้นไดก็นัยนี้เหมือนกัน, ภิกษุไมควรตัดภูตคาม
ทําพะองดวยตนเอง. การทํา (พะอง) แลวยกขึ้น ยอมสมควรแกภิกษุเหลาอื่น.
[เรื่องภิกษุฉัพพัคคียเผาปา]
ในเรื่องเผาปา มีวินิจฉัยดังนี้:- สองบทวา ทาย ลิมฺเปสุ*
ความวา พวกภิกษุฉัพพัคคีย ไดจุดไฟในปา. ก็ในเรื่องเผาปานี้ บัณฑิตพึง
ทราบวาเปนปาราชิกเปนตน โดยสมควรแกวัตถุแหงปาราชิก อนันตริยกรรม
ถุลลัจจัย และปาจิตตีย ดวยอํานาจประโยคที่เจาะจงและไมเจาะจง และความ
เปนกองอกุศล โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล, พระอรรถกถาจารยกลาว
ไวในสังเขปอรรถกถาวา ก็เมื่อภิกษุเผาดวยคิดวา หญาสดและไมเจาปาทั้งหลาย
จงถูกไฟไหม เปนปาจิตตีย, เมื่อเผาดวยคิดวา เครื่องอุปกรณไมทั้งหลาย
จงพินาศไป เปนทุกกฏ, เมื่อเผาแมดวยความประสงคจะเลน ก็เปนทุกกฏ.
เมื่อเผาดวยคิดวา ไมสดและไมแหงชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอินทรียและไมมี
อินทรียก็ตามจงถูกไฟไหม พึงทราบวา เปนปาราชิก ถุลลัจจัย ปาจิตตีย
และทุกกฏ ดวยอํานาจแหงวัตถุ. ก็การจุดไฟรับและทําการปองกัน พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลว. เพราะฉะนั้น การที่ภิกษุเห็นไฟที่พวก
วนกรรมิกชนจุด หรือเกิดขึ้นเองในปากําลังลุกลามมา แลวจุดไฟรับไฟซึ่งจะ
เปนเหตุใหไฟลุกลามมาบรรจบกันเขาไหมเชื้อหมดแลวดับไป ดวยทั้งใจวา
กระทอมหญาทั้งหลาย อยาพินาศ ดังนี้ ยอมควร. การที่ภิกษุจะทําแมเครื่อง
*
บาลี เปน อาลิมฺเปสุ.
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ปองกัน คือ การถากพื้นดินหรือขุดดูไวโดยรอบกระทอมมุงหญา โดยประการ
ที่ไฟซึ่งลุกลามมา ไมไดเชื้อแลวจะคับไปเอง ก็ควร และเมื่อไฟลุกลามขึ้น
แลวเทานั้น จึงควรทํากิจ มีจุดไฟรับเปนตน ทั้งหมดนั้น. เมื่อไฟยังไมลุกลาม
ขึ้น พึงใชอนุปสัมบันใหทําดวยกัปปยโวหาร, และเมื่อจะใหดับดวยน้ํา ควร
ใชน้ําที่ไมมีตัวสัตวเทานั้นรด.
[เรื่องภิกษุสั่งนายเพชฌฆาตใหประหารหนเดียว]
ในเรื่องตะแลงแกง มีวินิจฉัยดังนี้:- เปนปาราชิก เพราะคําสั่ง
ประหารครั้งเดียว ฉันใด, แมในคําสั่งเปนตนวา ทวีหิ ปหาเรหิ ก็พึงทราบวา
เปนปาราชิก ฉันนั้น. ก็เมื่อภิกษุสั่งวา ทฺวีหิ ดังนี้ แมเมื่อนักโทษถูกนาย
เพชฌฆาตฆาตาย ดวยการประหารครั้งเดียว ชื่อวาเปนปาราชิก เพราะหยั่ง
ลงสูเขตแลวนั่นเอง. แตเมื่อนักโทษถูกนายเพชฌฆาตฆาตาย ดวยการประหาร
๓ ครั้ง เปนผิดที่หมาย. เมื่อถูกฆาตาย ในเขตตามที่ กําหนดไว หรือในรวม
ในที่กําหนดไว ยอมไมผิดที่หมาย ดวยประการฉะนี้. แต (เมื่อถูกฆาตาย)
ในเมื่อลวงเลยที่กําหนดไว ยอมลักลั่น ในที่ทุกแหง, ภิกษุผูสั่งยอมพน,
เพชฌฆาตผูฆาเทานั้น มีโทษ. เหมือนอยางวานัยที่กลาวไวแลว ในการ
ประหารหลายครั้ง เปนฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบวา เมื่อภิกษุ
สั่งวา แมบรรดาบุรุษทั้งหลาย บุรุษนายหนึ่ง จงฆาบุคคลคนหนึ่งใหตาย
ดังนี้, เมื่อบุคลนั้น ถูกบุรุษนายหนึ่งนั่นเองฆาตาย ภิกษุตองปาราชิก, เมื่อ
บุคคลนั้น ถูกบุรุษสองนายฆาตาย เปนผิดสังเกต, เมื่อภิกษุสั่งวา บุรุษ
สองคนจงพากันฆาบุรุษคนหนึ่งใหตาย ดังนี้ เมื่อบุคคลนั้นถูกบุรุษนายหนึ่ง
หรือสองนายฆาตาย ภิกษุตองปาราชิก, เมื่อถูกบุรุษสามนายฆาตาย เปนผิด
สังเกต. เมื่อมีผูถาม กลาววา ภิกษุรูปหนึ่ง เอาคาบตัดศีรษะของบุรุษผูวิ่งไป
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โดยเร็วในสนามรบขาด, ตัวกพันธไมมีศีรษะ ยอมวิ่งพลานไป ภิกษุรูปอื่น
จึงประหารตัวกพันธไมมีศีรษะนั้นใหตกไป, ภิกษุรูปไหนเลา เปนปาราชิก
ดังนี้. พระเถระจํานวนครึ่ง กลาวแกวา เปนปาราชิกแกภิกษุผูตัดการไป.
พระโคทัตตเถระ ผูชํานาญพระอภิธรรม กลาวแกวา เปนปาราชิกแกภิกษุผู
ตัดศีรษะ, ในการแสดงเนื้อความแหงเรื่องนี้ บัณฑิตควรกลาวเรื่องทั้งหลาย
แมเห็นปานฉะนั้นแล.
[เรื่องภิกษุสั่งใหบุรุษดวนดื่มเปรียงตาย]
ในเรื่องเปรียง มีวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อภิกษุสั่งไมกําหนดวาพวกทาน
จงใหบุรุษผูมือและเทาดวนนั้นดื่มเปรียง ดังนี้, เมื่อบุรุษนั้น ถูกพวกญาติ
ใหดื่มเปรียงชนิดใดชนิดหนึ่งตายไป, ภิกษุทองปาราชิก. แตเมื่อภิกษุสั่ง
กําหนดไววา จงใหดื่มเปรียงโด เปรียงกระบือเปรียงแพะ หรือสั่งไววา จง
ใหดื่มเปรียงที่เย็น เปรียงที่รอน เปรียงที่รมควัน ที่ไมไดรมควัน เมื่อบุรุษ
นั้นถูกพวกญาติใหดื่มเปรียงชนิดอื่น จากเปรียงที่ภิกษุสั่งไวนั้นตายไป เปน
ผิดสังเกต.
[เรื่องยาดองพิเศษชื่อโลณะโสจิรกะ]
ในเรื่องยาดองโลณะโสจิรกะ มิวินิจฉัยดังนี้:- เภสัชขนานหนึ่ง
ซึ่งปรุงดวยขาวทุกชนิด ชื่อวา โลณะโสจิรกะ. เมื่อเขาจะทําเภสัชขนานนั้น
เอาน้ําฝาดแหงผลสมอ มะขามปอม และสมอพิเภก ธัญชาติทุกชนิด
อปรัณชาติทุกชนิด ขาวสุกแหงธัญชาติทั้ง ๗ ชนิด ผลทุกชนิดมีผลกลวย
เปนตน ผลไมซึ่งงอกในหัวทุกชนิด มีผลแหงหวาย การเกด และเปงเปนตน
ชิ้นปลาและเนื้อ และเภสัชหลายอยาง มีนาผึ้ง น้ําออย เกลือสินเธาว
เกลือธรรมดา และเครื่องเผ็ดรอน ๓ ชนิดเปนตน แลวใสรวมกันลง (โนหมอ)
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ปดฉาบไลปากหมอไวอยางดีแลวเก็บไว ๑ ป ๒ ป หรือ ๓ ป ยาโลณะโสจิรกะ
นั้น กลั่นใหมีสีเหมือนรสน้ําชมพู เปนเครื่องบริโภคอยางสนิท (เปนยาแกโรค
อยางชะงัด) แหงบุคคลผูเปนโรคลม โรคไอ โรคเรื้อน โรคผอมเหลือง
และบานทะโรคเปนตน และเปนเครื่องดื่มภายหลัง แหงบุคคลผูรับประทาน
อาหารแลว. เภสัชเปนเครื่องยอยอาหารที่บริโภคแลว เชนยาขนานนั้นยอม
ไมมี. ก็ยาโลณะโสจิรกะนี้นั้น ยอมควรแกภิกษุทั้งหลายแมในปจฉาภัต.
สําหรับภิกษุผูอาพาธ จัดเปนยาตามปกติทีเดียว แตผูไมอาพาธตองผสมกับน้ํา
จึงควร โดยความเปนเครื่องดื่มและเครื่องบริโภคแล.
ตติยปาราชิกวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
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จตุตถปาราชิกกัณฑ
เรื่องภิกษุพวก ฝงแมน้ําวัคคุมุทา
[๒๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซึ่งเคย
เห็นรวมคบหากัน ๆ จําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทา ก็แลสมัยนั้น วัชชี
ชนบท อัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีขาวตายฝอย ตองมี
สลากซื่ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทํา
ไมไดงาย จึงภิกษุเหลานั้นติดกันวา บัดนี้วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชน
หาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีขาวตายฝอย คือมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยัง
อัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย พวกเราจะพึงเปน
ผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจะ
ไมตองลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ.
ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจง
ชวยกันอํานวยกิจการอันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถเถิด เมือเปนเชนนั้น
พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราจักเปนผู
พรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจักไม
ลําบากดวยบิณฑบาต.
ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา ไมควร ทานทั้งหลาย จะประโยชนอะไร
ดวยการชวยกันอํานวยกิจการ อันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถ ทานทั้งหลาย
ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกันนําขาวสาสนอันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถเถิด
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เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักรมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้
พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปน
ผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.
ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา อยาเลย ทานทั้งหลาย จะประโยชนอะไร
ดวยการชวยกันอํานวยกิจการ อันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถ จะประโยชน
อะไร ดวยการชวยกันนําขาวสาสนอันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถ ทาน
ทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจักกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวก
คฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนน ไดทุติยฌาน รูปโนนไดตติยฌาน
รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนน เปนพระสกทาคามี
รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูป
โนนไดอภิญญา ๖ ดังนี้ เมื่อเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแก
พวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราก็จักเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน
ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.
ภิกษุเหลานั้น มีความเห็นรวมกันวา อาวุโสทั้งหลาย การที่พวกเราพา
กันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐ
ที่สุด แลวพากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา
ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนน
ไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูปโนน
เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนได
อภิญญา ๖ ดังนี้.
ครั้นตอมา ประชาชนเหลานั้นพากันยินดีวา เปนลาภของพวกเรา
หนอ พวกเราไดดีแลวหนอ ที่มีภิกษุทั้งหลายผูมีคุณพิเศษเห็นปานนี้ อยูจํา
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พรรษา เพราะกอนแตนี้ ภิกษุทั้งหลายที่อยูจําพรรษาของพวกเรา จะมีคุณ
สมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ไมมีเลย โภชนะชนิดที่พวกเขา
จะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดาบิดา บุตร
ภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเคี้ยวชนิด
ที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมเคี้ยวดวยตน ไมใหมารดาบิดา
บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของลิ้ม
ชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมลิ้มดวยคน ไพใหมารดา
บิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต น้ําดื่ม
ชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยคน ไมใหมารดา
บิดา บุตรภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต จึง
ภิกษุเหลานั้น เปนผูมีน้ํานวล มีอินทรียผองใส มีสีหนาสดชื่น มีผิวพรรณ
ผุดผอง ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคเจา
นั้นเปนประเพณี ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาส แลวเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาลี เที่ยวจาริกโดย
ลําดับ ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน กูฏาคารศาลา แลวเขาเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจา ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ภิกษุตางทิศมาเฝา
[๒๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศทั้งหลายเปน
ผูผอมซูบซีด มีผิวพรรณหมอง เหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น
สวนภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา เปนผูมีน้ํานวล มีอินทรียผองใส มีสีหนา
สดชื่น มีผิวพรรณผุดผอง ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรง
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ปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัดคุมุทาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รางกาย
ของพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอม
เพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบาก
ดวยบิณฑบาตหรือ.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนไดพระพุทธเจาขา ยังพอใหเปน
ไปไดพระพุทธเจาขา อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจ
กัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต
พระพุทธเจาขา.
พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู
ยอมไมตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลายอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่
ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน พระองคทรง
กําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติ
สิกขาบทแกพระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน
อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร.
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ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนั้น ใหทรงทราบแลว.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คุณวิเศษของพวกเธอนั่น มีจริงหรือ.
ภิ. ไมมีจริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
[๒๒๙] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ
ทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจ
ของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึง
ไดกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหง
ทองเลา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ทองอันพวกเธอควานแลวดวยมีดเชือดโค
อันคม ยังดีกวา อันพวกเธอกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวก
คฤหัสถเพราะเหตุแหงทอง ไมดีเลย ขอที่เราวาดีนั้น เพราะเหตุไร เพราะ
บุคคลผูควานทองดวยมีดเชือดโคอันคมนั้น พึงถึงความตาย หรือความทุกข
เพียงแคตาย ซึ่งมีการกระทํานั้นเปนเหตุ และเพราะการกระทํานั้นเปนปจจัย
เบื้องหนาแตแตกกายตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวน
บุคคลผูกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนั้น เบื้องหนา
แตแตกกายตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ซึ่งมีการกระทํานี้แล
เปนเหตุ ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความ
ไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของตนบาง
พวกผูเลื่อมใสแลว ครั้นแลว ทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วา
ดังนี้:-
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มหาโจร ๕ จําพวก
[๒๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก มหาโจร ๕ จําพวกเปนไฉน.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ ยอมปรารถนา
อยางนี้วา เมื่อไรหนอ เราจักเปนผูอันบุรุษรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอม
แลว ทองเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเอง ใหผูอื่นเบียดเบียน
ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่นเผาผลาญ สมัยตอมา เขาเปนผู
อันบุรุษรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดลอมแลวเที่ยวไปในตามนิคมและราชธาน
เบียดเบียนเอง ใหผูอื่นเบียดเบียน ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่น
เผาผลาญฉันใด คุณกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมปรารถนาอยางนี้วา เมื่อไรหนอ เราจึงจักเปนผู
อันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและ
ราชธานี อันคฤหัสถและบรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร สมัยตอมา เธอ
เปนผูอันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอมแลว เที่ยวจาริกไปในตามนิคม
และราชธานี อันคฤหัสถและบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง
แลว ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย เภสัชบริขารทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยนี้ เลาเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว ยอมยกตนขึ้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูในโลก.
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๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ยอมตามกําจัดเพื่อนพรหมจารี ผูหมดจด ผูประพฤติพรหมจรรยอัน
บริสุทธิ์อยูดวยธรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรยอันหามูลมิได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในโลก.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุผูเลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ยอมสงเคราะหเกลี้ยกลอมคฤหัสถทั้งหลาย ดวยครุภัณฑ ครุบริขาร
ของสงฆ คือ อาราม พื้นที่อาราม วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน
หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน
เถาวัลย ไมไผ หญามุงกระตาย หญาปลอง หญาสามัญ ดินเหนียว เครื่องไม
เครื่องดิน ดูกอนภิกษุทั้งหาลาย นี้เปนมหาโจรจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก.
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูกลาวอวดอุตริมนุสธรรม อันไมมี
อยู อันไมเปนจริง นี้จัดเปนยอดมหาโจร ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดา และมนุษย ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันกอนขาวของชาวแวนแควน ดวยอาการ
แหงคนขโมย.
นิคมคาถา
ภิกษุใด ประกาศตนอันมีอยูโดยอาการอื่น ดวยอาการอยาง
อื่น โภชนะนั้น อันภิกษุนั้น ฉันแลว ดวยอาการแหงคนขโมย
ดุจพรานนกลวงจับนก ฉะนั้น ภิกษุผูเลวทรามเปนอันมาก มีผา
กาสาวะพันคอ มีธรรมทรามไมสํารวมแลว ภิกษุผูเลวทรามเหลานั้น
ยอมเขาถึงซึ่งนรก เพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทราม ภิกษุผูทุศีล
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ผูไมสํารวมแลว บริโภคกอนเหล็กแดงดังเปลวไฟ ประเสริฐกวา
การฉันกอนขาวของชาวรัฏฐะ จะประเสริฐอะไร.
ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ
[๒๓๑] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา
โดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคน บํารุง
ยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การ
ไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมิกถาที่
สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหง
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
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พระปฐมบัญญัติ
๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตริมนุสธรรม
อันเปนความรู ความเห็น อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขา
มาในตนวา ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้ ครั้นสมัยอื่น
แตนั้น อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม เปน
อันตองอาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนี้วา แนะทาน
ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น
ไดพูดพลอย ๆ เปนเท็จเปลา ๆ แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาส
มิได.
สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุทุทา จบ
เรื่องภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ
[๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก สําคัญมรรคผลอันตน
ยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญมรรคผลอันยังไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผล
อันตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลอันตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทํา
ใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามที่สําคัญวาไดบรรลุ ครั้นตอมา จิตของ
พวกเธอนอมไปเพื่อความกําหนัดก็มี นอมไปเพื่อความคัดเคืองก็มี นอมไป
เพื่อความหลงก็มี จึงมีความรังเกียจวา สิกขาบทอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติไวแลว แตพวกเราสําคัญมรรคผลที่คนยังมิไดเห็นวาไดเห็น สําคัญ
มรรคผลที่ตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดบรรลุวาไดบรรลุ
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สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง จึงอวดอางมรรคผลตามที่
สําคัญวาไดบรรลุ พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ แลวแจงเรื่องนั้น
แกทานพระอานนท ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา มี
อยูเหมือนกัน อานนท ขอที่ภิกษุทั้งหลายสําคัญมรรคผลที่ตนยิ่งมิไดเห็นวา
ไดเห็น สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิไดถึงวาไดถึง สําคัญมรรคผลที่ตนยังมิได
บรรลุวาไดบรรลุ สําคัญมรรคผลที่ตนยังไดทําใหแจงวาไดทําใหแจง จึง
อวดอางมรรคผลคามที่สําคัญวาไดบรรลุ แตขอนั้นนั่นแล เปนอัพโพหาริก
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไมรูเฉพาะ กลาวอวดอุตริมนุสธรรม
อันเปนความรู ความเห็น อยางประเสริฐ อยางสามารถ นอมเขามา
ในตนวา ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้ ครั้นสมัยอื่นแตนั้น
อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม เปนอันตอง
อาบัติแลว มุงความหมดจด จะพึงกลาวอยางนี้วา แนะทาน ขาพเจา
ไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น ไดพูด
พลอย ๆ เปนเท็จเปลา ๆ เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ แมภิกษุนี้
กีเปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
เรื่องภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๒๓๓] บทวา อนึ่ง . . .ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มี
ธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม
เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง . . .ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาผูที่ชื่อวาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด
ที่สงฆพรอมเพรียงกันใหอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ภิกษุนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี้.
บทวา ไมรูเฉพาะ คือ ไมรู ไมเห็น กุศลธรรมในตน ซึ่งไมมี
ไมเปนจริง ไมปรากฏ วาขาพเจามีกุศลธรรม.
บทวา อุตริมนุสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ
ญาณทัสสนะ มรรคภาวนา การทําใหแจงซึ่งผล การละกิเลส ความเปดจิต
ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา.
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บทวา นอมเขามาในตน ไดแก นอมกุศลธรรมเหลานั้นเขามาในตน
หรือนอมตนเขาไปในกุศลธรรมเหลานั้น.
บทวา ความรู ไดแก วิชชา ๓.
บทวา ความเห็น โดยอธิบายวา อันใดเปนความรู อันนั้นเปน
ความเห็น อันใดเปนความเห็น อันนั้น เปนความรู.
บทวา กลาวอวด คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต.
คําวา ขาพเจารูอยางนั้น ขาพเจาเห็นอยางนี้ ความวา ขาพเจา
รูธรรมเหลานี้ ขาพเจาเห็นธรรมเหลานั้น อนึ่ง ขาพเจามีธรรมเหลานี้ และ
ขาพเจาเห็นชัดในธรรมเหลานี้.
[๒๓๔] บทวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น คือ เมื่อขณะคราวครูหนึ่งที่
ภิกษุกลาวอวดนั้นผานไปแลว.
บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเชื่อในสิ่งที่ภิกษุ
ปฏิญาณแลว โดยถามวา ทานบรรลุอะไร ไดบรรลุดวยวิธีไร เมื่อไร ที่ไหน
ทานละกิเลสเหลาไหนได ทานไดธรรมหมวดไหน.
บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใคร ๆ พูดถึง.
บทวา ตองอาบัติแลว ความวา ภิกษุมีความอยากอันลามก อัน
ความอยากครอบงําแลว พูดอวดอุตริมนุสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง
ยอมเปนผูตองอาบัติปาราชิก.
บทวา มุงความหมดจด คือ ประสงคจะเปนคฤหัสถ หรือประสงค
จะเปนอุบายสก หรือประสงคจะเปนอารามิก หรือประสงคจะเปนสามเณร.
คําวา แนะทาน ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็น
อยางนั้น ไดกลาววาเห็น ความวา ขาพเจาไมรูธรรมเหลานั้น ขาพเจา
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ไมเห็นธรรมเหลานั้น อนึ่ง ขาพเจาไมมีธรรมเหลานั้น และขาพเจาไมเห็นชัด
ในธรรมเหลานี้.
คําวา ขาพเจาพูดพลอย ๆ เปนเท็จเปลา ๆ ความวา ขาพเจา
พูดพลอย ๆ พูดเท็จ พูดไมจริง พูดสิ่งที่ไมมี ขาพเจาไมรูไดพูดแลว.
บทวา เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ คือ ยกเสียแตเขาใจวาตนได
บรรลุ.
[๒๓๕] บทวา แมภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบถึงภิกษุรูป
กอน ๆ.
บทวา เปนปาราชิก ความวา ตนตาลมียอดดวนแลว ไมอาจจะ
งอกอีก ชื่อแมฉันใด ภิกษุ ก็ฉันนั้นแหละ มีความอยากอันลามก อันความ
อยากรอบงําแลว พูดอวดอุตริมนุสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง
ยอมไม เปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนปาราชิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแก กรรมที่
พึงทํารวมกัน อุเทศที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อวา
สังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ทาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
[๒๓๖] ที่ชื่อวา อุตริมนุสธรรม ไดแก ๑. ฌาน ๒. วิโมกข
๓. สมาธิ ๔. สมาบัติ ๕. ญาณทัสสนะ ๖. มรรคภาวนา ๗.
การทําใหแจงซึ่งผล ๘. กรละกิเลส ๙. ความเปดจิต ๑๐. ความ
ยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 460
ที่ชื่อวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน.
ที่ชื่อวา วิโมกข ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิต
วิโมกข.
ที่ชื่อวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ.
ที่ชื่อวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ.
ที่ชื่อวา ญาณ ไดแก วิชชา ๓.
ที่ชื่อวา มรรคภาวนา ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ
บาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘.
ที่ชื่อวา การทําใหแจงซึ่งผล ไดแกการทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
การทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล การทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล การทําใหแจงซึ่ง
อรหัตผล.
ที่ชื่อวา การละกิเลส ไดแกการละราคะ การละโทสะ การละโมหะ.
ที่ชื่อวา ความเปดจิต ไดแกความเปดจิตจากราคะ ความเปดจิต
จากโทสะ ความเปดจิตจากโมหะ
ที่ชื่อวา ความยินดีในเรือนอันวางเปลา ไดแกความยินดียิ่ง
ในเรือนอันวางเปลาดวยปฐมฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวย
ทุติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลาดวยตติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือน
อันวางเปลาดวยจตุตถฌาน.
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สุทธิกฌาน
ปฐมฌาน
[๒๓๗] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลวดวยอาการ
๓ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๔
อยางคือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๕
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
ใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๖
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
ใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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[๒๓๘] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยูดวยอาการ ๓
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๘ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๕ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๖ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ ความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดวยอาการ ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๓๙] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู
วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ
๔ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ตอองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวย
อาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ตองอาบัติปาราชิ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวย
อาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานไดแลว ดวยอาการ
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๖ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๔๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวย
อาการ ๓ อยางคือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๔
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๕
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๖ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดวยอาการ ๗
อยางคือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
ใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๔๑] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌานดวย
อาการ ๓ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๔
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๕
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๖
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญปฐมฌาน ดวยอาการ ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
ใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๔๒] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู.
วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๔ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๖ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
[ปฐมฌานนี้นักปราชญใหพิสดารแลว ฉันใด แมฌานทั้งมวลก็พึง
ใหพิสดาร ฉันนั้น*]
ทุติยฌาน
[๒๔๓] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . อยาง. . . ๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาว
เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานไดแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
*
คํานี้พึงเห็นวา คัมภีรของชาวยุโรป รจนาไวในวาระสุดทายของฌานนอกนี้ สวนคัมภืรของ
ชาวเรา คัมภีรของพมา และมอญ รจนาไวตรงนี้.
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แลว ๔ อาพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดทุติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญทุติยฌาน ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง. . .๕ อยาง . . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง. . . ๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ตติยฌาน
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
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แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานอยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง. . . ๕ อยาง. . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาตติยฌานไดแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดตติยฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญตติยฌาน ดวยอาการ
๓ อยาง. . . ๔ อยาง. . .๕ อยางะ . . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
จตุตถณาน
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง. . .๕ อยาง . . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง. . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาจตุตถฌานแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดจตุตถฌาน ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญจตุตถฌาน ดวยอาการ
๓ อยาง. . . ๔ อยาง. . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิวิโมกข
สุญญตวิโมกข
[๒๔๔] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตวิโมกขไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . . ๘ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตวิโมกข ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๘ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวาสุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
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จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อนิมิตตวิโมกข
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขอยู ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตวิโมกขไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง ๕ . . . อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ดวยอาการ
๓ อยาง . . . อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
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เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตวิโมกข ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมิตตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อัปปณิหิตวิโมกข
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๘ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเจาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
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เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตวิโมกขไดแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้อองตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตวิโมกข ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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สุทธิกสมาธิ
สุญญตสมาธิ
[๒๔๕] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู ดวยอาการ ๓
อยาง . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาว เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาธิ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อนิมิตตสมาธิ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิอยู ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตสมาธิไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ จริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ
๓ อยาง. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมิตตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง . . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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อัปปณิหิตสมาธิ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . . อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิอยู ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง. . .๕ อยาง . . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตสมาธิไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๘ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิตสมาธิ ดวยอาการ
๓ อยางะ . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . . ๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกสมาบัติ
สุญญตสมาบัติ
[๒๔๖] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
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เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาบัติไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตอองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสุญญตสมาบัติ ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวา สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลวดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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อนิมิตตสมาบัติ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติอยู ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนิมิตตสมาบัติไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนิมิตตสมาบัติ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนิมิตตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อัปปณิหิตสมาบัติ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติอยู ดวยอาการ
๓ อยาง. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติไดแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง. . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอัปปณิหิตสมาบัติ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อัปปณิหิตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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สุทธิกะ ญาณทัสสนะ
วิชชา ๓
[๒๔๗] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาวิชชา ๓ ไดแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดวิชชา ๓ ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญวิชชา ๓ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะ มรรคภาวนา
สติปฏฐาน
[๒๔๘] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกโจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฎฐาน ๔ อยู ดวยอาการ ๓
อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
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วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ ไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสติปฎฐาน ๔ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สติปฏราน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๘ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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สัมมัปปธาน ๔
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ อยู ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ควานชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาสัมมัปปธาน ๔ ไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสัมมัปปธาน ๔ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ก็ครั้นกลาวแลว
ก็รูวาๆ. กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อิทธิบาท ๔
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาไดเขาอิทธิบาท ๔ แลว ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ อยู ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอิทธิบาท ๔ ไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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อินทรีย ๕
[๒๔๙] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ดวย
อาการ ๓ อยาง. . . ๔ อยาง. . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอินทรีย ๕ ไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอินทรีย ๕ ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอินทรีย ๕ ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
พละ ๕
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาพละ ๕ ไดแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยางะ . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรู
วา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบ
ใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดพละ ๕ ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญพละ ๕ ดวยอาการ ๓
อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน เธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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โพชฌงค ๗
[๒๕๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง. . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ อยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาโพชฌงค ๗ ไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ทนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางควานจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโพชฌงค ๗ ดวยอาการ ๓
อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง คืออาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโพชฌงค ๗ ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อริยมรรคมีองค ๘
[๒๕๑] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ อยูดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ ไดแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๕ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘ ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอริยมรรคมีองค ๘ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว เท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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สุทธิกะ อริยผล
โสดาปตติผล
[๒๕๒] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลอยู ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาโสดาปตติผลไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดโสดาปตติผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญโสดาปตติผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โสดาปตติผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สกทาคามิผล
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ดวยอาการ ๓
อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลอยู ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 498
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสกทาคามิผลไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดสกทาคามิผล ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญสกทาคามิผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา สกทาคามิผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 499
อนาคามิผล
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ควานชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลอยู ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอนาคามิผลไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอนาคามิผล ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 500
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอนาคามิผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็ร
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อนาคามิผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
อรหัตผล
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตผลอยู ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 501
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูเขาอรหัตผลไดแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูไดอรหัตผล ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเปนผูชํานาญอรหัตผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ กลาวเท็จแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา อรหัตผลขาพเจาทําใหแจงแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 502
สุทธิกะ การละกิเลส
สละราคะ
[๒๕๓] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาตายแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาพนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาละแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 503
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสลัดแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาเพิกแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ราคะขาพเจาถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สละโทสะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว . . . คายแลว . . . พนแลว
. . . ละแลว . . .สลัดแลว . . .เพิกแลว . . .ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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สละโมหะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว . . .คายแลว . . . พนแลว
. . .ละแลว . . .สลัดแลว . . .เพิกแลว . . .ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะ ความเปดจิต
เปดจากราคะ
[๒๕๔] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
เปดจากโทสะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน เธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
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เปดจากโมหะ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อ ยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
สุทธิกะ จบ
ขัณฑจักร
ปฐมฌาน-ทุติยฌาน
[๒๕๕] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาได
แลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและทุติยฌาน ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้อง
ตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-ตติยฌาน
๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและตติยฌาน ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๘ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอ
รูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 506
กลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-จตุตถฌาน
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจตุตถฌาน ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สุญญตวิโมกข
[๒๕๖] ๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่งปฐมฌานและสุญญตวิโมกข
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง. . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน- อนิมิตตวิโมกข
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
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เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-อัปปณิหิตวิโมกข
๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผู
ได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ
[๒๕๘] ๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขา
ไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ต่ําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาธิ
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาธิ
๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ดวยอาการ
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๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-อัปปณิหิตสมาธิ
๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-วิชชา ๓
[๒๕๘] ๑๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน- อนิมิตตสมาบัติ
๑๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาบติ ดวย
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อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมณาน-อัปปณิหิตสมาบัติ
๑๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบติ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-วิชชา ๓
[๒๕๙] ๑๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและวิชชา ๓
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 510
ปฐมณาน- สติปฏฐาน ๔
[๒๖๐] ๑๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาได
แลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๘ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกโจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-สัมมัปปธาน ๔
๑๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔
๑๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 511
ปฐมฌาน-อินทรีย ๕
[๒๖๑] ๑๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขา
ไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอินทรีย ๕
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - พละ ๕
๑๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและพละ ๕ ดวยอาการ ๓
อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมณานโพชฌงค ๗
[๒๖๒] ๑๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขา
ไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําไหแจง ซึ่งปฐมฌานและโพชฌงค ๗
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 512
ปฐมณาน-อริยมรรคมีองค ๘
[๒๖๓] ๒๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอริยมรรค
มีองค ๘ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - โสดาปตติผล
[๒๖๔] ๒๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและโสดาปตติผล
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - สกทาคามิผล
๒๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและสกทาคามิผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 513
ปฐมฌาน - อนาคามิผล
๒๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอนาคามิผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - อรหัตผล
๒๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและอรหัตผล ดวยอาการ
๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รู
วากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางควานถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - สละราคะ
[๒๖๕] ๒๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขา
ไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน และราคะ ขาพเจา
สละแลว ตายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 514
ปฐมฌาน - สละโทสะ
๒๖. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน และโทสะ ขาพเจาสละแลว
ตายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - สละโมหะ
๒๗. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน และโมหะ ขาพเจาสละแลว
ตายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ
๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - เปดจากราคะ
[๒๖๖] ๒๘. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขา
ไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน และจิตของขาพเจา
เปดจากราคะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
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เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌาน - เปดจากโทสะ
๒๙. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานและจิตของขาพเจาเปดจาก
โทสะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ปฐมฌานเปดจากโมหะ
๓๐. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจาก
โมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
ขัณฑจักร จบ
พัทธจักร
[๒๖๗] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขา
ไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่งทุติยฌานและตติยฌาน ดวย
อาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
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๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
๒. . . .ทุติยฌานและจตุตถฌาน. . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๓. . . .ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๔. . . .ทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข. . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๕. . . .ทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข. . . ตองอาบัติปาราชิก.
๖. . . .ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ. . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๗. . . .ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๘. . . .ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาธิ. . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๙. . . .ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๐. . . .ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๑. . . .ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๒. . . .ทุติยฌานและวิชชา ๓ . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๓. . . .ทุติยฌานและสติปฎฐาน ๔ . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๔. . . .ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔. . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๕. . . .ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๖. . . .ทุติยฌานและอินทรีย ๕ . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๗. . . .ทุติยฌานและพละ ๕. . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๘. . . .ทุติยฌานและ.โพชฌงค ๗ . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๑๙. . . .ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๐. . . .ทุติยฌานและโสดาปตติผล . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
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๒๑. . . .ทุติยฌานและสกทาคามิผล . . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๒๒. . . .ทุติยฌานและอนาคมิผล . .
ตองอาบัติปาราชิก.
๒๓. . . .ทุติยฌานและอรหัตผล . ..
ตองอาบัติปาราชิก.
๒๔. . . .ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๕. . . .ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๖. . . .ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๗. . . .ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . . ตองอาบัติ
ปาราชิก.
๒๘. . . .ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . . ตองอาบัติ
ปาราชิก.
๒๙. . . .ทุติยฌานและจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . . ตองอาบัติ
ปาราชิก.
๒๐. . . . ทุติยฌานและปฐมฌาน . . . ตองอาบัติปาราชิก.
พัทธจักร จบ
พัทธจักรเอกมูลกนัย ทานตั้งอุตริมนุสธรรมขอหนึ่ง ๆ เปนมูลแลว
เวียนไปโดยวิธีนี้ นี้ทานยอไว.
พัทธจักร เอกมูลกนัย
[๒๖๘] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ
และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
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ซึ่งปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
๒. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งทุติยฌาน . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๓. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งตติยฌาน . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๔. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งจตุตถฌาน . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๕. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาราชิก.
๖. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งอนิมิตตวิโมกข . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๗. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ชึ่งอัปปณิหิตวิโมกข . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๘. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งสุญญตสมาธิ . . . ไมตอง ปาราชิก.
๙. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งอนิมิตตสมาธิ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งอัปปณิหิตสมาธิ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
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๑๒. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งสุญญตสมาบัติ. . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๒. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งอนิมิตตสมาบัติ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๓. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งอัปปณิหิตสมาบัติ. . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโรงหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งวิชชา ๓ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๕. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งสติปฏฐาน ๔ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งสัมมัปปธาน ๔ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว
. . . ซึ่งอิทธิบาท ๔ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๑๘. ภิกษุรูอยู จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งอินทรีย ๕ . . .ตองอาบัติปาราชิก.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งพละ ๕ . . .ตองอาบัติปาราชิก.
๒๐. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งโพชฌงค ๗ . . .ตองอาบัติปาราชิก.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
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๒๒. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งโสดาปตติผละ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๓. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งสกทาคามิผล . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๔. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งอนาคามิผล . . .ตองอาบัติปาราชิก.
๒๕. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว. . .
ซึ่งอรหัตผล . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๖. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละ
แลว คายแลว . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๗. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะ ขาพเจา
สละแลว คายแลว . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโมหะ ขาพเจา
สละแลว คายแลว . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจา
เปดจากราคะ . . . ตองอาบัติปาราชิก.
๓๐. ภิกษุรูอยู . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจา
เปดจากโทสะ . . .ตองอาบัติปาราชิก.
พัทธจักร เอกมูลกนัย
มีอุตริมนุสธรรมขอหนึ่งเปนมูล ที่ทานยอไว จบ
[๒๖๙] พัทธจักร ทุมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูลก็ดี
ติมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๓ ขอเปนมูลก็ดี จตุมูลกนัย มีอุตริมนุส-
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ธรรม ๔ ขอเปนมูล ก็ดี ปญจมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๕ ขอเปนมูลก็ดี
ฉมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๖ ขอเปนมูลก็ดี สัตตมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๗ ขอเปนมูลก็ดี อัฏฐมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๘ ขอเปนมูลก็ดี
นวมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๙ ขอเปนมูลก็ดี ทสมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักรเอกมูลกนัย
ดังที่ใหพิสดารแลวนั้นเถิด.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรมทุกขอเปนมูล ดังตอไปนี้:พัทธจักร สัพพมูลกนัย
[๒๗๐] ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว
เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข สุญญตสมาธิ
อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตผล ราคะขาพะเขาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลวคายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โมหะขาพเจาสละแลวคายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว จิตของขาพเจาเปดจากราคะ จิตของ
ขาพเจาเปดจากโทสะ และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
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แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง ตองอาบัติปาราชิก.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ
สุทธิกวารกถา จบ
ขัณฑจักร แหงนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ
[๒๗๒] ๑. ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว
ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔
อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูกลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว . . .เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๖. ภิกษุรูอยู. . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาขาสติปฏฐาน ๔ แลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๑๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว . . .เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว
. . .เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเจาอรหัตผลแลว . . .เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ขัฌฑจักร แหงนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ จบ
พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตริมนุสธรรมขอหนึ่งเปนมูล
[๒๗๒] ๑. ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว
ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔
อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว . . .เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาเท็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาววา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๑๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๓. ภิกษุรูอยู. . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๒๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว ตายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาถุลลัจจัย.
๓๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตริมนุสธรรมขอหนึ่งเปนมูล จบ
มูลแหงพัทธจักรขอที่ทานยอไว
[๒๗๓] ๑. ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจาก
โมหะดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาว
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เท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความ
ชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขา
ไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตอองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเชาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๗. ภิกษุรูอยู . . .แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว.
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๙. ภิกษุรูยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๑๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเสขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว
. . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๒๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว ตายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร เอกมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ ที่ทานยอไวจบ
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ขัณฑจักรทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล
[๒๗๔] ๑. ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌาน
และทุติยฌานแลว ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌาน
แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว. . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิต
วิโมกขแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว. . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว . . .เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
อาบัติถุลลัจจัย.
๑๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๑๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชชา ๓
แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
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๑๓. ภิกษุรูอยู แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน
๘ แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท
๔ แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอินทรีย
๕ แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕
แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
๑๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเชาปฐมฌานและโพชฌงค
๗ แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอริยมรรค
มีองค ๘ แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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๒๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๒๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม เขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๒๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตผล
แลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
๒๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และราคะ
ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโทสะ
ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๒๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และโมหะ
ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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๒๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของ
ขาพเจาเปดจากราคะ . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของ
ขาพเจาเปดจากโทสะ . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน และจิตของ
ขาพเจาเปดจากโมหะ . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ขัณฑจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตริมนุสธรรม ๒ ขอ เปนมูล จบ
พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล
[๒๗๕] ๑. ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาทุติยฌาน
และตติยฌานแลว ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑
เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว
ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพราง
ความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ภิกษุรูอยู. . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญทสมาบัติแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว . . .
เนื้อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๑๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว
. . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๒๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๖. ภิกษุรูอยู. . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
มีอุตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล จบ
พัทธจักร ทุมูลกนัย แหงวัตถุนิสสารกะ
ที่ทานยอไว
[๒๗๖] ๑. ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา จิตของขาพเจาเปดจาก
โทสะ และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขา
ปฐมฌานแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 540
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย. .
๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๐. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๑๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๒ ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว. . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๑๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว . . . เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๐. ภิกษุรูอยู. . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๑. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว
. . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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๒๒. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๓. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๔. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๕. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๖. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา ราคะขาพเจาสละ.แลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๗. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โทสะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๘. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา โมหะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒๙. ภิกษุรูอยู . . . แตกลาวเท็จวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร ทุมูลกนัย มีอุตริมนุสธรรม ๒ ขอเปนมูล
แหงวัตถุนิสสารกะ ที่ทานยอไว จบ
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[๒๗๗] พัทธจักรแหงวัตถุนิสสารกะ มีอุตริมนุสธรรม ๓ ขอเปน
มูลก็ดี มีอุตริมนุสธรรม ๔ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตริมนุสธรรม ๕ ขอเปน
มูลก็ดี มีอุตริมนุสธรรม ๖ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตริมนุสธรรม ๗ ขอเปน
มูลก็ดี มีอุตริมนุสธรรม ๘ ขอเปนมูลก็ดี มีอุตรินนุสธรรม ๙ ขอเปน
มูลก็ดี มีอุตริมนุสธรรม ๑๐ ขอเปนมูลก็ดี บัณฑิตพึงทํา ใหเหมือน
พัทธจักร แมมีอุตริมนุสธรรมขอหนึ่ง ๆ เปนมูล แหงนิกเขปบททั้งหลาย
ที่กลาวไวแลวฉะนั้น พึงใหพิสดารเหมือนพัทธจักร มีอุตริมนุสธรรมขอ
หนึ่งเปนมูล ที่ทานใหพิสดารแลวนั้นเถิด
พัทจักร สัพพมูลกนัย
มีอุตริมนุสธรรมทุกขอเปนมูล ดังนี้:[๒๗๘] ภิกษุรูอยู ประสงคจะกลาววา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข
สุญญตสมาบัติติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘ โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผลแลว ราคะ
ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว
โทสะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว โมหะ ขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สละแลว
เพิกแลว ถอนแลว จิตของขาพเจาเปดจากราคะ จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ
และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
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ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ
จักรเปยยาลแหงวัตถุนิสสารกะ จบ
วัตถุกามวารกถา จบ
ปจจยปฏิสังยุตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด
ปจจัยตตวจนวาร ๕ หมวด
[๒๓๙] ๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน...
ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน . . . สุญญตวิโมกข . . .อนิมิตตวิโมกข ...อัปปณิหิตวิโมกข . . .สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ . . .อัปปณิหิตสมาธิ . . . สุญญตสมาบัติ
. . . อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . .วิชชา ๓ .. .สติปฎฐาน ๔ . . .
สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕ . . .พละ ๕ . . . โพชฌงค ๗. . .
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อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . . อนาคามิผล . . .
อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ราคะ ภิกษุนั้น
สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . .
โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน จิตของภิกษุนั้น
เปดจากราคะ. . .จิตของภิกษุนั้น เปดจากโทสะ. . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานใน
สุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่ง
จตุตถฌานในสุญญาคาร . . . ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๒๘๐] ๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน. . .
ตติยฌาน. ..จตุตถฌาน... สุญญตวิโมกข . . . อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข . . . สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ .. สุญญตสมาบัติ . . .อนิมิตตสมาบัติ . . .อัปปณิหิตตสมาบัติ. . .วิชชา ๓ .. สติปฏฐาน
๔ . . . สัมมัปปธาน ๔. . .อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕ . . . พละ ๕ . . .โพชฌงค
๗ . . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . . อนาคามิผล
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. . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ราคะ ภิกษุนั้น
สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . .
โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . .โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน จิตของภิกษุนั้น
เปดจากราคะ. . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ
ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ
๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก จ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว
เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานใน
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สุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่ง
จตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําไหแจง ซึ่ง
ปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง
ทุติยฌาน. . .ตติยฌาน. . .จตุตถฌาน. . . สุญญตวิโมกข. . . อนิมิตตวิโมกข. . .
อัปปณิหิตวิโมกข. . .สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ . . .
สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิตตสมาบัติ . . . อปปณิหิตสมาบัติ . . .วิชชา ๓ . . . สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๕ . . . อิทธิบาท ๔. . . อินทรีย. . . ๕ พละ ๕. . .
โพชฌงค ๗ . . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . .
อนาคามิผล . . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
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ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ราคะ ภิกษุ
นั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . .
โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว ตายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน จิตของ
ภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปด
จากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูไดเปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน
ในสุญญาคาร . . .ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร . . .
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ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง
ปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของ ทาน ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่งทุติยฌาน
. . . ตติยฌาน. . . จตุตุถฌาน. . . สุญญตวิโมกข. . . อนิมิตตวิโมกข. . .อัปปณิหิตวิโมกข. . . สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ . . .อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . . วิชชา ๓. . . สติปฏฐาน ๔
. . . สัมมัปปธาน ๔. . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕ . . . พละ ๕. . .โพชฌงค ๗
. . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . . อนาคามิผล . . .
อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยา คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
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๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ราคะ ภิกษุ
นั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . .
โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว ตายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว อํา พรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทานเ จิตของ
ภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . จิตของภิกษุนั้น
เปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน
ในสุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร. . .
ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . อยาง . . .๕ อยาง . . .
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๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของ
ภิกษุไขของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .
๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุ
ไขของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน . . . ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน . . . สุญญตวิโมกข
อนิมิตตวิโมกข . . . อัปปณิหิตวิโมกข . . . สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ . . .
อัปปณิหิตสมาธิ . . . สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิตตสมาบัติ. . . อัปปณิหิตสมาบัติ
. . . วิชชา ๓ . . . สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท . . .
อินทรีย ๕. . . พละ ๕ . . . โพชฌงค ๗. . . อริยมรรคมีองค ๘. . .โสดาปตติผล. . .
สกทาคามิผล อนาคามิผล . . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง. . .
๕ อยาง . . . ๖ อยาง. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ
จริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
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ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุ
ไขของทาน ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว. ถอนแลว . . . โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .
๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุ
ไขของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . .จิตองภิกษุนั้นเปดจากโทสะ
จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุ
ไขของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจงซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร. . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร. . .ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาว
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เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ปจจัตตวจนวาร จบ
กรณวจนวาร ๕ หมวด
๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน
. . . ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน. . .สุญญตวิโมกข. . .อนิมิตตวิโมกข. . .อัปปณิหิตวิโมกข . . . สุญญสมาธิ . . .อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ . . . สุญญตสมาบัติ. . . อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิคสมาบัติ . . . วิชชา ๓ . . . สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕ . . . พละ ๕
โพชฌงค ๗ . . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . .
อนาคามิผล . . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง
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๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ราคะ
ภิกษุนั้นสละแลว ตายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว...
โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . .โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง
. . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุโดอาศัยแลว จิตของ
ภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . จิตของภิกษุนั้น
เปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐม-
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ฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร
ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .
๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ
๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน
. . . ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน . . . สุญญตวิโมกข . . . อนิมิตตวิโมกข . . .
อัปปณิหิตวิโมกข . . . สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ . . .
สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . . วิชชา ๓ . . .
สติปฏฐาน ๔ . . สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕. . . พละ ๕
. . . โพชฌงค ๗ . . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล
. . . อนาคามิผล . . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
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ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๘ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ พรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว
. . . โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . .โมหะ ภิกษุนั้น สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิตของ
ภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . จิตของภิกษุนั้น
เปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน
ในสุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร . . .
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ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งทุติยฌาน. . .ตติยฌาน...จตุตถฌาน. . .สุญญตวิโมกช . . .อนิมิตตวิโมกข
. . . อัปปณิหิตวิโมกข. . . สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ. . . อัปปณิหิตสมาธิ. . .
สุญญตสมาบัติ . . .อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . . วิชชา๓ . . . สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . .อินทรีย ๕ . . . พละ ๕
โพชฌงค ๗ . . .อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . .สกทาคามิผล. . .
อนาคามิผล . . .อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
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๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม ขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . .จิตของภิกษุ
นั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ าLยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานใน
สุญญาคาร . . . ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง
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. . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความ ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งทุติยฌาน. . .ตติยฌาน. . . จตุตถฌาน. . . สุญญตวิโมกข. . . อนิมิตตวิโมกข
. . . อัปปณิหิตวิโมกข. . . สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ
. . . สุญญตสมาบัติ . . .อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . .วิชชา ๓. . .
สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๔ . . .อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย . . . พละ ๕
. . . โพชฌงค ๗ . . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . .สกทาคามิผล
. . . อนาคามิผล . . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
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๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ราคะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว
. . . โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อ เขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว จิต
ของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . .จิตของภิกษุนั้น
เปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุ
นั้น เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง
ปฐมฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานใน
สุญญาคาร. . .ซึ่งจตตุถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง
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. . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ
จริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไข ของ
ทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง
. . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ แลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง
เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอัน
ภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้น เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูไดเปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน . . . ตติยฌาน . . .จตุตถฌาน . . .สุญญตวิโมกข . . .
อนิมิตตวิโมกข . . . อัปปณิหิตวิโมกข . . .สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ. . .
อัปปณิหิตสมาธิ . . . สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ
. . . วิชชา ๓ . . .สติปฏฐาน ๔ . .. สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕
. . .พละ ๕ . . .โพชฌงค ๗ . . .อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล. . .
สกทาคามิผล . . . อนาคามิผล . . . อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง
. . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
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ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน
อันภิกษุใดบริโภคแลว ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว ตายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . โทสะ ภิกษุนั้น สละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน
อันภิกษุใดบริโภคแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ. . . จิตของภิกษุนั้นเปด
จากโทสะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .
๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว อําพรางความ
เห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อาพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน
อันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปน
ผูชํานาญทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาควร. . .ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร...
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ซึ่งตติยฌานในสุญญาควร. . .ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปโยควจนวาร ๕ หมวด
๑. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว
ภิกษุนั้น เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . .๗
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง
ทุติยฌาน. . . ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน. . .สุญญตวิโมกข . . .อนิมิตตวิโมกข
อัปปณิหิตวิโมกข. . . สุญญตสมาธิ. . . อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ . . . วิชชา ๓. . .สติปฏฐาน. . . ๔
. . . สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔. . .อินทรีย ๕ . . . พละ ๕ . . .โพชฌงค ๗
. . . อริยมรรคมี องค ๘ . . .โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . . อนาคามิผล. . .
อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง. . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗
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อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
ใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ราคะ
ภิกษุนั้น สละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอน
แลว . . . โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕
อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัยเมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว จิต
ของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ. . .จิตของภิกษุนั้น
เปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . .
๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ ๓
ครั้น กลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูก
ใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตอองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานใน
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สุญญาควร. . .ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร. . .ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร. . . ซึ่ง
จตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง. . .๖
อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่ง
ปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗
คือ ๑ เบื้องตน เธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง
ทุติยฌาน. . .ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน . . . สุญญตวิโมกข. . .อนิมิตตวิโมกข
อัปปณิหิตวิโมกข. . .สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ. . . อัปปณิหิตสมาธิ. . .
สุญญตสมาบัติ . . .อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . . วิชชา ๓ . . . สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน. . . อิทธิบาท . . .๔ อินทรีย ๕ . . .พละ๕. . . โพชฌงค
๗ . . .อริยมรรคมีองค ๘. . .โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล. . .อนาคามิผล. . .
อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
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กลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เนื้อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ราคะ
ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอน
แลว . . . โทสะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว . . . โมหะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕
อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่น
เขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว จิตของ
ภิกษุนั้น เปดจากราคะ. . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ. . .จิตของภิกษุนั้นเปด
จากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น
กลาวแลวก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว จิต
ของภิกษุนั้นเปดจากราคะ. . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . .จิตของภิกษุนั้น
เปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . .
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๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแลวซึ่งปฐมฌานใน
สุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร. . . ซึ่ง
จตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖
อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาต
แลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจงซึ่ง
ปฐมฌานดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง
คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาว
แลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖
อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อเขาไมเขาใจตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งทุติยฌาน. . . ตติยฌาน . . .จตุตถฌาน . . .สุญญตวิโมกข . . . อนิมิตตวิโมกข
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. . . อัปปณิหิตวิโมกข. . . สุญญตสมาธิ . . . อนิมิตตสมาธิ. . . อัปปณิหิตสมาธิ . . .
สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิตตสมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . . วิชชา ๓ . . . สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔. . . อิทธิบาท . . . อินทรีย ๕ . . .พละ ๕. . .
โพชฌงค ๗. . . อริยมรรคมีองค ๘ . . . โสดาปตติผล . . . สกทาคามิผล . . .
อนาคามิผล . . . อรหัตผลดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖
อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวา
กลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว
ราคะ ภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . . โทสะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว . . .โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . . ๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว
จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . จิตของภิกษุ
นั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . . ๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
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เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร . . .ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . .ซึ่งตติยฌานใน
สุญญาคาร . . .ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง
. . . อยาง . . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความ
จริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . . ๖ อยาง . . . ๗
อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ
๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความ
ถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งทุติยฌาน . . . ตติยฌาน . . . จตุตถฌาน . . . สุญญตวิโมกข . . . อนิมิตตวิโมกข. . . อัปปณิหิตวิโมกข . . .สุญญตสมาธิ . . .อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิ-
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หิตสมาธิ . . . สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิต สมาบัติ . . . อัปปณิหิตสมาบัติ . . .
วิชชา ๓ . . . สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . .อินทรีย ๕
. . . พละ ๕ . . .โพชฌงค ๗ . . .อริยมรรคมีองค ๘ . . .โสดาปตติผล . . .สกทาคามิผล . . .อนาคามิผล . . .อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕
อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลัง
กลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพราง
ความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพางความ
จริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว
ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว
ถอนแลว . . .โทสะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว . . .โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง
. . . ๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว
ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว
จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . .จิตของ
ภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง . . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง
. . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาว
เท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพราง
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ความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ
ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร . . . ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร . . .ซึ่งตติยฌานใน
สุญญาคาร . . .ซึ่งจตุตถฌานในสุญญคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . .๔ อยาง
. . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . . ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
๕. ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอัน
เปนปจจัยของภิกษุไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .
๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปน
ปจจัยของภิกษุไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู
ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งทุติยฌาน . . .ตติยฌาน . . .จตุตถฌาน . . . สุญญต-
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วิโมกข . . .อนิมิตตวิโมกข. . .อัปปณิหิตวิโมกข . . .สุญญตสมาธิ . . .อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ . . . สุญญตสมาบัติ . . . อนิมิตตสมาบัติ . . .อัปปณิหิตสมาบัติ . . .วิชชา ๓ . . .สติปฏฐาน ๔ . . .สัมมัปปธาน ๔ . . .อิทธิบาท ๔
. . . อินทรีย ๕ . . .พละ ๕ . . . โพชฌงค ๗ . . .อริยมรรมมีองค ๘ . . .โสดาปตติผล . . .สกทาคามิผล . . .อนาคามิผล . . .อรหัตผล ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จัก
กลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ
แลว ๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปน
ปจจัยของภิกษุไขแลว ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . .โทสะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว . . .โมหะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาว
เท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ
๗ อําพรางความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปน
ปจจัยของภิกษุไขแลว จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . จิตของภิกษุนั้นเปด
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จากโทสะ . . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง
. . . ๕ อยาง . . .๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ
๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ ๓ ครั้น กลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว
๔ อําพรางความเห็น ๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพราง
ความจริง เมื่อคนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปน
ปจจัยของภิกษุไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู
ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร . . .ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร
. . .ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร ดวยอาการ ๓ อยาง . . . ๔ อยาง . . .๕ อยาง . . .
๖ อยาง . . .๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา จักกลาวเท็จ ๒ กําลังกลาว ก็รู
วากลาวเท็จ ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว ๔ อําพรางความเห็น
๕ อําพรางความถูกใจ ๖ อําพรางความชอบใจ ๗ อําพรางความจริง เมื่อ
คนอื่นเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไมเขาใจ ตองอาบัติทุกกฏ.
เปยยาล ๑๕ หมวด จบ
ปจจัยปฏิสังยุตวารกถา จบ
อนาปตติวาร
[๒๘๑] ภิกษุสําคัญวาไดบรรลุ ๑ ภิกษุไมประสงคจะกลาวอวด ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑
ภิกษุอาทิกัมมีกะ ๑ ไมตองอาบัติ.
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วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๒๘๒] เรื่องสําคัญวาไดบรรลุมรรคผล . . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
เรื่องอยูปา . . . . . . . . . .๑ เรื่อง เรื่องเที่ยวบิณฑบาต. . . . . . . ๑ เรื่อง
เรื่องอุปชฌายะ . . . . . . . ๑ เรื่อง เรื่องอิริยาบถ . . . . . . . . .๔ เรื่อง
เรื่องละสัญโญชน . . . . . . . ๑ เรื่อง เรื่องธรรมในที่ลับ. . . . . . . .๑ เรื่อง
เรื่องวิหาร . . . . . . . . . . . .๑ เรื่อง เรื่องบํารุง . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
เรื่องทําไมยาก . . . . . . . ๑ เรื่อง เรื่องความเพียร . . . . . . . ๑ เรื่อง
เรื่องไมกลัวความตาย . . . . .๑ เรื่อง เรื่องความเสียหาย. . . . . . ..๑ เรื่อง
เรื่องความประกอบชอบ . . . ๑ เรื่อง เรื่องปรารภความเพียร . . ..๑ เรื่อง
เรื่องประกอบความเพียร . . . ๑ เรื่อง เรื่องอดกลั้นเวทนา . . . .. .๒ เรื่อง
เรื่องพราหมณ . . . . . . . . ๕ เรื่อง เรื่องพยากรณมรรคผล. . . . .๓ เรื่อง
เรื่องครองเรือน . . . . . . . . ๑ เรื่อง เรื่องหามกาม . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
เรื่องยินดี . . . . . . . . . .๑ เรื่อง เรื่องหลีกไป . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
อัฏฐิสังขลิกเปรต เคยเปนนายโคฆาต . . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
มังสเปสิเปรต
เคยเปนนายโคฆาต . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
มังสปณฑเปรต เคยเปนพรานนก . . . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
นิจฉวิเปรต
เคยเปนคนฆาแกะ . . . . . . . . . . . . . . .๑ เรื่อง
อสิโลมเปรต
เคยเปนคนฆาสุกร. . . . . . . . . . . . . . .๑ เรื่อง
สัตติโลมเปรต
เคยเปนพรานเนื้อ . . . . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
อุสุโลมเปรต
เคยเปนนายเพชฌฆาต . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
สูจิโลมเปรต
เคยเปนนายสารถี . . . . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
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สูจกเปรต
เคยเปนคนสอเสียด . . . . . . . . . . . .๑ เรื่อง
กุมภัณฑเปรต เคยเปนผูพิพากษาโกงชาวบาน . . . . . . ๑ เรื่อง
คูถนิมุคคเปรต เคยเปนชูกับภรรยาเขา. . . . . . . . . . . . .๑ เรื่อง
คูถขาทิเปรต
เคยเปนพราหมณชั่วชา . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
นิจฉวิตถีเปรต เคยเปนหญิงนอกใจผัว. . . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
มังกุลิตถีเปรต เคยเปนหญิงแมมด . . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
โอกิลินีเปรต เคยเปนหญิงขี้หึงเอาไฟครอกหญิงรวมสามี . . . ๑ เรื่อง
อสิสกพันธเปรต เคยเปนนายโจรเพชฌฆาต . . . . . . . . . . ๑ เรื่อง
เรื่องภิกษุเปรต . . . . . . . . .๑ เรื่อง เรื่องภิกษุณีเปรต . . . . . .๑ เรื่อง
เรื่องสิกขมานาเปรต. . . . . . ๑ เรื่อง เรื่องสามเณรเปรต . . . . . . . .๑ เรื่อง
เรื่องสามเณรีเปรต . . . . . . .๑ เรื่อง ซึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปเธอ
เหลานั้นบวชแลวไดทํากรรรมลามกไว เรื่องแมน้ําตโปทา ๑ เรื่อง เรื่องรบ ณ
กรุงราชคฤห ๑ เรื่อง เรื่องชางลงน้ํา ๑ เรื่อง เรื่องพระโสภิตะอรหันต
ระลึกชาติได ๕๐๐ กัลป ๑ เรื่อง.
เรื่องสําคัญวาไดบรรลุ
[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอวดอางคุณวิเศษดวยสําคัญ
วาไดบรรลุแลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไว
แลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ไมตองอาบัติเพราะสําคัญวาไดบรรลุ.
เรื่องอยูปา
[๒๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูปาดวยตั้งใจวาคนจัก
ยกยองเราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจวา พระผูมี
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พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงอยูปาดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุใด
อยูดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องเที่ยวบิณฑบาต
ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตดวยตั้งใจวา คนจักยกยอง
เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงเที่ยวบิณฑบาตดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุใดเที่ยว
บิณฑบาตดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องอุปชฌายะ ๒ เรื่อง
[๒๘๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุอีกรูป
หนึ่งวา อาวุโส พวกภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปน
พระอรหันต แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งวา
อาวุโส พวกภิกษุอันเตวาสิกของพระอุปชฌายะของพวกเรา ลวนเปนผูมีฤทธิ์
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มาก มีอานุภาพมาก แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจาประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง
[๒๘๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินจงกรมอยูดวยตั้งใจวา
คนจักยกยองเราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงเดินจงกรมดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุ
ใดเดินจงกรมดวยตั้งใจเชนนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งยืนอยูดวยตั้งใจวา คนจักยกยอง
เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงยืนดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุใดยืนดวยตั้งใจเชนนั้น
ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยูดวยตั้งใจวา คนจักยกยอง
เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงนั่งดวยตั้งใจเชนนั้น ภิกษุใดนั่งดวยทั้งใจเชนนั้น ตอง
อาบัติทุกกฏ.
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๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนอนอยูดวยตั้งใจวา คนจักยกยอง
เราดวยวิธีนี้ คนยกยองภิกษุนั้นแลว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก ภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุไมพึงนอนดวยทั้งใจเชนนั้น ภิกษุใดนอนดวยตั้งใจเชนนั้น
ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องละสัญโญชน
[๒๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตริมนุสธรรมแก
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง แมภิกษุรูปนั้นก็กลาวอวดอยางนี้วา อาวุโส แมผมก็ละ
สัญโญชนได แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องธรรมในที่ลับ
[๒๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูในที่ลับ พูดอวดอุตริมนุสธรรม ภิกษุผูรูจิตของบุคคลนั้น ตักเตือนเธอวา อาวุโส คุณอยาไดพูด
เชนนั้น เพราะธรรมเชนนั้นไมมีแกคุณ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก
แตตองอาบัติทุกกฏ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุอีกรูปหนึ่งอยูในที่ลับ พูดอวดอุตริมนุสธรรม
เทพดาตักเตือนเธอวา ขาแดพระคุณเจา พระคุณเจาอยาไดพูดเชนนั้น เพราะ
ธรรมนั้นไมมีแกพระคุณเจา ภิกษุนั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตอง
อาบัติทุกกฏ.
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เรื่องวิหาร
[๒๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดกะอุบาสกคนหนึ่งวา
ดูกอนอุบาสก ภิกษุผูอยูในวิหารของทานนั้น เปนพระอรหันต และภิกษุนั้น
ก็อยูในวิหารของอุบาสกนั้น เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอติดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องบํารุง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดกะอุบาสกผูหนึ่งวา ดูกอนอุบาสก
ภิกษุที่ทานบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
นั้นเปนพระอรหันต และอุบาสกนั้นก็บํารุงภิกษุนั้นอยูดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมี พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องทําไมยาก
[๒๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพา
กันถามภิกษุนั้นวา อุตริมนุสธรรมของคุณมีหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การทําพระอรหัตผลใหแจง
ไมใชของทําไดยาก แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองค
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ไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องความเพียร
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถาม
ภิกษุนั้นวา อุตริมนุสธรรมของคุณมีหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อันทานผูปรารภความ เพียร
แลว พึงยังธรรมใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานทที่เปน
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปน
สาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคนเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิคอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องไมกลัวความตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพูดกะภิกษุ
นั้นวา ดูกอนอาวุโส ทานอยาไดกลัวเลย.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผมไมกลัวตอความตาย แลว
มีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จึง
ควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตองอาบัติ
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ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถาม
วา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องความเสียหาย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพูดกับภิกษุ
นั้นวา ดูกอนอาวุโส ทานอยาไดกลัวเลย.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สําหรับทานผูมีความกินแหนง
แคลงใจตองกลัวแน แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิหาไดเปนสาวกของพระองค
ไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมไมตอง.
เรื่องประกอบชอบ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุ
นั้นวา อุตริมนุสธรรมของคุณมีหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อันทานผูประกอบโดยชอบ
พึงยังธรรมใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิหาไดเปนสาวกของ
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พระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องปรารภความเพียร
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุ
นั้น วา อุตริมนุสธรรมของคุณมีหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ทานผูมีความเพียรอันปรารภ
แลว พึงยังธรรมใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปน
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปน
สาวกของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องประกอบความเพียร
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถามภิกษุ
นั้นวา อุตริมนุสธรรมของคุณมีหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ทานผูมีความเพียรอันประกอบ
แลวพึงยังธรรมใหสัมฤทธิผลได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวก
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ของพระองคไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง
๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถาม
ภิกษุนั้นวา ดูกอนอาวุโส คุณยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอประ
ทังชีวิตไปไดหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อันคนพอดีพอรายไมสามารถ
จะอดกลั้นได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองค
ไม เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจามิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุผูไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายไดพากันถาม
ภิกษุนั้นวา ดูกอนอาวุโส ทานยังพออดทนตอทุกขเวทนาไดหรือ ยังพอ
ประทังชีวิตไปไดหรือ.
ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อันปุถุชนไมสามารถจะอดกลั้น
ได แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเทา
นั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม เราตอง
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อาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องพราหมณ ๕ เรื่อง
[๒๙๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลาย
มาแลวไดกลาววา นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงมาเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้น
มีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียก
พวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลว กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่งนิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลวได
กลาววา นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงนั่งเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมีความ
รังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียกพวกเรา
ดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ เพราะ
เขากลาวดวยความเลื่อมใส.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลว
ไดกลาววา นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงบริโภคเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมี
ความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียก
พวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลว กราบทูล
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส.
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลว
ไดกลาววา นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงฉันใหอิ่มเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้น
มีความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียก
พวกเรา ดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส.
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณผูหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลายมาแลว
ไดกลาววา นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงกลับไปเถิดเจาขา ภิกษุเหลานั้นมี
ความรังเกียจวา พวกเราหาไดเปนพระอรหันตไม ก็พราหมณนี้มารองเรียก
พวกเราดวยวาทะวาอรหันต พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติ
เพราะเขากลาวดวยความเลื่อมใส.
เรื่องพยากรณมรรคผล ๓ เรื่อง
[๒๙๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตริมนุสธรรม
แกภิกษุอีกรูปหนึ่ง แมภิกษุรูปนั้นก็ไดกลาวอยางนี้วา อาวุโส แมผมก็
ละอาสวะไดแลว มีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง พูดอวดอุตริมนุสธรรมแก
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง แมภิกษุรูปนั้นก็ไดกลาวอยางนี้วา อาวุโส ธรรมเหลานั้น

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 587
ยอมมีแมแกผม แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อวดอุตริมนุสธรรมแกภิกษุ
อีกรูปหนึ่ง แมภิกษุรูปนั้นก็ไดกลาวอยางนี้วา อาวุโส แมผมก็ปรากฏในธรรม
เหลานี้ แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
วา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
เรื่องครองเรือน
[๒๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา นิมนต
ทานมาอยูครองเรือนเถิด ขอรับ.
ภิกษุรูปนั้นตอบวา ทานทั้งหลาย คนอยางฉันไมควรแทที่จะอยูครอง
เรือน แลวมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องหามกาม
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา นิมนตทานมา
บริโภคกามเถิด ขอรับ.
ภิกษุรูปนั้นตอบวา ทานทั้งหลาย กามทั้งหลาย เราหามแลว แลว
มีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร.
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ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภิ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องยินดี
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติไดกลาวกะภิกษุรูปหนึ่งวา ทานยังยินดียิ่ง
อยูหรือ
ภิกษุรูปนั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย เรายังยินดียิ่งอยู ดวยความยินดี
เปนอยางยิ่ง แลวมีความรังเกียจวา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จึงควรพูดอยางนั้น สวนเราสิ หาไดเปนสาวกของพระองคไม
เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร.
ภิ. ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะพูดอวด พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะพูดอวด ไมตองอาบัติ.
เรื่องหลีกไป
[๒๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก จําพรรษาอยูในอาวาส
แหงหนึ่งตั้งกติกากันไววา ภิกษุใดหลีกไปจากอาวาสนี้กอน พวกเราจักเขาใจ
ภิกษุนั้นวาเปนพระอรหันต ภิกษุรูปหนึ่งหลีกไปจากอาวาสนั้นกอน ดวยตั้งใจ
วา ภิกษุทั้งหลายจงเขาใจเราวาเปนพระอรหันต แลวมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.
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เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต
[๒๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ คิชฌกูฏ
บรรพต ครั้นเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะครองอันตราวาสกแลว ถือ
บาตรจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทาน
พระลักขณะวา อาวุโส ลักขณะมาเถิด เราจะเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห
ดวยกัน ทานพระลักขณะรับ คําทานพระมหาโมคคัลลานะวา ได อาวุโส.
ขณะที่ทานพระมหาโมคคัลลานะ กําลังลงจากคิชฌกูฏบรรพตนั้น ได
ยิ้มใหปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง จึงทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะ วา อาวุโส มหาโมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุ อะไรหนอ
เปนปจจัย ใหยิ้ม.
ม. อาวุโส ลักขณะ ยังไมสมควรที่จะพยากรณปญหานี้ ทานจงถาม
ปญหานี้กะผม ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด.
ครั้นทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวบิณฑบาต
ในกรุงราชคฤห กลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัตแลว จึงพากันเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งแลว ทานพระลักขณะไดกลาวคํานี้กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทาน
พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อกําลังลงจากคิชฌกูฎบรรพต เขตพระนครราชคฤหนี้
ไดทําการยิ้มใหปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง อาวุโส โมคคัลลานะ อะไรหนอ
เปนเหตุ อะไรหนอ เปนปจจัยใหยิ้ม.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 590
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรตมีแตรางกระดูก ลอยไปใน
เวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง
จิกทิ้ง ยื้อแยงตามชองซี่โครง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้นรองครวญ
คราง อาวุโส ผมนั้นไดคิดเชนนี้วา นาอัศจรรยจริงหนอ นาประหลาดจริง
หนอ ที่สัตวแมเห็นปานนี้ ยักษแมเห็นปานนี้ เปรตแมเห็นปานนี้ การได
อัตภาพแมเห็นปานนี้ก็มีอยู.
ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ทานพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตริมนุสธรรม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมเปนผูมีจักษุอยู ยอมเปนผูมีญาณอยู เพราะสาวก
ไดรูไดเห็น หรือไดทําสัตวเชนนี้ ใหเปนพยานแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
กาลกอนเราก็ไดเห็นสัตวนั้น แตเราไมไดพยากรณ ถาเราพยากรณสัตวนั้น
และคนอื่นไมเชื่อเรา ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ทุกข แกเขาเหลานั้นสิ้นกาลนาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนั้นเคยเปนคน
ฆาโคอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ดวยวิบากแหงกรรมนี้นั้น เขาหมกไหมอยู
ในนรกหลายป หลายรอยป หลายพันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพ
เชนนี้ ดวยวิบากแหงกรรม นั้นแหละ ที่ยังเปนสวนเหลืออยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โมคคัลลานะ พูดจริง โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องมังสเปสิเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ. . .

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 591
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสเปสิเปรต มีแตชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาส
ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทั้ง
ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น รองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . .สัตวนั้น เคยเปนคนฆาโค อยูในพระนคร ราชคฤหนี้เอง . . .
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับ ทานมหาโมคคัลลานะ. . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะ กลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นมังสปณฑเปรต มีแตกอนเนื้อ ลอย ไปในเวหาส
ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทิ้ง
ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้นรองครวญคราง. . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . .สัตวนั้น เคยเปนพรานนกอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง. . .
เรื่องนิจฉวิเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ
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ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิเปรตชาย ไมมีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส
ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากัน โฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทิ้ง
ยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น รองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . . สัตวนั้นเคยเปนคนฆาแกะอยูในพระนครราชคฤห นี้เอง. . .
เรื่องอสิโลมเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับ ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นอสิโลมเปรตชาย มีขนเปนดาบ ลอยไปใน
เวหาส ดาบเหลานั้น ของมันหลุดลอยขึ้นไปแลวตกลงที่กายของมันเอง เปรต
นั้นรองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . . สัตวนั้นเคยเปนคนฆาสุกรอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง. . .
เรื่อง สัตติโลมเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่ พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ . .
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ทานพระมหาโมคคัลลานะ กลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นสัตติโลมเปรตชาย มีขนเปนหอก ลอยไปใน
เวหาส หอกเหลานั้น ของมันหลุดลอยขึ้นไปแลวตกลงที่กายของมันเอง เปรต
นั้น รองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . . สัตวนั้นเคยเปนพราน เนื้ออยูในพระนครราชคฤหนี้เอง. . .
เรื่อง อุสุโลมเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อัน เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทาน พระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ. . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะ กลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นอุสุ โลมเปรตชาย มีขนเปนลูกศร ลอยไปใน
เวหาส ลูกศรเหลานั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแลว ตกลงที่กายของมันเอง
เปรตนั้นรองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . . สัตวนั้นเคยเปนเพชฌฆาตอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง. . .
เรื่องสูจิโลมเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับ ทานพระมหาโมคคัลลานะ . . .

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 594
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็มลอยไปในเวหาส
เข็มเหลานั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแลว ตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้น
รองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . .สัตวนั้น เคยเปน นายสารถี อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง . . .
เรื่องสูจกเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ . . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงมาจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเปนเข็มลอยไปใน
เวหาส เข็มเหลานั้นของมัน ทิ่มเขาไปในศีรษะ แลวออกทางปาก ทีมเขาไป
ในปาก แลวออกทางอก ทิ่มเขาไปในอก แลวออกทางทอง ทิ่มเขาไปในทอง
แลวออกทางขาทั้งสอง ทิ่มเขาไปไนขาทั้งสอง แลวออกทางแขงทั้งสอง ทิ่ม.
เขาไปในแขงทั้งสอง แลวออกทางเทาทั้งสอง เปรตนั้นรองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . . สัตวนั้นเคยเปน คนสอเสียดอยูใน พระนครราชคฤหนี้เอง. . .
เรื่องกุมภัณฑเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ . . .
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ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเทาหมอ ลอย
ไปในเวหาส เปรตนั้นแมเมื่อเดินไป ยอมยกอัณฑะเหลานั้นแหละขึ้นพาดบา
เดินไป แมเมื่อนั่ง ก็ยอมนั่งบนอัณฑะเหลานั้นแหละ ฝูงแรง เหยี่ยว และ
นกตะกรุมพากันโฉบ อยูขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทิ้งยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรต
นั้น อยูไปมา เปรตนั้นรองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . สัตวนั้นเคยเปนผูพิพากษาโกงชาวบาน อยูในพระนครราชคฤห
นี้เอง . . .
เรื่องคูถนิมุคคเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน วิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ . . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวม
ศีรษะ...
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . . สัตวนั้นเคยเปนชูกับภรรยาของชายอื่น อยูในพระนครราชคฤห
นี้เอง . . .
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เรื่องคูถขาทิเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทาน พระโมคคัลลานะ. . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะ กลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นคูถขาทิเปรตชาย ผูจมอยูในหลุมคูถทวมศีรษะ
กําลังเอามือทั้งสองกอบคูถกินอยู . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . . สัตวนั้นเคยเปนพราหมณผูชั่วชา อยูในพระนครราชคฤห นี้เอง
ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา พราหมณนั้น นิมนตพระภิกษุสงฆดวย
ภัตตาหารแลว เทคูถลงในรางจนเต็ม สั่งคนใหไปบอกภัตกาล แลวไดกลาว
คํานี้วา ขอทานผูเจริญทั้งหลาย จงฉันอาหารและนําไปไหพอแกความตองการ
จากสถานที่นี้ ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เขาหมกไหมในนรก หลายป หลาย
รอยป หลายพันป หลายแสนป แลวไดประสบอัตภาพเชนนี้ ดวยวิบากแหง
กรรมนั้นแหละ ซึ่งยังเปนสวนเหลืออยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ
พูดจริง โมคคัลลานะไมตองอาบัติ.
เรื่องนิจฉวิตถีเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน วิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร ราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ. . .
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ทานมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไมมีผิวหนัง ลอยไปใน
เวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูขวักไขว จิกสับโดยแรง
จิกทิ้งยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตหญิงนั้นอยูไปมา เปรตหญิงนั้น รองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . . เปรตหญิงนั้น. . . เคยเปนหญิงประพฤตินอกใจสามี อยูในพระนคร
ราชคฤหนี้เอง . . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ
ไมตองอาบัติ.
เรื่องมังคุลิตถีเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ. . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นมังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปรางนาเกลียด มี
กลิ่นเหม็นลอยไปในเวหาส ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู
ขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทิ้งยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตหญิงนั้น อยูไปมา
เปรตหญิงนั้นรองครวญคราง. . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . . เปรตหญิงนั้นเคยเปนแมมดอยูในพระนครราชคฤห นี้เอง. . .

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 598
เรื่องโอกิลินีเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ. . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นโอกิลินีเปรตหญิง มีรางกายถูกไฟลวก มี
หยาดเหงื่อไหลหยด มีถานเพลิงโปรยลง ลอยไปในเวหาส เปรตหญิงนั้น
รองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . . เปรตหญิงนั้นเคยเปนอัครมเหสีของพระเจากาลิงคะ นางเปนคน
ขี้หึง ไดเอากระทะเต็มดวยถานเพลิงคลอกสตรีรวมพระราชสามี. . .
เรื่องอสีสกพันธเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ . . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นอสีสกพันธเปรตมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาส
ตาและปากของมันอยูที่อก ฝูงแรง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู
ขวักไขว จิกสับโดยแรง จิกทิ้งยื้อแยง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยูไปมา เปรตนั้น
รองครวญคราง . . .
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . .สัตวนั้นเคยเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร ชื่อทามริกะ อยูในพระนคร
ราชคฤห นี้เอง . . .
เรื่องภิกษุเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน วิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะ กับทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นภิกษุเปรตลอยไปใน เวหาส สังฆาฏิ บาตร
ประคดเอว และ รางกายของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย. . . ภิกษุเปรตนั้น เคยเปนภิกษุผูลามก ในศาสนาของพระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจา.
เรื่องภิกษุณีเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ..
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นภิกษุณีเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร
ประคดเอว และรางกายของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง . . .
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย . . . ภิกษุณีเปรตนั้น เคยเปนภิกษุณีผูลามก ในศาสนาของพระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจา. . .
เรื่องสิกขมานาเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ . . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ
บาตร ประคดเอว และรางกายของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรอง
ครวญคราง . . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย. . . สิกขมานาเปรตนั้นเคยเปนสิกขมานาผูลามก ในศาสนาของ พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา . . .
เรื่องสามเณรเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน
วิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ. . . .
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรเปรตลอยไปในเวหาส สังฆาฏิ บาตร
ประคดเอว และรางกายของมัน ถูกไฟติคลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง . . .
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย . . . สามเณรเปรตนั้น เคยเปนสามเณรผูลามก ในศาสนาของพระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจา . . .
เรื่องสามเณรีเปรต
โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ...
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต
เขตพระนครราชคฤหนี้ ไดเห็นสามเณรีเปรต ลอยไปในเวหาส สังฆาฎิ บาตร
ประคดเอว และรางกายของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นรองครวญคราง. . .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย . . . สามเณรเปรตนั้น เคยเปนสามเณรผูลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา. . .
เรื่องแมน้ําตโปทา
[๒๙๖] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลาย
กลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย แมน้ําตโปทานี้ ไหลมาแตหวงใด หวงนั้นมี
น้ําใสเย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทาเรียบราบ นารื่นรมย มีปลาและเตา
มาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู แตถึงอยางนั้น แมน้ํา
ตโปทานี้ก็เดือดพลานไหลไปอยู
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ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระมหา
โมคคัลลานะจึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส แมน้ําตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด
หวงนั้นมีน้ําใส เย็น จืดสนิท สะอาดสะอาน มีทาเรียบราบ นารื่นรมย มี
ปลา และเตามาก อนึ่ง ดอกบัว ประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู แตถึงอยาง
นั้น แมน้ําตโปทาน ก็เดือดพลานไหลไปอยู ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาว
อวดอุตริมนุสธรรม แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระ ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําตโปทานี้ไหลมาแตหวงใด หวงนั้นมีน้ําใส เย็น จืด
สนิท สะอาด สะอาน มีทาเรียบราบ นารื่นรมย มีปลาและเตามาก อนึ่ง
ดอกบัวประมาณเทากงเกวียนแยมบานอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตแมน้ําตโปทา
นี้ ไหลผานมาในระหวางมหานรกสองขุม เพราะฉะนั้น แมน้ําตโปทานี้จึง
เดือดพลานไหลไปอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ
ไมตองอาบัติ.
เรื่องรบ ณ พระนครราชคฤห
[๒๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทํา
สงคราม พายแพพวกเจาลิจฉวี ตอมาภายหลัง ทาวเธอทรงระดมพลยกไปรบ
พวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ และตีกลองนันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชา
ทรงชนะพวกเจาลิจฉวีแลว ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะพูดกะภิกษุทั้ง
หลายวา อาวุโสทั้งหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวีแลว แตเขาตี
กลองนันทิเภรี ประกาศในสงความวา พระราชาทรงไดชัยชนะพวกเจาลิจฉวี
แลว.
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ภิกษุทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระ
มหาโมคคัลลานะจึงกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระราชาทรงปราชัยพวก
ลิจฉวีแลว แตเขาตีกลองนันทิเภรีประกาศในสงครามวา พระราชาทรงไดชัย
ชนะพวกเจาลิจฉวีแลว ทานพระมหาโมคคัลลลานะกลาวอวดอุตริมนุสธรรรม
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ครั้งแรกพระราชาทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวี ตอมาภายหลังทาวเธอทรงระดมพล
ยกไปรบพวกเจาลิจฉวีไดชัยชนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง
โมคคัลลานะ ไมตองอาบัติ.
เรื่องชางลงน้ํา
[ ๒๙๘ ] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมา
กลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ
ตําบลนี้ ไดยินเสียงโขลงชางลงน้ํา เวลาขึ้นจากน้ํา เปลงเสียงดังดุจ นกกระเรียน.
ภิกษุทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระ
มหาโมคคัลลานะจึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราเขาอาเนญชสมาธิ
ใกลฝงแมน้ําสัปปนิกา ณ ตําบลนี้ ไดยินเสียงโขลงชางลงน้ํา เวลาขึ้นจากน้ํา
เปลงเสียงดังดุจนกกระเรียน ทานพระมหาโมคคัลลานะ กลาวอวดอุตริมนุสธรรม แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย สมาธินั้นมีอยู แตไมบริสุทธิ์ โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ
ไมตองอาบัติ.
เรื่องพระโสภิตะอรหันต
[๒๙๙] ครั้งนั้น ทานพระโสภิตะเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ดู
กอนอาวุโส ทั้งหลาย เราระลึกชาติไดหารอยกัลป ภิกษุทั้งหลายพากัน เพงโทษ
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ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระโสภิตะ จึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย เราระลึกชาติไดหารอยกัลป ทานพระโสภิตะกลาวอวดอุตริมนุสธรรม แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ชาตินี้ของโสภิตะมีอยู แตมีชาติเดียวเทานั้นแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โสภิตะพูดจริง โสภิตะไมตองอาบัติ.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ จบ
[๓๐๐] ทานทั้งหลาย ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้น
แสดงแลว ภิกษุตองอาบัติปาราชิกอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมไมไดสังวาสกับ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนปาราชิก ยอมเปนผูหาสังวาสมิไดในภายหลังเหมือน
ในกาลกอน ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนั้น
วา ทานทั้งหลายบริสุทธิ์ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ ขาพเจา
ขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายบริสุทธิ์ ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบท
นี้แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลาย บริสุทธิ์ในธรรม
คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แลวหรือ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ในธรรม คือ
ปาราชิก ๔ สิกขาบท แลว เพราะฉะนั้นจึงเปนผูนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้แล.
ปาราชิกกัณฑ จบ
หัวขอประจําเรื่อง
ปาราชิก ๔ สิกขาบท คือ :เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสวิคคหะ ๑ อุตริมนุสธรรม ๑
เปนวัตถุแหงมูลเฉท หาความสงสัยมิได ดังนี้แล
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จตุตถปาราชิกวรรณนา
พระศาสดา ผูทรงรูแจงสัจจะทั้ง ๔
ทรงประกาศ จตุตถปาราชิกใดไวแลว, บัด
นี้ มาถึงลําดับสังวรรณนาแหงจตุตถปาราชิกนั้นแลว ; เพราะเหตุนั้น คําใดที่จะพึงรู
ไดงาย และคําที่ขาพเจาไดประกาศแลวใน
เบื้องตน, สังวรรณนานี้ แหงจตุตถปาราชิก
แมนั้น จะเวนคํานั้น ๆ เสีย.
[เรื่องภิกษุพวกจําพรรษาริมฝงแมน้ําวัคคุมุทา]
คําวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ ฯ เป ฯ
คิหีน กมฺมนฺต อธิฏเม ความวา พวกเราจงชวยกันอํานวยกิจการที่ควร
ทํา ในนาและในสวนเปนตน ของพวกคฤหัสถเถิด. มีคําอธิบายวา พวกเรา
จงบอก และจงพร่ําสอนวา พวกทานควรทําอยางนี้ ไมควรทําอยางนี้
บทวา ทูเตยฺย ไดแก การงานของทูต.
บทวา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส ไดแก ธรรมที่ลวงเลยพวกมนุษย
ไป. อธิบายวา ธรรมที่ลวงเลยพวกมนุษยไปใหลุถึงความเปนพรหม หรือ
พระนิพพาน. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ธรรมของมนุษยผูยวดยิง คือ บุรุษผู
ประเสริฐสุด ซึ่งเปนผูไดฌาน และเปนพระอริยเจา.
ในคําวา อสุโก ภิกฺขุ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุทั้งหลาย
ปรึกษากับตนอยางนั้นแลว ภายหลัง เมื่อกลาวแกพวกคฤหัสถพึงทราบวา
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ไดกลาวสรรเสริญดวยอํานาจแหงชื่อทีเดียว อยางนี้วา ภิกษุชื่อพุทธรักขิต
ไดปฐมฌาน ชื่อธรรมรักขิต ไดทุติยฌานดังนี้เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น ขอวา เอโสเยว โข อาวุโส เสยฺโย
ความวา การชวยอํานวยกิจการ และการนําขาวสาสนไปดวยความเปนทูต มี
ขาศึกมาก มีการแขงดีกันมาก ทั้งเปนของไมสมควรแกสมณะ , สวนขอที่พวก
เราพากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถนั้นแล เปนสิ่งที่
นาสรรเสริญกวา คือ ยอดเยี่ยมกวาไดแก ดีกวากิจทั้งสองนั้น เปนไหนๆ. ทาน
กลาวอธิบายไวอยางไร ? กลาวไววา ขอที่พวกเราจักพากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ ผูถามถึง หรือผูมิไดถามถึงภิกษุผูนั่งพัก
อิริยาบถอยูหรือโดยมีอาทิอยางนี้วา ภิกษุชื่อโนนนี้ ไดปฐมฌาน นี้แลประ
เสริฐที่สุด.
[อธิบายศัพทกิริยาอนาคต]
ก็ เมื่อความสัมพันธดวยกิริยาอนาคต ไมมี ภิกษุเหลานั้น จักกลาว
ชมคุณนั้น ในขณะนั้นไมไดเลย, เพราะเหตุนั้น เนื้อความที่ทานมิไดแตง
ปาฐะที่เหลือ กลาวไววา ภาสิโต ภวิสฺสโต จึงไมถูก ; เพราะฉะนั้น ใน
บทวา ภาสิโต นี้ บัณฑิตควรทําไหมีความสัมพันธดวยกิริยาอนาคต แลว
พึงทราบอรรถอยางนี้วา คุณอยางใด จักเปนสิ่งที่พวกเรากลาวชมอยางนั้น
คุณอยางนั้นตองประเสริฐที่สุด. แตนักศึกษา ควรแสวงหาลักษณะจากคัมภีร
ศัพทศาสตร.
สองบทวา วณฺณวา* อเหสุ ความวา วรรณะแหงสรีระที่ใหมเอี่ยม
อยางอื่นนั่นแล เกิดขึ้นแกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้น ไดเปนผูมีน้ํานวล
ดวยวรรณะนั้น
*
บาลีเปน วณฺณวนฺโต
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บทวา ปนินฺทฺริยา ความวา ชื่อวาเปนผูมีอินทรียอิ่ม โดยความ
ที่อินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ ไมเหี่ยวแหง เพราะโอกาสที่ประสาททั้ง ๕
ตั้งมั่น เปนของบริบูรณ.
บทวา ปสนฺนมุขวณฺณา มีความวา เปนผูมีน้ํานวลโดยไมแปลก
กัน แมก็จริง, ถึงกระนั้น สีหนาของภิกษุเหลานั้น ก็ผองใสเกินไป กวา
วรรณะแหงสรีระ. อธิบายวา ผองใสไมหมนหมอง คือบริสุทธิ์.
บทวา วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณา มีความวา ก็ภิกษุเหลานั้นเปนผูมี
น้ํานวลดวยวรรณะใด ซึ่งเปนเชนกับดอกกรรณิการ, วรรณะเชนนั้นของ
มนุษยทั้งหลายแมเหลาอื่น ก็มีอยู,* เหมือนอยางวา (วรรณะเชนนั้น ) ของ
มนุษยเหลานี้เปนฉันใด, ของภิกษุเหลานั้น ไมเปนฉัน นั้น คือ ผิวพรรณ
ของภิกษุเหลานั้น ผุดผอง. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย
จึงกลาวไววา มีผิวพรรณผุดผอง. ดวยประการอยางนี้แล ภิกษุเหลานั้น
ไมหมั่นประกอบอุเทศและปริปุจฉาเลย ทั้งไมหมั่นประกอบกรรมฐานดวย.
โดยที่แท ครั้นฉันโภชนะที่ประณีต ซึ่งไดมาดวยการพรรณนาคุณที่ไมเปนจริง
เปนการหลอกลวง แมตามประกอบอยู, ซึ่งความเปนผูยินดีในความหลับตาม
สบาย และความเปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมู จึงถึงความโสภาทางสรีระนี้
มีสวนเปรียบเหมือนพวกพาลมฤคคึกคะนอง ฉะนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัส ถามพวกภิกษุที่อยูฝงแมน้ําวัคคุมุทา
บทวา วคฺคุมุทาตีริยา ไดแก พวกภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทา.
ขอวา กิจฺจิ ภิกฺขเว ขมนิย ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . สรีรยนตนี้ของพวกเธอ ซึ่งมีจักร ๔ มีทวาร ๙
*
นาจะเปน กตฺถิ ตามในอัตถโยชนา ๒/๔๑๙ เพราะรูปเรื่องก็เปนเชนนั้น คือพวกภิกษุ
มีสีหนาผองใส แตพวกมนุษยไมผองใสเหมือนพวกภิกษุ.
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ยังพอทนไดแลหรือ ? คือ พวกเธอยังอาจเพื่ออดทนอดกลั้น เพื่อบริหารได
ละหรือ ? สรีรยนตของพวกเธอ ไมใหทุกขอะไร ๆ เกิดขึ้นบางหรือ ?
ขอวา กจฺจิ ยาปนิย ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
พวกเธอยังอาจเพื่อใหสรีรยนตเปนไป คือ ใหดําเนินไปในกิจทั้งปวงบางหรือ ?
สรีรยนต ของพวกเธอไมแสดงอันตรายอะไร ๆ บางหรือ ?
สองบทวา กุจฺฉิ ปริกนฺโต ความวา ทองอันพวกเธอควานแลว
พึงเปนของดีกวา. ปาฐะวา กุจฺฉิ ปริกตฺโถ บาง ก็ใชได.
[โจรภายนอกศาสนาเที่ยวปลนบานชายแดนเปนตน]
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงติเตียนพวกภิกษุผูอยูริมฝง
แมน้ําวัคคมุทา โดยอเนกปริยาย อยางนี้แลว บัดนี้ จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มา. ก็แล ครั้นตรัสเรียกมาแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! มหาโจร
๕ จําพวกเหลานี้ เปนตน เพื่อมิใหภิกษุแมเหลาอื่นกระทํากรรมเห็นปานนั้น
ตอไป เพราะกรรมที่ภิกษุผูอยูริมฝงแมน้ําวัคคุมุทาเหลานั้นกระทํา จัดเปน
โจรกรรม.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สนฺโต สวิชฺชมานา มีคําอธิบาย
วา มีอยู และหาไดอยู.
บทวา อธิ คือ ในสัตวโลกนี้.
สองบทวา เอว โหติ ความวา ความปรารถนาในสวนเบื้องตน
ยอมเกิดขึ้นอยางนี้. ศัพทวา สุ ในคําวา กทาสุ นามาห นี้ เปนนิบาต.
ความวา ชื่อ เมื่อไรหนอ ?
ขอวา โส อปเรน สมเยน ความวา มหาโจรนั้น ครั้นคิดใน
สวนเบื้องตนอยางนั้นแลว ก็เพิ่มพูนบริษัทขึ้นโดยลําดับ กระทํากรรมมีอาทิ
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อยางนั้น คือ กรรมเปนเหตุประทุษรายคนเดินทาง ปลนสดมภชาวบานที่ตั้ง
อยูชายแดน เปนบุรุษผูถึงความเจริญไพบูลยขึ้นแลว ทําบานมิไหเปนบานบาง
ทําชนบทมิใหเปนชนบทบาง ฆาเอง ใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่นเผาผลาญ.
[มหาโจรในพระศาสนาเที่ยวย่ํายีสิกขาบทนอยใหญ]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงโจรภายนอกอยางนี้แลว จึงตรัส
พระดํารัสวา เอวเมว โข เปนตน เพื่อทรงแสดงมหาโจร ๕ จําพวกใน
พระศาสนา ผูเชนกับโจรภายนอกนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปภิกฺขุโน ความวา ในที่อื่นๆ
ภิกษุผูตองปาราชิก มีมูลขาดแลว ทานเรียกวา ภิกษุผูเลวทราม. สวนใน
สิกขาบทนี้ ภิกษุผูมิไดตองปาราชิก แตตั้งอยูในอิจฉาจารเที่ยวย่ํายีสิกขาบท
นอยใหญ ทานประสงคเอาวา ภิกษุผูเลวทราม ความปรารถนาในสวนเบื้อง
ตน ยอมเกิดขึ้น แมแกภิกษุผูเลวทรามนั้น เหมือนเกิดขึ้นแกมหาโจรภายนอก
อยางนี้วา เมื่อไรหนอ ? เราจงจักเปนผูอันภิกษุรอยหนึ่งหรือพันหนึ่ง
แวดลอมแลว เที่ยวจารึกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ
และบรรพชิตสักการะ เคารพนับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณ ฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช ปริขาร. *
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกโต ไดแก ผูประสบสักการะ.
บทวา ครุกโต ไดแก ผูไดรับความเคารพ.
บทวา มานิโต ไดแก ผูอันเขารักดวยน้ําใจ.
บทวา ปูชิโต ไดแก ผูอันเขาบูชาแลว ดวยการบูชา คือนํามา
เฉพาะซึ่งปจจัยทั้ง ๔.
*
วิ. มหา. ๑/๑๔.๑๖๙ - ๑๗๐

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 610
บทวา อปจิโต ไดแก ผูลุถึงความยําเกรง. บรรดาบุคคลเหลานั้น
ชนทั้งหลายสักการะปจจัย ๔ คือ ทําปจจัย ๔ ที่ตกแตงไวอยางดีใหประณีต ๆ
แลว จึงถวายแกทานผูใด, ทานผูนั้น ชื่อวา อันเขาสักการะแลว. ชนทั้งหลาย
ใหความเคารพเขาไปตั้งอยูเฉพาะในทานผูใด แลวจึงถวาย , ทานผูนั้น ชื่อวา
อันเขาเคารพแลว. ชนทั้งหลาย ยอมรักใครทานผูใด ดวยน้ําใจ. ทานผูนั้น
ชื่อวาอันเขานับถือแลว. ชนทั้งหลาย ยอมทํากิจ มีการสักการะเปนตนนั้นแม
ทั้งหมด แกทานผูใด, ทานผูนั้น ชื่อวา อันเขาบูชาแลว. ชนทั้งหลายยอม
ทําความนบนอบอยางยิ่ง ดวยอํานาจแหงกิจ มีการกราบไหวลุกรับ และ
ประนมมือไหวเปนตน แกทานผูใด, ทานผูนั้น ชื่อวา อันเขายําเกรงแลว.
ก็ความปรารถนาอยางนี้ ยอมมีแกภิกษุผูเลวทราม ผูปรารถนาอยู ซึ่งโลกามิส
แมทั้งหมดนี้.
ขอวา โส อปเรน สมเยน มีความวา ภิกษุผูเลวทรามนั้น
ครั้นคิดในสวนเบื้องตน อยางนั้น แลว สงเคราะหพวกภิกษุเลวทรามผูไมมี
ความเคารพกลาในสิกขา ฟุงซาน จองหอง หลุกหลิก ปากจัด พูดพร่ําเพรื่อ
หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีอินทรียเปด (ผูไมสํารวมอินทรีย) ที่พระ
อาจารยและอุปชฌายสละทิ้งแลว ผูหนักในลาภ โดยลําดับ แลวใหสําเหนียก
ธรรมเนียมของคนหลอกลวงทั้งหลาย มีการวางกิริยาทาทางเปนตน เปนผูมี
คุณอันพวกภิกษุเลวทราม ผูทําความสั่งสม ในนิทานชาดกเปนตน สมบูรณ
ดวยกระแสเสียง สามารถเพื่อลวงตมชาวโลก สรรเสริญอยู ดวยอุบายทั้งหลาย
มีการพรรณนาถึงเสนาสนะที่ชาวโลกสมมุติเปนตน อยางนั้นวา พระเถระรูปนี้
เขาจําพรรษาอยูในเสนาสนะชื่อโนน บําเพ็ญวัตรปฏิบัติอยูออกพรรษาแลว
ก็จะออกไป เปนผูอันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดลอม เที่ยวจาริกไปใน
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คานนิคม และราชธานี อันคฤหัสถและบรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร.
[มหาโจรในพระศาสนามี ๕ จําพวก]
ขอวา อย ภิกฺขเว ปโม มหาโจโร มีความวา ภิกษุผูเลวทราม
เปนเหมือนโจรผูตัดที่ตอเปนตน นี้ พึงทราบวา เปนมหาโจรจําพวกที่ ๑
เพราะมิใชจะหลอกลวงตระกูลหนึ่ง หรือสองตระกูลเทานั้นก็หาไม , โดยที่แท
ยังหลอกลวงมหาชน ถือเอาปจจัย ๔ ดวย. สวนภิกษุเหลาใด ผูเชี่ยวชาญใน
พระสูตร เชี่ยวชาญในพระอภิธรรม หรือทรงพระวินัย เมื่อภิกษาจารไมสมบูรณ
เที่ยวจาริกไปตามชนบทบอกบาลี กลาวอรรถกถา ยังชาวโลกใหเลื่อมใสดวย
อนุโมทนาดวยธรรมกถา และดวยความเรียบรอยแหงกิริยาทาทาง , ภิกษุเหลานั้น
เขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงแลว พึงทราบวา เปนผูยังพระศาสนาใหรุงเรื่อง สืบตอแบบแผนและประเพณีไว.
บทวา ตถาคตปฺปเวทิต ความวา อันพระตถาคตแทงตลอดแลว
คือ กระทําใหประจักษแลว หรือยังผูอื่นใหรูแลว.
สองบทวา อตฺตโน ทหติ มีความวา ภิกษุผูเลวทราม เทียบเคียง
บาลีและอรรถกถา อยูในทามกลางบริษัท กลาวพระสูตรอันเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใส ดวยเสียงอันไพเราะ ถูกวิญูชนผูเกิดมีความอัศจรรยใจไตถามในที่สุด
แหงธรรมกถาวา โอ ! ทานผูเจริญ บาลีและอรรถกถา บริสุทธิ์ , พระคุณเจา
เรียนเอาในสํานักของ ใคร ? ดังนี้ กลาววา ใครจะสามารถใหคนเชนเราเรียน
แลวไมแสดงอาจารยประกาศธรรมวินัยที่ตนแทงตลอดเอง คือ ที่คนไดบรรลุ
ดวยสยัมภูญาณ. ภิกษุผูขโมยธรรมที่พระตถาคตทรงบําเพ็ญบารมี สิ้น ๔ อสงไขย
ยิ่งดวยแสนกัป ไดตรัสรูโดยแสนยากลําบาก นี้ จัดเปนมหาโจรจําพวกที่ ๒.
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ขอวา สุทฺธ พฺรหฺมจารึ ไดแก ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว.
ขอวา ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรนฺต ไดแก เพื่อนพรหมจารีผู
ประพฤติจริยาที่ประเสริฐ อันหาอุปกิเลสมิได. อีกอยางหนึ่ง ไดแกผูประพฤติ
พรหมจรรยที่บริสุทธิ์ อันเปนที่ตั้งแหงความไมเดือดรอนเปนตนแมอื่น ตั้งตน
แตพระอนาคามีตราบเทาถึงปุถุชนผูมีศีล.
ขอวา อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธเสติ มีความวา ภิกษุ
ผูเลวทราม ยอมกลาวหา คือโจท ดวยอันติมวัตถุ ซึ่งไมมีอยูในบุคคลนั้น.
ภิกษุผูลบหลูคุณที่มีอยู ขโมยอริยคุณนี้ จัดเปนมหาโจรจําพวกที่ ๓.
ในสองบทวา ครุภณฺฑานิ ครุปริกฺขารานิ นี้ พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้:- ในอทินนาทานสิกขาบท ภัณฑะมีราคา ๕ มาสก ทานจัดวา ครุภัณฑ
ในคําวา ชน ๔ คน ชวนกันลักครุภัณฑ๑ นี้ฉันใด , ในสิกขาบทนี้ จะได
จัดฉันนั้น หามิได, โดยที่แท ภัณฑะที่จัดเปนครุภัณฑ ก็เพราะเปนของที่
ไมควรจําหนาย โดยพระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภัณฑะ ๕ หมวดนี้
ไมควรจําหนาย อยาจําหนาย, สงฆ หรือคณะ หรือบุคคล แมจําหนายไป
ก็ไมเปนอันจําหนาย ; ภิกษุใดพึงจําหนาย ปรับอาบัติถุลลัจจัยแกภิกษุนั้น ;
ภัณฑะ ๕ หมวด คือ อะไรบาง ? คือ อาราม อารามวัตถุ ฯลฯ ภัณฑะไม
ภัณฑะดิน๒ บริขารที่จัดเปนครุบริขาร โดยความเปนบริขารสาธารณะ เพราะ
เปนของไมควรแจก โดยพระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บริขาร ๕ หมวดนี้
ก็ไมควรแจก อยาแจก , สงฆหรือคณะ หรือบุคคล แมแจกไปแลว ไมเปน
อันแจก, ภิกษุ ใดพึงแจกปรับอาบัติถุลลัจจัยแกภิกษุนั้น ; บริขาร ๕ หมวด
คืออะไรบาง ? คืออาราม อารามวัตถุ ฯลฯ ภัณฑะไม ภัณฑะดิน.๓ คําใด
๑ วิ. ปริวาร. ๘/ ๕๓๐ ๒ - ๓ วิ จุล. ๗/ ๑๓๓-๔.
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ที่ควรกลาวในบทวา อาราโม อารามวตฺถุ เปนตน ขาพเจาจักกลาวคํานั้น
ทั้งหมดในวรรณนาแหงสูตร ซึ่งมาในขันธกะวา ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อวิสชฺชิยานิ นั่นเทียว.
ขอวา เตหิ คิหี สงฺคณหาติ มีความวา ใหครุภัณฑ ครุบริขาร
มีอารามเปนตนเหลานั้น สงเคราะห คืออนุเคราะหพวกคฤหัสถ .
บทวา อุปลาเปติ มีความวา ทําใหพวกคฤหัสถบนถึง คือ ใหเปน
ผูติดใจ ไดแก ใหมีความรักใคร อยางนี้วา ดีจริง ! พระผูเปนเจาของพวกเรา.
ภิกษุผูลักครุบริขาร ที่ไมควรจําหนาย และไมควรแจกโดยความเปนอยางนั้น
สงเคราะหคฤหัสถนี้ จัดเปนมหาโจรพวกที่ ๔. ก็แล ภิกษุนั้น เมื่อจําหนาย
ครุภัณฑนี้ เพื่อสงเคราะหสกุล ยอมตองกุลทูสกทุกกฏดวย ยอมเปนผูควร
แกปพพาชนียกรรมดวย , เมื่อจําหนายดวยความเปนผูมีความเปนใหญเหนือ
ภิกษุสงฆ ยอมตองถุลลัจจัย, เมื่อจําหนายดวยไถยจิต พึงใหตีราคาสิ่งของ
ปรับอาบัติแล.
ขอวา อย อคฺโค มหาโจโรมีความวา ภิกษุนี้ที่ลักฉอโลกุตรธรรม
ซึ่งสุขุมละเอียดนัก เปนไปลวงการถือเอาดวยอินทรีย ๕ นี้ จัดเปนโจรใหญ
ที่สุดของมหาโจรเหลานั้น, ขึ้นชื่อวาโจรผูเชนกับภิกษุนี้ ยอมไมมี.
ถามวา ก็โลกุตรธรรม บุคคลอาจลวง คือลักฉอเอา เหมือนทรัพย
มีเงินและทองเปนตนหรือ ?.
แกวา ไมอาจ , ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ภิกษุใด กลาวอวดอุตริมนุสธรรม ที่ไมมีอยู ไมเปนจริง. แทจริง ภิกษุนี้
ยอมกลาวอวดธรรมที่ไมมีอยูในตนอยางเดียววา ธรรมนี้ของเรา มีอยู. แตไม
อาจใหอุตริมนุสธรรมนั้นเคลื่อนไปจากที่ได หรือไมอาจทําใหมีอยูในตนได.
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ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงกลาววา เปนโจรเลา?.
แกวา เพราะวาภิกษุนี้ กลาวอวดอุตริมนุสธรรมนั้นแลว ถือเอา
ปจจัยที่เกิดขึ้น เพราะการอวดคุณที่ไมมีอยู ; เพราะเหตุนั้น ปจจัยเหลานั้น
ยอมเปนอันเธอผูถือเอา (ดวยการอวดธรรมที่ไมมีอยู) อยางนั้น ลอลวง คือ
ลักฉอ เอาดวยอุบายอันสุขุม. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่กอนขาวของชาว
แวนแควน อันภิกษุนั้นฉันแลว ดวยความเปนขโมย.
อันเนื้อความในคําวา ต กิสฺส เหตุ นี้ พึงทราบดังตอไปนี้.
เราไดกลาวคําใดวา ภิกษุใด กลาวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมี ไมจริง, ภิกษุนี้เปนยอดมหาโจร; ถาจะมีผูโจทกทวงวา ขอนั้นเพราะเหตุไร ? คือ เราได
กลาวคํานั้น ดวยเหตุอะไร ? เราพึงเฉลยวา เพราะเหตุที่กอนขาวของชาว
แวนแควน อันภิกษุนั้นฉันแลว ดวยความเปนขโมยแล ภิกษุทั้งหลาย.
อธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะกอนขาวของชาวแวนแควน เปนอัน
ภิกษุนั้นฉันแลว ดวยไถยจิต ; เพราะเหตุนั้น เราจึงไดกลาวคํานั้น .
จริงอยู โว ศัพท ในคําวา เถยฺยาย โว นี้ เปนนิบาตลงใน
อรรถสักวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม เหมือน โว ศัพท ในคําวา เย หิ โว
อริยา อรฺวนปฏานิ เปนอาทิ แปลวา จริงอยู พระอริยเจาทั้งหลายแล
ยอมเสพราวไพรในปา. เพราะเหตุนั้น ผูศึกษาไมพึงเห็นเนื้อความแหง โว
ศัพทนั้น อยางนี้วา ตุมฺเหหิ ภุตฺโต แปลวา อันทานทั้งหลายฉันแลว ดังนี้.
[แกอรรถนิคมคาถา]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงทําเนื้อความนั้นนั่นแล ให
แจมแจงขึ้นโดยคาถา จึงตรัสพระคาถาวา อฺถา สนฺต เปนตน .
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บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อฺถา สนฺตความวา อันมี
อยูโดยอาการอื่น ซึ่งมีกายสมาจารไมบริสุทธิ์ เปนตน.
บาทคาถาวา อฺถา โย ปเวทเย ความวา ภิกษุรูปใด พึง
ประกาศดวยอาการอยางอื่น ซึ่งมีกายสมาจารบริสุทธิ์เปนตน คือใหชนชาติอื่น
เขาใจอยางนี้วา เราเปนผูบริสุทธิ์อยางยิ่ง โลกุตรธรรมมีอยูในภายในของเรา.
ก็แล ครั้นประกาศแลว (แสดงตน) ดุจพระอรหันต ฉันโภชนะที่เกิดขึ้น
เพราะการประกาศนั้น.
บทวา นิกจฺจ ในสองบาทคาถาวา นิกจฺจ กิตวสฺเสว ภุตฺต
เถยฺเยน ตสฺส ต นี้ แปลวา ลอลวง คือ แสดงตนอันมีอยูโดยอาการอื่น
ดวยอาการอยางอื่น ไดแก แสดงตนซึ่งไมใชพุมไม และไมใชกอไมเลย
ใหเปนเหมือนพุมไมและใหเหมือนกอไม เพราะเอากิ่งไม ใบไม และใบออน
เปนตน ปดบังไว.
บทวา กิตวสฺเสว ความวา ดุจพรานนก ผูลวง คือ หลอกจับนก
ตัวที่มาแลว ๆ ในปา ดวยมีความสําคัญวา เปนพุมไมและกอไมแลวเลี้ยงชีวิต
ฉะนั้น.
บาทคาถาวา ภุตฺต เถยฺเยน ตสฺส ตความวา เมื่อภิกษุแมนั้น
ผูไมใชพระอรหันตเลย แสดงวาเปนพระอรหันต ฉันโภชนะที่ตนไดมา,
โภชนะที่เธอฉัน ชื่อวาเปนอันเธอฉันแลว ดวยความเปนขโมย เพราะเธอ
ฉันโภชนะที่ตนลอลวงมนุษยทั้งหลายแลวไดมา เปรียบเหมือนนายพรานนกผู
มีเครื่องปกปด ลอ คือ ลวงจับนก ฉะนั้น. ก็ภิกษุเหลาใด เมื่อไมรูอํานาจ
แหงประโยชนนี้ ยอมฉันดวยอาการอยางนั้น, ภิกษุเปนอันมาก เมื่อผากาสาวะ
พันคอ มีธรรมเลวทรามไมสํารวมแลว, ภิกษุผูเลวทรามเหลานั้นยอมเขาถึง
ซึ่งนรก เพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทราม.
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บทวา กาสาวกณฺา ไดแก ผูมีคอที่พันดวยผากาสาวะ. มีคํา
อธิบายวา คุณเครื่องเปนสมณะ คือ พระอรหัตผล ยอมไมมีแกบุคคลเหลาใด
บุคคลเหลานั้น มีแตการทรงไวซึ่งธงชัยแหงพระอริยะเพียงนี้เทานั้น. คําวา
ผูมีผากาสาวะพันคอ นี้ เปนชื่อแหงบรรพชิตผูทุศีล ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนอานนท ! ก็แล โคตรภูสงฆทั้งหลาย ผูมีผากาสาวะ
พันคอ จักมีในกาลอนาคต.
บทวา ปาปธมฺมา ไดแก ผูมีธรรมลามก.
บทวา อสฺตา ไดแก ผูไมสํารวมทางกายเปนตน .
บทวา ปาปา ไดแก บุคคลลามก.
สองบทวา ปาเปหิ กมฺเมหิ ความวา เพราะกรรมที่เลวทราม
ทั้งหลาย มีการลอลวงผูอื่นเปนตนเหลานั้น อันตนทําแลว เพราะไมเห็นโทษ
ในเวลากระทํา
บาทคาถาวา นิรยนฺเต อุปปชฺชเรความวา ภิกษุผูเลวทรามเหลานั้น
ยอมเขาถึงทุคติ ที่หมดความแชมชื่น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสพระคาถาวา เสยฺโย อโยคุโฬเปนตน.
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ถาบุคคลผูทุศีล ไมสํารวม
ตั้งอยูในอิจฉาจาร เปนผูลวงโลกดวยกิริยาหลอกลวงนี้ พึงบริโภค คือ พึง
กลืนกินกอนเหล็กแดงดังเปลวไฟ, การที่ผูทุศีลพึงฉันกอนขาวของชาว
แวนแควนนี้ ๑ การที่บุคคลพึงกินกอนเหล็กแดงนี้ ๑ ใน ๒ อยางนั้น กอน
เหล็กเทียว อันภิกษุนั้นบริโภคแลว พึงเปนของประเสริฐกวา คือ ดีกวา
และประณีตกวา ; เพราะวา ภิกษุนั้นจะไมเสวยทุกขซึ่งมีการกําหนดรูไดยาก
แมดวยสัพพัญุตญาณ ในสัมปรายภพ เพราะบริโภคกอนเหล็กแดง, แตจะ
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ไดเสวยทุกขมีประการดังกลาวแลวในสัมปรายภพ เพราะเธอบริโภคกอนขาว
ของชาวแวนแควน ซึ่งตนไดมาแลวดวยอาการอยางนั้น. จริงอยู อาชีพนี้
จัดเปนมิจฉาชีพขั้นสุดยอด.
[ปฐมบัญญัติจตุตถปาราชิก]
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงโทษแกพวกภิกษุผูไม
เห็นโทษในการกระทําความชั่วอยางนั้นแลว จึงทรงติเตียนพวกภิกษุผูอยูริมฝง
แนน้ําวัคคุมุทา โดยอเนกปริยาย แลวตรัสโทษแหงความเปนผูเลี้ยงยาก ความ
เปนผูบํารุงยาก ฯลฯ แลวทรงรับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ก็แล พวกเธอ
พึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอยางนี้ . . . ดังนี้แลว เมื่อจะทรงบัญญัติจตุตถปาราชิก
จึงตรัสวา โย ปน ภิกฺขุ อนภิชาน เปนอาทิ แปลวา อนึ่ง ภิกษุใด
ไมรูเฉพาะ ดังนี้ เปนตน.
[อนุบัญญัติจตุตถปาราชิก]
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงบัญญัติจตุตถปาราชิก ทําใหหนักแนนขึ้นดวยอํานาจความขาดมูลอยางนั้นแลว เรื่องสําคัญวาไดบรรลุแมอื่นอีก
ก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ. เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแหงเรื่องสําคัญ
วาไดบรรลุนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงไดกลาวไวอยางนี้วา ก็
สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย
ดวยประการอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อทิฏเ ทิฏสฺิโน ความวา
(ภิกษุทั้งหลาย) เปนผูมีความสําคัญในพระอรหัตผล อันตนมิไดเห็นดวย
ญาณจักษุเลยวาไดเห็น ดวยคําวา พระอรหัตผล อันเราทั้งหลายเห็นแลว.
ในพระอรหัตผลที่ตน ยังมิไดถึงเปนตน ก็นัยนี้. แตมีความแปลกกันดังตอไปนี้:-
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บทวา อปฺปตฺเต ความวา ที่ตนยังมิไดถึง ดวยอํานาจความเกิดขึ้น
ในสันดานของตน.
บทวา อนธิคเต ไดแก ที่ตนยังมิไดบรรลุ ดวยมรรคภาวนา. ความวา
อันตนยังไมได บาง.
บทวา อสจฺฉิกเต ไดแก ที่ตนยังมิไดแทงตลอด หรือยังมิไดทํา
ใหประจักษ ดวยอํานาจการพิจารณา.
บทวา อธิมาเนน ไดแก ดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุ. อธิบายวา
ดวยความสําคัญที่เกิดขึ้นอยางนี้วา เราไดบรรลุแลว อีกอยางหนึ่ง ความวา
ดวยความถือตัวยิ่ง คือ ดวยมานะที่แข็งกระดาง.
สองบทวา อฺ พฺยากรึสุ ความวา ไดพยากรณพระอรหัตผล
คือ ไดบอกแกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส ! พวกเราไดบรรลุพระอรหัตผลแลว
กิจที่ควรทํา พวกเราไดทําเสร็จแลว. เพราะยังละกิเลสไมไดดวยมรรค จิต
ของเธอเหลานั้น ผูขมกิเลสไวได ดวยอํานาจสมถะและวิปสสนาอยางเดียว
โดยสมัยตอมา คือ ในเวลาประกอบพรอมดวยปจจัยเห็นปานนั้น ยอมนอมไป
เพื่อความกําหนัดบาง อธิบายวา ยอมนอมไปเพื่อตองการความกําหนัด. ใน
บททั้งหลายนอกนี้ ก็นัยนี้ .
ขอวา ตฺจ โข เอต อพฺโพหาริก มีความวา ก็แล การ
พยากรณ พระอรหัตนี้นั้น ของเธอเหลานั้น เปนอัพโพหาริกยังไมถึงโวหาร
ในการเปนเหตุใหบัญญัติอาบัติ, อธิบายวา ยังไมเปนองคแหงอาบัติ.
ถามวา ก็ ความสําคัญวาไดบรรลุนี้ ยอมเกิดขึ้นแกใคร ? ไมเกิด
ขึ้นแกใคร ?
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แกวา ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกกอน. จริงอยู พระอริยสาวก
นั้น มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวดวยญาณเปนเครื่องพิจารณา มรรค ผล นิพพาน
กิเลสที่ละไดแลว และกิเลสที่ยังเหลือ เปนผูไมมีความสงสัยในการแทงตลอด
อริยคุณ ; เพราะเหตุนั้น มานะ (ความถือตัว) จึงไมเกิดขึ้นแกพระอริยสาวก
ทั้งหลาย มีพระโสดาบันเปนตน ดวยอํานาจความถือวา เราเปนพระสกทาคามี
เปนตน. และไมเกิดขึ้นแมแกบุคคลผูทุศีล. เพราะวา บุคคลผูทุศีลนั้น เปน
ผูหมดความหวังในการบรรลุ อริยคุณทีเดียว. ทั้งไมเกิดขึ้นแมแกผูมีศีล ซึ่งสละ
กรรมฐานเสีย แลวตามประกอบเหตุแหงความเกียจคราน มีความเปนผูยินดี
ในความหลับนอนเปนตน. แตจะเกิดขึ้นแกทานผูเริ่มเจริญวิปสสนา มีศีล
บริสุทธิ์ดี ไมประมาทในกรรมฐาน ขามพนความสงสัยแลว เพราะกําหนดนาม
รูป จับปจจัยได ยกไตรลักษณขึ้นพิจารณาสังขารทั้งหลายอยู. และความ
สําคัญวาไดบรรลุเกิดขึ้นแลว ยอมพักบุคคล ผูไดสมถะลวน ๆ หรือผูไดวิปสสนา
ลวน ๆ เสียในกลางคัน. จริงอยู บุคคลนั้น เมื่อไมเห็นความฟุงขึ้นแหงกิเลส
ตลอด ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ยอมเขาใจวา เราเปนพระโสดาบัน
หรือวา เราเปนพระสาทกคามี หรือวา เราเปนพระอนาคามี. แตความสําคัญ
วาไดบรรลุนั้น ยอมตั้งบุคคลผูไดทั้งสมถะ และวิปสสนาไว ในพระอรหัตผล
ทีเดียว. จริงอยู บุคคลนั้นขมกิเลสทั้งหลายไดดวยกําลังสมาธิ กําหนดสังขาร
ทั้งหลายไดดีดวยกําลังวิปสสนา; เพราะฉะนั้น กิเลสทั้งหลายจึงไมฟุงขึ้นตลอด
๖๐ ปบาง ๘๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง, ความเที่ยวไปแหงจิต เปนเหมือนของ
พระขีณาสพฉะนั้น. บุคคลนั้น เมื่อไมเห็น ความฟุงขึ้นแหงกิเลสตลอดราตรี
นานดวยอาการอยางนั้น ไมหยุดในกลางคันเลย จึงสําคัญวา เราเปนพระอรหันต ฉะนี้แล.
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บทวา อนภิชาน ไดแก ไมรูเฉพาะ. ก็เพราะเหตุที่ภิกษุนี้ ไมรู
จริง กลาวอวดอยู, อุตริมนุสธรรมนั้น ไมเกิดขึ้นในสันดานของเธอ ทั้งเธอ
ก็มิไดทําใหแจงดวยญาณ จึงชื่อวาไมมีจริง; เพราะฉะนั้น ในวาระแจกบท
วา อนภิชาน นั้น ทานพระอุบาลีกลาววา (อุตริมนุสธรรม) ไมมีจริง ไม
เปนจริงหาไมไดแลว จึงกลาววา (ภิกษุ) ไมรูอยู ดังนี้.
บทวา อุตฺตริมนุสฺสธมฺม แปลวา ธรรมของมนุษยผูยวดยิ่งคือ
ทานผูไดฌาน และพระอริยเจาทั้งหลาย.
บทวา อตฺตูปนายิก มีอรรถวิเคราะหวา ภิกษุยอมนอมอุตริมนุสธรรมนั้นเขามาในตน หรือวา ยอมนอมตนเขาไปในอุตริมนุสธรรมนั้น ;
เพราะเหตุนั้น อุตริมนุสธรรมนั้นจึงชื่อวา อัตตูปนายิกะ. (ภิกษุกลาวอวด)
อุตริมนุสธรรมนั้น เปนที่นอมเขามาในตน หรือวาเปนที่นอมตนเขาไปหา.
เชื่อมความวา ภิกษุทําอยางนี้กลาวอวด แตในวาระแจกบท เพราะเหตุที่ทาน
พระอุบาลีกลาวธรรมหลายประการ มีฌานเปนตนไว อยางนี้วา ฌาน วิโมกข
สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ ฯลฯ ( การยังมรรคใหเจริญ การทําใหแจงซึ่งผล
การละกิเลส ความที่จิตปราศจากนิวรณ ) ความยินดียิ่งในเรือนวางเปลา ชื่อ
วาอุตริมนุสธรรม. ดังนี้ ; เพราะฉะนั้น เมื่อทานจะแสดงความที่ อุตริมนุสธรรมนั้น เปนธรรมที่นอมเขามาในตน ดวยอํานาจแหงธรรมเหลานั้นทั้งหมด
จึงไดกระทํานิเทศเปนพหุวจนะวา ภิกษุยอมนอมกุศลธรรมเหลานั้นมาใน
ตน, ก็ดี. ในบรรดาการนอม ๒ อยางนั้น เมื่อภิกษุอวดวา ธรรมเหลานี้
ยอมปรากฏในขาพเจา พึงทราบวา ชื่อวา นอม (ธรรมเหลานั้น) เขามาใน
ตน. เมื่ออวดวา ขาพเจา ยอมปรากฏในธรรมเหลานี้ พึงทราบวา ชื่อวา
นอมตนเขาไปในธรรมเหลานั้น.
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พึงทราบความเชื่อมอรรถแหงบทในคําวา อลมริยาณทสฺสน นี้
อยางนี้ คือ ปญญาทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ ชื่อวา ญาณ เพราะอรรถ
วารู, ชื่อวา ทัสสนะ เพราะอรรถวา เห็น เพราะกระทําซึ่งธรรมใหเปนประดุจ
เห็นดวยจักษุ ; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาญาณทัสสนะ. ญาณทัสสนะ อยางประเสริฐ
คือ อยางบริสุทธิ์อยางสูงสุด; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อริยญาณทัสสนะ.
ญาณทัสสนะอยางประเสริฐ อยางสามารถ คือ แกลวกลา สามารถกําจัดกิเลส
มีอยูในอุตริมนุสธรรมตางประเภท มีฌานเปนตนนี้ หรือวาญาณทัสสนะอยาง
ประเสริฐ อยางสามารถ เปนของแหงอุตริมนุสธรรมนั้น; เพราะเหตุนั้น
อุตริมนุสธรรมนั้น จึงชื่อวา มีความรูเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ. ภิกษุ
ไมรูจริง กลาวอวดอุตริมนุสธรรม อันมีความรูเห็นอยางประเสริฐ อยาง
สามารถนั้น.
ในบทภาชนะนั้น อุตริมนุสธรรมนั้น ทานเรียกวา อลมริยญาณทัสสนา ดวยญาณทัสสนะใด, เพื่อแสดงญาณทัสสนะนั้นนั่นแล ทานพระ
อุบาลีจึงกลาวบทภาชนะ ดวยวิชชาเปนใหญวา ญาณ นั้น ไดแก วิชชา ๓.
ทัสสนะ นั้น คือ ญาณอันใด ทัสสนะก็อันนั้น ทัสสนะอันใด ญาณก็อัน
นั้น. แตในบทวา าณ นี้ ปญญาแมทั้งหมดที่เปนมหัคคตและโลกุตระ พึง
ทราบวา ญาณ.
บทวา สมุทาจเรยฺย ความวา พึงอวดอุตริมนุสธรรม มีประการ
ดังกลาวแลว ทําใหนอมเขามาในตน. สวนบทวา อิตฺถิยา วา เปนตน ชี้
ถึงบุคคลที่ภิกษุจะพึงอวด. จริงอยู เมื่ออวดอุตริมนุสธรรมแกบุคคลเหลานี้ ยอม
เปนอันอวด. เมื่ออวดแกเทวดา มาร พรหมหรือแมแกเปรต ยักษ และ
สัตวดิรัจฉาน หาเปนอันอวดไม แล.
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คําวา อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นี้ แสดงอาการอวด. แตใน
บทภาชนะแหงบทวา อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นั้น คําวาขาพเจารู
ธรรมเหลานี้ ขาพเจาเห็นธรรมเหลานี้ นี้ แสดงถึงความเปนไปแหงความรู
และความเห็น ในธรรมมีฌานเปนตนเหลานั้น. คําวา และธรรมเหลานี้ มี
แกขาพเจา เปนตน แสดงความนอมเขามาในตน.
คําวา โดยสมัยอื่นแตสมัยนั้น นี้ แสดงถึงสมัยที่ปฏิญญาวาเปนอาบัติ.
แตภิกษุนี้ตองปาราชิกในขณะที่อวดทีเดียว. และเธอตองอาบัติแลว ถูกภิกษุ
อื่นโจทก็ตาม ไมถูกโจทก็ตาม ยอมปฏิญญา; เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
เธออันผูใดผูหนึ่ง เชื่อก็ตาม ไมเชื่อก็ตาม.
[เหตุที่ใหเชื่อถือมีฐานะ ๖ อยาง]
บรรดาความเชื่อ และไมเชื่อ นั้น ในความเชื่อ พึงทราบวินิจฉัยกอน
คือ :๑. ขอวา ทานไดบรรลุอะไร. ? คือ เปนคําถามถึงธรรมที่ไดบรรลุ.
มีคําอธิบายวา บรรดาคุณธรรมมีฌานและวิโมกขเปนตน หรือบรรดามรรค
มีโสดาปตติมรรคเปนตน ทานไดบรรลุอะไร ?
๒. ขอวา ทานไดบรรลุดวยวิธีอะไร ? คือ เปนคําถามถึงอุบาย.
ความจริงในขอนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ คือ ทานทําอนิจจลักษณะใหเปนธุระ
แลวจึงไดบรรลุ ? หรือทานทําบรรดาทุกขลักษณะแลอนัตตลักษณะ อยางใด
อยางหนึ่งใหเปนธุระแลว จึงไดบรรลุ ? ทานตั้งมั่นแลวดวยอํานาจสมาธิ หรือ
ตั้งมั่นแลวดวยอํานาจวิปสสนาจึงไดบรรลุ ? อนึ่ง ทานตั้งมั่นแลวในรูปธรรม
หรือตั้งมั่นแลวในอรูปธรรม จึงไดบรรลุ ? ทานตั้งมั่นแลวในกายเปนภายใน
หรือตั้งมั่นแลวในกายเปนภายนอก จึงไดบรรลุ. ?
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๓. ขอวา ทานไดบรรลุเมื่อไร ? คือ เปนคําถามถึงกาล. มีคํา
อธิบายวา ในบรรดากาลเชาและเที่ยงเปนตน กาลใดกาลหนึ่ง ?.
๔. ขอวา ทานไดบรรลุที่ไหน ? คือ เปนคําถามถึงโอกาส. มี
คําอธิบายวา ในโอกาสไหน? คือในที่พักกลางคืน ในที่พักกลางวัน ที่โคน
ตนไม ที่มณฑป หรือในวิหารหลังไหน ?
๕. ขอวา ทานละกิเลสเหลาไหนได ? คือ เปนคําถามถึงกิเลส
ที่ละไดแลว. มีคําอธิบายวา กิเลสทั้งหลายที่มรรคจําพวกไหนฆาทานละไดแลว.
๖. ขอวา ทานไดธรรมเหลาไหน ? คือ เปนคําถามถึงธรรมที่
ไดแลว มีคําอธิบายวา บรรดามรรคมีปฐมมรรคเปนตน ทานไดธรรมเหลา
ไหน ?.
[อรรถาธิบายฐานะ ๖ อยาง]
เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ถาแมภิกษุรูปไรๆ พึงพยากรณการบรรลุ
อุตริมนุสธรรม, เธออันใคร ๆ ไมควรสักการะ ดวยคําพยากรณมีประมาณ
เพียงเทานี้กอน. แตเธอควรถูกทักทวง เพื่อสอบสวนใหขาวสะอาด ในฐานะ
ทั้ง ๖ เหลานี้วา ทานไดบรรลุอะไร ? คือ วาทานไดบรรลุฌาน หรือไดบรรลุ
บรรดาวิโมกข เปนตน อยางใดอยางหนึ่งหรือ ? จริงอยู ธรรมที่บุคคลใด ได
บรรลุแลว ยอมเปนของปรากฏแกบุคคลนั้น. ถาเธอกลาววา ขาพเจาได
บรรลุธรรมชื่อนี้ ลําดับนั้น ควรสอบถามเธอวา ทานไดบรรลุดวยวิธีไร ?. คือ
ควรซักถามวา ทานทําอะไร ในบรรดาไตรลักษณ มีอนิจจลักษณะเปนตน
ใหเปนธุระ หรือตั้งมั่นอยูดวยหัวขออะไร ในบรรดาอารมณ ๓๘ อยาง หรือ
ในบรรดาธรรมอันตางดวยรูปธรรม อรูปธรรม กายเปนภายใน และกายเปน
ภายนอกเปนตน จึงไดบรรลุ ? แทจริงความตั้งมั่นใดของบุคคลใดมี ความตั้ง
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มั่นนั่นยอมปรากฏก็บุคคลนั้น. ถาภิกษุกลาววา ความตั้งมั่นชื่อนี้ของขาพเจา
มีอยู, ขาพเจาไดบรรลุดวยวิธีอยางนี้ ดังนี้, ลําดับนั้น ควรสอบถามเธอดูวา
ทานไดบรรลุเมื่อไร ? คือ ควรซักถามเธอวา ทานไดบรรลุในเวลาเชาหรือใน
บรรดาเวลาเที่ยงเปนตน เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ ? ความจริง กาลที่ตนไดบรรลุ
ยอมเปนของปรากฏแกชนทุกจําพวก. ถาภิกษุกลาววา ขาพเจาไดบรรลุในกาล
ชื่อโนน, ลําดับนั้น ควรสอบถามเธอดูวา ทานไดบรรลุที่ไหน ? คือ ควร
ซักถามเธอวา ทานไดบรรลุในที่พักกลางวัน หรือในบรรดาที่พักกลางคืนเปน
ตน โอกาสใดโอกาสหนึ่งหรือ ? ความจริง โอกาสที่ตนไดบรรลุ ยอมปรากฏ
แกชนทุกจําพวก. ถาภิกษุกลาววา ขาพเจาไดบรรลุในโอกาสชื่อโนน, ลําดับ
นั้น ควรสอบถามเธอดูวา ทานละกิเลสเหลาไหนได คือควรซักถามเธอวา
กิเลสทั้งหลาย ที่ปฐมมรรคพึงฆา หรือที่ทุติยมรรคเปนตนพึงฆา ทานละได
แลว ? ความจริง กิเลสอันมรรคที่ตนไดบรรลุละไดแลว ยอมปรากฏแกชน
ทุกจําพวก. ถาภิกษุกลาววา กิเลสชื่อเหลานี้ ขาพเจาละไดแลว, ลําดับนั้น
ควรสอบถามเธอดูวา ทานไดธรรมเหลาไหน ? คือ ควรซักถามเธอดูวา ทาน
ไดโสดาปตติมรรค หรือไดบรรดามรรคมีสกทาคามิมรรคเปนตน อยางใด
อยางหนึ่งหรือ ? ความจริง ธรรมที่ตนไดบรรลุแลว ยอมปรากฏแกชนทุกจํา
พวก. ถาภิกษุกลาววา ขาพเจาไดธรรมชื่อเหลานี้, ไมควรเชื่อถือคําพูดของ
เธอ แมดวยคําพยากรณ มีประมาณเพียงเทานี้. จริงอยู ภิกษุทั้งหลาย ผูพหูสูต
เปนผูฉลาดในการเรียนและการสอบถามยอมสามารถสอบสวนฐานะทั้ง ๖ เหลา
นี้ ใหขาวสะอาดได.
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[เรื่องสอบสวนดูปฏิปทาของภิกษุผูอางตนวาไดบรรลุธรรม]
สวนอาคมนปฏิปทา (ขอปฏิบัติเปนเหตุมาแหงมรรค) ของภิกษุนี้
ควรสอบสวนใหขาวสะอาด. ถาอาคมนปฏิปทา ไมบริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลาย
ควรกลาววา ขึ้นชื่อวา โลกุตรธรรม ทานจะไมไดดวยปฏิปทานี้ แลวนําเธอ
ออกไปเสีย. แตอาคมนปฏิปทาของภิกษุนั้นบริสุทธิ์ ถาภิกษุ* นั้นปรากฏใน
ปฏิปทานั้นวา เปนผูไมประมาทในไตรสิกขา ทั้งหมั่นประกอบธรรมเปนเครื่อง
ตื่นอยู ตลอดราตรีนาน ไมของอยูในปจจัยทั้ง ๔ อยู ดวยใจเสมอดวยฝายมือ
ในอากาศคําพยากรณของภิกษุนั้น ยอมเทียบเคียงกับขอปฏิบัติได คือ เปนเชน
กับพระพุทธพจนที่ตรัสไววา น้ําแมน้ําคงคากับน้ําแมน้ํายมุนา เทียบเคียงกัน
ได เขากันได ชื่อแมฉันใด , ปฏิปทาที่ใหถึงพระนิพพาน อันพระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงบัญญัติดีแลว แกสาวกทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน, ทั้งพระนิพพานและปฏิปทาเทียบเคียงกันได. อีกอยางหนึ่งแล สักการะอันใคร ๆ ไม
ควรทํา แมดวยคําพยากรณมีประมาณเพียงเทานี้. เพราะเหตุไร ? เพราะวา
แมภิกษุผูเปนปุถุชนบางรูป ก็มีปฏิปทาเปนเหมือนขอปฏิบัติของพระขีณาสพ.
เพราะฉะนั้น ภิกษุรูปนั้น อันใครๆ พึงทําใหหวาดสะดุงไดดวยอุบายนั้น ๆ.
ธรรมดาพระขีณาสพ แมเมื่ออสนีบาต ผาลงมาบนกระหมอม ก็หามีความกลัว
ความหวาดสะดุง หรือขนพองสยองเกลาไม. ถาความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุง
ก็ดี ขนพองสยองเกลาก็ดี เกิดขึ้นแกภิกษุนั้น, เธออันภิกษุทั้งหลาย พึงกลาว
เตือนวา ทานไมใชเปนพระอรหันต แลวพึงนําออกเสีย. แตถาภิกษุนั้น
เปนผูไมกลัว เปนผูไมหวาดเสียว เปนผูไมสะดุง ยอมนั่งนิ่ง เหมือนราชสีห
ฉะนั้น, ภิกษุนี้ ชื่อวาเปนผูมีการพยากรณอยางสมบูรณ ยอมควรรับสักการะ
ที่พระราชาและราชมหาอํามาตยเปนตน สงไปถวายโดยรอบ ฉะนี้แล.
*
แปลตามสารัตถทีปนี ๒/๔๔๑.
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บทวา ปาปจฺโฉ ไดแก ภิกษุผูประกอบดวยความเปนผูปรารถนา
ลามก ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว โดยนัยเปนตนวา ภิกษุบางรูปในศาสนานี้
เปนผูทุศีลแล ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูเราวา เปนผูมีศีล๑ ดังนี้.
บทวา อิจฺฉาปกโต ไดแก ภิกษุผูเปนปาราชิก ถูกความปรารถนา
ลามกนั้นครอบงํา คือย่ํายี.
บทวา วิสุทธฺาเปกฺโข ไดแก ผูมุง คือตองการ ปรารถนาความ
บริสุทธิ์เพื่อตน. จริงอยู เพราะเหตุที่ภิกษุนี้ ตองปาราชิกแลว ; ฉะนั้นเธอ
ยังดํารงอยูในความเปนภิกษุ เปนผูไมควร เพื่อบรรลุคุณธรรมมีฌานเปนตน.
แทจริง ความเปนภิกษุของเธอ ยอมเปนอันตรายตอสวรรคดวย เปนอันตราย
ตอมรรคดวย. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา คุณเครื่อง
เปนสมณะ ที่บุคคลลูบคลําไมดี ยอมฉุดคราเขาไปในนรก.๒ แมพระดํารัส
อื่นอีกก็ตรัสวา เพราะวา สมณธรรมเครื่องละเวนที่ยอหยอน ยิ่งเกลี่ยธุลีลง๓
ดังนี้ ความเปนภิกษุของเธอ ยอมชื่อวาเปนของไมบริสุทธิ์ ฉะนี้แล.
อนึ่ง ภิกษุผูตองปาราชิกนั้น (ละภิกษุภาวะ) เปนคฤหัสถ หรือเปน
อุบาสก เปนอารามิกะ หรือเปนสามเณร ยอมเปนผูควร เพื่อยังทางสวรรค
ใหสําเร็จ ดวยคุณธรรมทั้งหลาย มี ทาน สรณะ ศีล และสังวรเปนตน หรือ
ยังทางพระนิพพานใหสําเร็จ ดวยคุณธรรมทั้งหลาย มีฌานและวิโมกขเปนตน;
เพราะเหตุนั้น ความเปนคฤหัสถเปนตนของเธอ จึงชื่อวาเปนความบริสุทธิ์.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกเธอวา ผูมุงความบริสุทธิ์
เพราะเพงถึงความบริสุทธิ์นั้น. ก็ดวยเหตุนั้นนั่นแล ในบทภาชนะแหงบทวา
วิสุทฺธาเปกฺโข นั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวคําเปนตนวา ประสงคจะ
เปนคฤหัสถ.
๑
. อภิ. วิ. ๓๕/ ๔๗๓. ๒ - ๓. ขุ. ธ. ๒๕ / ๖๕.
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สองบทวา เอว วเทยฺย แปลวา พึงกลาวอยางนี้. ถามวา พึงกลาว
อยางไร ? แกวา พึงกลาววา แนะทาน! ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู
ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น. สวนในบทภาชนะ ทานพระอุบาลีเถระมิได
ยกบทวา เอว วเทยฺย นี้ขึ้นเลย ไดกลาวคําเปนตนวา ขาพเจาไมรูธรรม
เหลานั้น ดังนี้ เพื่อแสดงอาการที่ภิกษุผูกลาวเปนเหตุใหทานเรียกชื่อวา ยอม
กลาววา แนะทาน ! ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น
ไดกลาววาเห็น
ขอวา ตุจฺฉ มุสา วิลป มีคําอธิบายวา ขาพเจาไดพูด คือได
กลาวพลอย ๆ โดยเวนจากประโยชนแหงคําพูด เปนเท็จเปลา ๆ โดยความ
ประสงคจะลวง. สวนในบทภาชนะ แหงบทนั้น ทานพระอุบาลีเถระ กลาว
คําเปนตน ไววา ขาพเจาพูดพลอย ๆ ดังใน ก็เพื่อแสดงเพียงเนื้อความ ดวย
บทและพยัญชนะอยางอื่น.
สองบทวา ปุริเม อุปาทาย ความวา เทียบบุคคลผูตองปาราชิก
ทั้ง ๓ กอน ๆ. คําที่เหลือ ชื่อวาปรากฏชัดแลวแล เพราะมีนัยดังกลาวแลว
ในเบื้องตน และเพราะมีเนื้อความชัดเจน ฉะนี้แล.
[อธิบายบทภาชนีย]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่ทรงอุเทศไวตามลําดับ
บทอยางนั้นแลว บัดนี้ มีพระประสงคจะทรงตั้งบทภาชนะนั้นแลในฐานเปน
มาติกาอีก แลวแสดงอุตริมนุสธรรมโดยพิสดาร แสดงประเภทอาบัติ เพื่อถือ
เอาใจความโดยอาการทั้งปวง จึงตรัสคําวา ฌานนั้น ไดแก ปฐมฌาน ทุติยฌาน
เปนอาทิ เพราะเหตุวา ในบทภาชนียในหนหลัง ไดทรงแสดงอุตริมนุสธรรม
ไวแตโดยยออยางนี้วา ฌานวิโมกข สมาธิสมาบัติ ญาณทัสสนะ ฯลฯ ความ
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ยินดีเฉพาะในสุญญาคาร ไมไดทรงยกอาบัติเปนแบบไวโดยพิสดาร. และ
เมื่อแสดงเนื้อความไวแตโดยยอแลว ผูศึกษาทั้งหลายไมอาจถือเอาใจความได
โดยถี่ถวน.
ในคําวา ปมชฺฌาน เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- อัปปมัญญาฌาน มีเมตตาฌานเปนตนก็ดี อสุภฌานเปนตนก็ดี อานาปานัสสติสมาธิฌาน
ก็ดี โลกิยฌานก็ดี โลกุตรฌานก็ดี สงเคราะหเขาดวยปฐมฌานเปนตน นั่นแล :
เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุอวดวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลวก็ดี . . .ขาพเจาเขา
จตุตถฌานแลวก็ดี อวดวาขาพเจาเขาเมตตาฌานก็ดี . . . ขาพเจาเขาอุเบกขา
ฌานก็ดี ขาพเจาเขาอสุภฌานแลวก็ดี ขาพเจาเขาอานาปานัสสติสมาธิฌาน
แลวก็ดี ขาพเจาเขาโลกิยฌานแลว ก็ดี ขาพเจาเขาโลกุตรฌานแลวก็ดี พึง
ทราบวา เปนปาราชิกทั้งนั้น.
อริยมรรค ที่พนดวยดี หรือที่พนจากกิเลสมีอยางตาง ๆ เพราะฉะนั้น
อริยมรรคนั้น จึงชื่อวาวิโมกข. ก็แล วิโมกขนี้นั้น ทานเรียกวา สุญญต
วิโมกข เพราะเปลาจากราคะ โทสะ และโมหะ, ทานเรียกวา อนิมิตตวิโมกข
เพราะไมมีนิมิตดวยนิมิต คือ ราคะ โทสะ และโมหะ, ทานเรียกวา อัปปณิหิตวิโมกข เพราะไมมีที่ตั้ง คือ ราคะ โทสะ และโมหะ. ธรรมชาติที่ชื่อวา
สมาธิ เพราะอรรถวา ตั้งจิตไวเสมอ คือ ตั้งจิตไวในอารมณ. ที่ชื่อวา
สมาบัติ เพราะเปนธรรมชาติ ที่พระอริยเจาทั้งหลายพึงเขา. บทที่เหลือใน
คําเหลานี้ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็อริยมรรคเทียว พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวในติกะเหลานั้น ดวยหมวด ๓ แหงวิโมกข และดวยหมวด ๓ แหงสมาธิผลสมาบัติ ตรัสไวดวยหมวด ๓ แหงสมาบัติ. ในบทเหลานั้น ภิกษุถือเอา
บทอันใดอันหนึ่งเพียงบทเดียว กลาววา ขาพเจา มีปกติไดธรรมนี้ ยอมเปน
ปาราชิกแท.
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ที่ชื่อวา วิชชา ๓ ไดแก บุพเพนิวาสานุสติ ทิพยจักษุ อาสวักขยญาณแล. ในวิชชา ๓ นั้น เมื่อภิกษุถือเอาชื่อแมแหงวิชชาอันหนึ่งอวดวาขาพเจา มีปกติไดวิชชานี้ ยอมเปนปาราชิกแท. แตในสังเขปอรรถกถา
ทานกลาววา เมื่อภิกษุกลาววา ขาพเจามีปกติไดวิชชาทั้งหลาย ดังนี้ก็ดี
กลาววา ขาพเจา มีปกติไดวิชชา ๓ ดังนี้ก็ดี ยอมเปนปาราชิกเหมือนกัน.
มรรคภาวนา ไดกลาวแลวในบทภาชนะ. โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ที่
สัมปยุตดวยมรรค เปนโลกุตระแท ทานประสงคเอาในบทวา มรรคภาวนา
นี้ เพราะเหตุนั้น ในมหาอรรถกถา ทานจึงกลาววา เปนปาราชิกแกภิกษุ
ผูกลาววา ขาพเจามีปกติไดสติปฏฐานที่เปนโลกุตระ ขาพเจา มีปกติได
สัมมัปปธาน. . . อิทธิบาท . . . อินทรีย . . . พละ . . .โพชฌงค. . . อริยมรรค
มีองค ๘ ทีเปนโลกุตระ.
สวนในมหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุกลาวดวยอํานาจ
สวนอันหนึ่ง ๆ อยางนั้นวา ขาพเจา เปนผูมีปกติไดสติปฏฐาน ดังนี้ก็ดี ดวย
อํานาจธรรมอยางหนึ่ง ๆ ในสวนเหลานั้น อยางนี้วา ขาพเจา เปนผูมีปกติ
ไดกายานุปสสนาสติปฎฐาน ดังนี้ก็ดี เปนปาราชิกเหมือนกัน. แมคําที่ทาน
กลาวไวในมหาปจจรี เปนตนนั้น ยอมสมกัน. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุ
ที่ทานกลาวหมายเอาสติปฏฐาน ที่เกิดขึ้นในขณะแหงมรรคเหมือนกัน. แมใน
การทําใหแจงซึ่งผล ก็พึงทราบวา เปนปาราชิก ดวยอํานาจแหงผลอันหนึ่ง ๆ.
เฉพาะความละกิเลส พระผูมีพระภาคเจาตรัสในหมวด ๓ มีคําวา ราคสฺส
ปหาน เปนตน. ก็การละกิเลสนั้น เวนมรรคเสียแลว ยอมไมมี, จริงอยู การละ
ราคะ และโทสะ ยอมมีดวยมรรคที่ ๓, การละโมหะ ยอมมีดวยมรรคที่ ๔ ;
เพราะเหตุนั้น จึงเปนปาราชิก แมแกภิกษุผูกลาวคําเปนตนวา ราคะ ขาพเจา
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ละไดแลว. เฉพาะโลกุตรจิต กับสมาบัติ พระผูมีพระภาคตรัสในหมวด ๓
มีคําวา ราคา จิตต วินีวรณตา เปนอาทิ. เพราะเหตุนั้น แมเมื่อภิกษุ
กลาวคําเปนตนวา จิตของขาพเจา พรากออกจากราคะ. ก็เปนปาราชิกเหมือน
กัน. สวนในบทภาชนะแหงบทสุญญาคาร ทานไมประสงคปาราชิก ดวยเพียง
คําที่ไมเนื่องดวยฌานวา ขาพเจายินดีเฉพาะในสุญญาคาร ; เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวคําเปนตนไววา ขาพเจา ยินดีเฉพาะในสุญญาคาร ดวยปฐมฌาน.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด กลาวเนื่องดวยฌานวา ขาพเจา ยินดีเฉพาะใน
สุญญาคารดวยฌานชื่อนี้ ภิกษุนี้แหละ พึงทราบวา เปนปาราชิก.
ก็ บรรดาวิชชา ๘ ที่ตรัสไวในพระสูตรทั้งหลาย มีอัมพัฏฐสูตร
เปนตน วิชชา ๕ เหลาใด ตางโดยวิปสสนาญาณ มโนมยิทธิ อิทธิวิธี
ทิพโสต และเจโตปริยญาณ ไมไดมาแลวในบทภาชนะ แหงบทวา าณ
นี้. บรรดาวิชชา ๕ เหลานั้น เฉพาะวิปสสนาอยางเดียว ยอมไมเปนวัตถุแหง
ปาราชิก วิชชาที่เหลือ พึงทราบวา เปนวัตถุแหงปาราชิก. เพราะเหตุนั้น
เมื่อภิกษุกลาววา ขาพเจา เปนผูมีปกติไดวิปสสนา ก็ดี วา ขาพเจาเปนผูมี
ปกติไดวิปสสนาญาณ ก็ดี ยังไมเปนปาราชิก. แตพระปุสสเทวเถระ กลาววา
วิชชา ๔ แมนอกจากนี้ ไมสืบเนื่องดวยญาณ ยอมไมเปนวัตถุแหงปาราชิก
เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนปาราชิกแมแกภิกษุผูกลาวอยูวา ขาพเจาเปนผูมีปกติ
ไดมโนมัย, ขาพเจาเปนผูมีปกติไดอิทธิวิธี, ขาพเจาเปนผูมีปกติไดทิพโสด
ธาตุ, ขาพเจาเปนผูมีปกติไดเจโตปริยาย. คํานั้น ถูกพวกอันเตวาสิกของ
ทานนั้นนั่นเอง คานแลววา ทานอาจารย ไมใชผูชํานาญในอภิธรรม ยอม
ไมทราบธรรมเปนภูมิอื่น, ขึ้นชื่อวาอภิญญามีจตุตถฌานเปนบาท ทั้งเปน
มหัคคตธรรมดวย ยอมสําเร็จไดดวยฌานเทานั้น เพราะเหตุนั้น ภิกษุจะ
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กลาววา ขาพเจาเปนผูมีปกติไดมโนมัย, หรือวา ขาพเจาเปนผูมีปกติได
มโนมยญาณ หรือจะกลาวโดยประการตามที่ตนมุงจะกลาวก็ตามที, เธอยอม
ตองปาราชิกเหมือนกัน. จริงอยู ในจตุตถปาราชิกนี้พระนิพานไมไดมาใน
พระบาลี แมโดยแท, ถึงกระนั้น เมื่อภิกษุ กลาววา พระนิพพาน ขาพเจา
บรรลุแลว หรือวา พระนิพพาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ยอมเปนปาราชิก
เหมือนกัน. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา พระนิพพานเปนโลกุตรธรรม
ซึ่งมีวัฏฏะอันปลอนออกแลว.
อนึ่ง แมเมื่อภิกษุกลาววา ขาพเจาแทงตลอดสัจจะ ๔ (หรือวา)
สัจจะ ๔ อันขาพเจาแทงตลอดแลว คงเปนปาราชิกเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวาคําวา แทงตลอดสัจจะ เปนคํายักเรียกมรรค. อนึ่ง ทานกลาว
ไวในวิภังควา ปฏิสัมภิทา ๓ ยอมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณ ฝาย
กามาวจรกุศล ๔ ดวง ยอมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณฝายกิริยา
๔ ดวง, อัตถปฏิสัมภิทา ยอมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทเหลานี้ดวย ยอมเกิดขึ้น
ในมรรค ๔ ผล ๔ ดวย* เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุกลาวคําวา ขาพเจาเปน
ผูมีปกติไดธัมมปฏิสัมภิทา หรือวา ขาพเจา เปนผูมีปกติไดนิรุตติปฏิสัมภิทา
หรือวา ขาพเจาเปนผูมีปกติไดปฏิภาณปฏิสัมภิทา หรือวา ขาพเจาเปนผูมี
ปกติไดโลกิยอัตถปฏิสัมภิทา ดังนี้ ยังไมเปนปาราชิก. แมเมื่อภิกษุกลาวคําวา
ขาพเจา เปนผูมีปกติไดปฏิสัมภิทาทั้งหลาย อาบัติยังไมถึงที่สุดกอน แตเมื่อ
เธอกลาววา ขาพเจา เปนผูมีปกติไดโลกุตรอัตถปฏิสัมภิทา ยอมเปนปาราชิก.
สวนในสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา เมื่อภิกษุกลาวแมดวยความ
ไมแปลกกันวา ขาพเจา เปนผูไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ก็เปนปาราชิก. แม
ในกุรุนที ทานก็กลาววา ยอมไมพน. แคในมหาอรรถกถาทานกลาวไววา
*
อภิ . วิ . ๓๕/๔๑๔ -๔๑๕.
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ปาราชิก ยอมไมมีดวยเหตุเพียงเทานี้ อาบัติยังไมถึงที่สุดดวยเหตุเพียงเทานี้,
ใคร ๆ ไมอาจทําอรรถกถาอื่นใหเปนประมาณได เพราะทานไดวิจารณไวแลว
วา ภิกษุยังไมตองปาราชิก ดวยเหตุเพียงเทานี้ . แมเมื่อภิกษุกลาววา ขาพเจา
เขานิโรธสมาบัติ หรือวา ขาพเจาเปนผูมีปกติไดนิโรธสมาบัตินั้น ก็ไมเปน
ปาราชิก. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา นิโรธสมาบัติไมใชโลกิยะ ทั้งไมใช
โลกุตระ ฉะนั้นแล.
ในมหาปจจรีและสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา ก็ถาบุคคลนั้นมี
ความรําพึงอยางนี้วา พระอนาคามี หรือพระขีณาสพ ยอมเขานิโรธได, จึง
พยากรณดวยทําไวในใจวา ชนจักรูเราวาเปนผูใดผูหนึ่ง แหงบรรดาพระ
อนาคามี และพระขีณาสพเหลานั้น. และเขาก็เขาใจเธออยางนั้น, เปนปาราชิก.
คํานั้น ควรพิจารณาเสียกอน จึงถือเอา. แมเมื่อภิกษุกลาววา ในภพที่ลวง
ไปแลว คือ ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ขาพเจาเปนพระโสดาบัน,
ไมเปนปาราชิก, จริงอยู อาบัติยังไมถึงที่สุด เพราะเธออางถึงขันธที่ลวงไป
แลวแล
สวนในสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา บางอาจารยกลาววา เมื่อ
ภิกษุกลาววา ขาพเจาเปนผูมีปกติไดสมาบัติ ๘ ในอดีต ; ไมเปนปาราชิก
เพราะสมาบัติ ๘ ในอดีตเปนกุปธรรม, แตเมื่อกลาววา ขาพเจาเปนผูมีปกติ
ไดสมาบัติ ๘ ในภพนี้ ดังนี้. ยอมเปนปาราชิก เพราะสมาบัติ ๘ ในภพนี้
เปนอกุปธรรม. แมคําที่กลาวไวในสังเขปอรรถกถานั้น ทานก็คานไวในสังเขป
อรรถกถานั้นนั่นเอง เมื่อภิกษุกลาวหมายเอาอัตภาพในอดีต ไมเปนปาราชิก
ตอเมื่อกลาวหมายเอาอัตภาพในปจจุบันนั่นแหละ จึงเปน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงยังบทมาติกา ๑๐ มีฌานเปนตนให
พิสดาร อยางนี้แลว บัดนี้ ภิกษุผูอวดอุตริมนุสธรรม ยอมกลาวสัมปชาน
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มุสาวาทใด, เมื่อจะทรงแสดงองคแหงสัมปชานมุสาวาทนั้นแลว ผูกจักรเปยยาล
ดวยอํานาจแหงความพิสดารนั้นนั่นเอง และเพื่อแสดงอาการแหงการอวด และ
ประเภทแหงอาบัติ จึงตรัสวา ตีหากาเรหิ ดังนี้ เปนอาทิ.
[กถาวาดวยสุทธิกมหาวาร]
ในคํานั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- มหาวาร ๓ คือ สุทธิกวาร
(วารกําหนดวยการอวดลวน) ๑ วัตตุกามวาร (วารกําหนดดวยภิกษุผู
ประสงคจะอวด) ๑ ปจจัยปฏิสังยุตตวาร (วารกําหนดดวยการอวดอันเกี่ยว
ดวยปจจัย) ๑ บรรดามหาวาร ๓ เหลานั้น ในสุทธิกวาร ๖ บทเหลานี้ คือ
สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ สจฺฉิกต มยา
ทรงประกอบบทอันหนึ่ง ๆ ๕ ครั้ง อยางนี้วา ดวยอาการ ๓ ดวยอาการ ๔
ดวยอาการ ๕ ดวยอาการ ๖ ดวยอาการ ๗ ในบทอันหนึ่ง ๆ ตั้งตนแต
ปฐมฌาน จนถึงบทวา เปลื้องจิตจากโมหะ ตรัสชื่อวา สุทธิกนัย. ลําดับนั้น
เมื่อทรงตอบทอันหนึ่ง ๆ กับดวยปฐมฌาน อยางนี้วา ซึ่งปฐมฌาน ซึ่ง
ทุติยฌาน ดังนี้ ทรงตอทุก ๆ บท ตรัสชื่อวา ขัณฑจักร โดยอรรถอันพิสดาร
นั้นเทียว. อธิบายวา ขัณฑจักรนั้น ตรัสวาขัณฑจักร เพราะไมทรงนํามา
ประกอบกับฌานมีปฐมฌานเปนตนอีก. ลําดับนั้น ทรงตอบทอันหนึ่ง ๆ กับ
ดวยทุติยฌาน อยางนี้วา ซึ่งทุติยฌาน ซึ่งตติยฌาน ดังนี้ แลวทรงนํามา
เชื่อมกับปฐมฌานอีก ตรัสชื่อวาพัทธจักร โดยอรรถอันพิสดารนั้นเทียว.
ลําดับนั้น ทรงตอบทอันหนึ่ง ๆ กับดวยฌาน มีตติยฌานเปนตน อยางเดียว
กับตอบทหนึ่งๆ กับทุติฌาน แลวทรงนํามาเชื่อมกับฌานมีทุติยฌานเปนตน
อีก ตรัสพัทธจักร ๒๙ แมอื่น โดยอรรถอันพิสดารนั้นเทียว ใหสําเร็จเปน
เอกมูลกนัยแลว
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อนึ่ง ปาฐะ พระองคก็ทรงแสดงไวโดยสังเขป. ปาฐะนั้น อันนักศึกษา
ผูไมหลงงมงาย ควรทราบโดยพิสดาร. แมทุมูลกนัยเปนตน พระองคก็ตรัส
เหมือนเอกมูลกนัย แลวไดตรัสนัย ๔๓๕ นัย ซึ่งมีมลทุกอยางเปนที่สุด. คือ
อยางไร ? คือ ตรัสทวิมูลกนัยไว ๒๙ ตรัสติมูลกนัยไว ๒๘ ตรัสจตุมูลกนัย
ไว ๒๗. แมปญจมูลกนัย เปนตน ผูศึกษาก็ก็ควรลดลงอยางละหนึ่งนัย แลว
ทราบจนกระทั่งถึงติงสมูลกนัยอยางนี้ แตในปาฐะ ทานยอแมชื่อของนัย
เหลานั้น เขาแลว แสดงเฉพาะติงสมูลกนัยอันเดียววา นี้เปนมูลกนัยทั้งหมด
ก็เพราะภิกษุไมตอบทสุญญาคารเขากับฌาน, (อาบัติ) จึงไมถึงที่สุด. เหตุนั้น
การประกอบความในบททั้งปวง มีบทวาเปลื้องจิตจากโมหะเปนที่สุด นั่นแล
พึงทราบวา ทานแสดงแลว เพราะไมแตะตองบทสุญญาคารนั้น. ก็แล ใน
สุทธิกมหาวารตอนหนึ่งที่ทานพระอุบาลีกลาวไว ดวยอํานาจการแสดงเนื้อความ
นี้วา เมื่อภิกษุตอก็ดี ไมตอก็ดี ซึ่งปฐมฌานเปนตน กับทุติยฌาน เปนตน
ตามลําดับก็ดี ผิดลําดับก็ดี อวดอยู โดยนัยวา เราเขาแลว เปนตน อยางนี้
ความพน ยอมไมมี ยอมตองปาราชิกแททีเดียว นี้เปนการพรรณนาเนื้อความ
โดยสังเขป.
บทวา ตีหากาเรหิ คือ ดวยเหตุ ๓ อยาง อันเปนองคแหง
สัมปชานมุสาวาท
คําวา ปุพฺเพวสฺส โหติ ความวา ในสวนเบื้องตนทีเดียว บุคคลนั้น
ยอมมีความคิดอยางนี้วา เราจักกลาวเท็จ.
คําวา ภณนฺตสฺส โหติ ความวา บุคคลนั้น กําลังกลาว ยอมมี
ความรูอยางนี้วา เรากําลังกลาวเท็จ.
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คําวา กณิตสฺส โหติ ความวา เมื่อกลาวคําเท็จแลว บุคคลนั้น
ยอมมีความรูอยางนี้วา เรากลาวคําเท็จแลว. อธิบายวา เมื่อเธอกลาวคําที่พึง
กลาวนั้นแลว ยอมมีความรูอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ภณิตสฺส ความวา ความรูอยางนั้น ยอมมี
แกบุคคลนั้น ผูมีคําพูดอันพูดแลว คือ มีคําพูดสําเร็จแลว . ในองคแหง
สัมปชานมุสาวาทนี้ ทานแสดงอรรถไวดังนี้วา ภิกษุใด แมในเบื้องตนก็รู
อยางนี้ แมกําลังกลาว ก็รูอยู, แมในภายหลัง ก็รูอยูวา เรากลาวเท็จแลว
ภิกษุนั้น เมื่อกลาววา เราเขาปฐมฌาน ดังนี้ ยอมตองปาราชิก. แมทาน
แสดงอรรถไวแลวก็จริง ถึงอยางนั้น ในองคแหงสัมปชานมุสาวาทนี้ ยังมี
ความแปลกกัน ดังนี้ :มีคําถามกอนวา เบื้องตนวา เราจักพูดมุสา มีอยู, สวนภายหลังวา
เราจะพูดมุสาแลว ไมมี, จริงอยู คนบางคนยอมลืมคําพูดที่พอพูคออกไปทีเดียว
ภิกษุนั้น จะเปนปาราชิกหรือไมเปน ?
คําถามนั้น ทานแกไวแลวในอรรถกถาทั้งหลาย อยางนี้ วา ภิกษุคิดวา
เราจักพูดเท็จ ในชั้นตน, และเมื่อพูดอยางก็รูวา เรากําลังพูดเท็จ การไมรูวา
เราพูดเท็จแลว ในชั้นหลัง ไมอาจจะไมมี ถึงหากจะไมมี ก็เปนปาราชิก
เหมือนกัน. เพราะ ๒ องคเบื้องตนนั่นแลเปนสําคัญ แมภิกษุใด ในชั้นตน
ไมมีความผูกใจวา เราจักกลาวเท็จ แตเมื่อกลาว ยอมรูวา เรากลาวเท็จ,
แมเมื่อกลาวแลว ก็รูอยูวา เรากลาวเท็จแลว ภิกษุนั้น พระวินัยธรไมพึง
ปรับอาบัติ. เพราะสวนเบื้องตนสําคัญกวา, เมื่อเบื้องตนนั้นไมมี ยอมเปนอัน
พูดเลนหรือพูดพลั้งไปก็ได ดังนี้แล.
ก็แล ในคําวา มุสา ภาณิสฺส เปนตนนี้ ควรละความมีความรู
อันนั้นและความประชุมพรอมแหงความรูเสีย.
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ขอวา ควรละความมีความรูอันนั้นเสีย ไดแก พึงละความมีความรู
อันนั้นนี้วา ยอมรูไดใน ๓ ขณะ ดวยจิตดวงเดียวเทานั้น อยางนี้วา ภิกษุรู
อยูวา เราจักกลาวเท็จ ดังนี้ ดวยจิตดวงใด ยอมรูวา เรากําลังกลาวเท็จ และวา
เรากลาวเท็จแลว ดังนี้ ดวยจิตดวงนั้นนั่นแล. จริงอยู ใคร ๆ ไมอาจจะรู
จิตดวยจิตดวงนั้นนั่นเองได เหมือนบุคคลไมอาจเอาดาบเลมนั้นตัดดาบเลมนั้น
นั่นเองได ฉะนั้นแล. ก็จิตรดวงที่เกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแหงความเกิดขึ้น
อยางนั้น ของจิตดวงหลัง ๆ แลวยอมดับไป. ดวยเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาว
คํานี้ไววา
สวนเบื้องตนเทานั้น เปนประมาณ
เมื่อสวนเบื้องตนนั้นมีอยู คําวา สองบท
ที่เหลือ จักไมมี ดังนี้นั้น ยอมไมมี; เพราะ
ฉะนั้น วาจา จงชื่อวามีองค ๓.
ขอวา ควรละความประชุมพรอมแหงความรู ความวา จิต ๓ ดวง
เหลานี้ ไมควรถือเอาวา เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน. จริงอยู ธรรมดาจิตนี้
ยอมปรากฏเหมือนเปนดวงเดียว
เพราะเกิดขึ้นติดตอกัน เมื่อดวงแรกยังไมดับ
ดวงหลังก็ยังไมเกิดขึ้น ดังนี้แล.
ก็แล ขาพเจาจักกลาวคํา ที่ถัดจากนี้ตอไป :- บุคคลนี้ใดยอมกลาว
สัมปชานมุสาวาทวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน บุคคลนั้น ยอมเปนผูมีความเห็น
อยางนี้วา ปฐมฌานของเรา ยอมไมมี, จริงอยู ลัทธินี้ ของบุคคลนั้น มีอยูแท.
อนึ่ง ลัทธิอยางนี้วา ปฐมฌานของเรา ยอมไมมี ดังนี้ ยอมพอใจ และ
ชอบใจแกบุคคลนั้น, และบุคคลนั้น มีจิตมีสภาพอยางนี้นั่นเทียววา ปฐมฌาน
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ของเรา ยอมไมมี, ก็แล ในกาลใด ตนเปนผูใครจะกลาวเท็จ, ในกาลนั้น
บุคคลนั้นละ คือ ทิ้ง ปดบังความเห็นนั้น หรือความพอใจกับความเห็น ความ
พอใจกับความเห็นและความพอใจ หรือความเปนกับความเห็นความพอใจ
และความชอบใจ แลวกลาวทําใหเปนคําเท็จ ; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา จตูหิ อากาเรหิ เปนอาทิ เพื่อแสดงความตางแหงองค
ดวยอํานาจความเห็นเปนตนแมเหลานั้น. ก็เพราะในคัมภีรปริวาร ทานกลาววา
มุสาวาทมีองค ๘ ในอธิการนี้ จึงควรประกอบนัยอันหนึ่งวา อฏหากาเรหิ
เปนอีกนัยหนึ่งผสมกับสัญญาที่ทานประสงค ในคัมภีรปริวารนั้น.
ก็แล บรรดาบทเหลานี้ บทวา วินิธาย ทิฏึ ตรัสดวยอํานาจ
การละธรรมอันมีกําลังเสีย.
บทวา วินิธาย ขนฺตึ เปนอาทิ ตรัสดวยอํานาจการละธรรมทั้งหลาย
ที่ทรามกําลัง และที่หยอนกําลังกวาธรรมที่มีกําลังนั้น.
สวนบทวา วินิธาย สฺ นี้ ชื่อวาแมเปนเพียงสัญญาที่เปนไป
ดวยอํานาจการละธรรมที่ทรามกําลังกวาธรรมทั้งปวงในที่นี้ .
ฐานะวา ไมละ จักกลาวสัมปชานมุสาวาท นี้จะไมมี. ก็เพราะไมเปน
ปาราชิก ดวยคําที่บงอนาคต เปนตนวา ขาพเจาจักเขา เหตุฉะนั้น บทที่บง
อดีต และปจจุบันวา ขาพเจาเขาแลว เปนตนเทานั้น พึงทราบวา ตรัสไว
ในพระบาลี.
เบื้องหนาแตนี้ไป คําแมทั้งหมดในสุทธิกมหาวารนี้ มีเนื้อความตื้น
ทั้งนั้น. จริงอยู ในสุทธิกมหาวารนี้ ไมมีคําที่ไมอาจรูไดดวยวินิจฉัยนี้ เวน
แตเนื้อความแหงบทวา ราโค เม จตฺโต วนฺโต เปนตน ในบทภาชนะ
แหงบทวา การละกิเลส. เนื้อความนี้นั้น ขาพเจาจักกลาวตอไป :-
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ก็บรรดาบทเหลานี้ บทวา จตฺโต นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสดวย
อํานาจการสละภาวะแหงตน
บทวา วนฺโต นี้ ตรัสดวยอํานาจแสดงภาวะที่ราคะยึดถือไมไดอีก.
บทวา มุตฺโต นี้ ตรัสดวยอํานาจความพนจากสันตติ.
บทวา ปหีโน นี้ ตรัสดวยอํานาจแสดงความตั้งลงไมได ในที่ไหนๆ
แมแหงราคะที่หลุดไปแลว.
บทวา ปฏินิสฺสฏโ นี้ ตรัสดวยอํานาจแสดงความสละคืนราคะที่
เคยยึดถือไวในหนหลังเสีย.
บทวา อุกฺเขฏิโต นี้ ตรัสไวดวยอํานาจแสดงภาวะที่กลับแอบแนบ
ไมไดอีก เพราะถูกอริยมรรคถอนขึ้นเสียแลว . เนื้อความนี้นั้น ผูศึกษาทั้งหลาย
พึงคน ดูจากคัมภีรศัพทศาสตร.
บทวา สมุกฺเขฏิโต นี้ ตรัสไวดวยอํานาจแสดงภาวะที่กลับแอบ
แนบไมไดอีก แมแหงราคะที่สหรคตเพียงเล็กนอย เพราะถอนขึ้นเด็ดขาด
ดวยประการฉะนี้.
สุทธิกวารกถา จบ
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กถาวาดวยผูมีความประสงคจะกลาว
เนื้อความแหงบทวา ตีหากาเรหิ เปนอาทิ และประเทศแหงวาร
เปยยาลทั้งปวง แมในวัตถุกามวาร พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในสุทธิกวารนี้
แล. ก็วัตตุกามวารนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อกันโอกาสของบาปบุคคลทั้ง
หลายอยางเดียว ผูแสวงหาชองอยางนี้วา คํานี้ใดเลา เราประสงคจะกลาวคํา
อื่น กลาวผิดเปนคําอื่น ; เพราะฉะนั้นอาบัติจึงไมมีแกเรา. เหมือนอยางวา
ภิกษุปรารถนาจะกลาววา พุทธ ปจฺจกฺขามิ เมื่อกลาวบทใดบทหนึ่ง บรรดา
บทสําหรับบอกลาสิกขามีวา ธมฺม ปจฺจกฺขามิ เปนตน ยอมเปนผูบอก
ลาสิกขาแลวแท เพราะบทเหลานั้นหยั่งลงในเขต ฉันใดแล, ขอนี้ก็ฉันนั้น
ภิกษุผูใครจะกลาวบทใดบทหนึ่งบทเดียว บรรดาบทอุตริมนุสธรรมมีปฐมฌานเปนตน แมเมื่อกลาวบทใดบทหนึ่งอยางอื่นจากบทนั้น ยอมเปนปาราชิกที
เดียว เพราะบทนั้นหยั่งลงในเขต. แมถาเธอกลาวแกผูใด, ผูนั้น ยอมรูความ
นั้นในขณะนั้นทันที. ก็แล ลักษณะแหงการรูในการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม
มีจริงนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในการบอกลาสิกขานั่นแล. แตความแปลก
กัน มีดังตอไปนี้ :- การบอกลาสิกขา ยอมไมถึงความสําเร็จดวยหัตถมุทธา
(ไมสําเร็จไดดวยการกระดิกหัวแมมือ) การอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีจริงนี้
ยอมหยั่งลง (สูความสําเร็จ) แมดวยหัตถมุทธา. จริงอยู ภิกษุใดอวดดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีจริงดวยความเคลื่อนไหวแหงอวัยวะนอยใหญ มีหัตถวิการ
(แกวงมือ) เปนตน แกบุคคลผูยืนอยูในคลองแหงวิญญัติ. และบุคคลนั้น
รูใจความนั้นได, ภิกษุนั้น เปนปาราชิกแท. แตถาเธอบอกแกผูใด, ผูนั้น
ไมเขาใจ หรือถึงความสงสัยวา ภิกษุนี้ พูดอะไร ? หรือพิจารณานานจึงรูใน
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ภายหลัง ยอมถึงความนับวา ผูไมเขาใจทันทีเหมือนกัน. เมื่อภิกษุบอกแก
บุคคลผูไมเขาใจทันทีอยางนั้น เปนถุลลัจจัย. สวนบุคคลใดไมรูจักอุตริมนุสธรรมมีฌานเปนตนดวยตนเองดวยอํานาจการไดบรรลุ หรือดวยอํานาจการเรียน
และการสอบถามเปนตน ไดยินแตเพียงคําวา ฌาน หรือวา วิโมกข อยาง
เดียวเทานั้น. ถึงบุคคลนั้น เมื่อภิกษุนั้นบอกแลว ถารูไดแมเพียงเทานี้วา
ไดยินวา ภิกษุนี้กลาววา เราเขาฌานแลว ดังนี้ ยอมถึงความนับวา รู เหมือน
กัน, เมื่อภิกษุบอกแกบุคคลนั้น เปนปาราชิกแท. ความแปลกกัน ดวยอํานาจ
บุคคลผูเดียว สองคน หรือมากคน ที่ภิกษุกําหนดไวหรือมิไดกําหนดไวแม
ทั้งหมดนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว ในกถาวาดวยการบอกลาสิกขานั้นแล
ดวยประการฉะนี้.
วัตตุกามวารกถา จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 641
กถาวาดวยปจจัยปฏิสังยุตตวาร
แมในวาระการอวดเกี่ยวดวยปจจัย พึงทราบประเภทแหงวารเปยยาล
ทั้งหมด และอรรถแหงบทที่มาในเบื้องตน โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ แลว
ทราบลําดับพระบาลี อยางนี้กอน. ก็ในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ ทานกลาววาร
กําหนดดวยปฐมาวิภัตติ ๕ เหลานั้นวา
๑. ภิกษุใด อยูในวิหารของทาน
๒. ภิกษุใด บริโภคจีวรของทาน
๓. ภิกษุใด ฉันบิณฑบาตของทาน
๔. ภิกษุใด ใชสอยเสนาสนะของทาน
๕. ภิกษุได บริโภคคิลานปจจัยเภสัชบริขารของทาน
ดังนี้, กลาววารกําหนดดวยตติยาวิภัตติ ๕ มีวา วิหารของทาน อันภิกษุใดใช
สอยแลว เปนตน, กลาววารกําหนดดวยทุติยาวิภัตติ ๕ มีวา ทานอาศัยภิกษุใด
จึงไดถวายวิหาร ดังนี้ เปนตนพึงทราบประเภทแหงวารเปยยาล ในทุก ๆ
บท มีปฐมฌานเปนตน ที่ทานกลาวไวในเบื้องตนพรอมกับบทสุญญาคาร ที่
กลาวแลวในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ดวยอํานาจแหงวารเหลานั้น.
ในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้วา ก็เพราะภิกษุกลาว
โดยออมอยางนี้วา ภิกษุใด อยูในวิหารของทาน, วิหารของทาน อันภิกษุ
ใดอยูแลว, ทานอาศัยภิกษุใด จึงไดถวายวิหาร, และเพราะเธอไมไดกลาววา
เรา ในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ แมเมื่อกลาวอวดอุตริมนุสธรรม แกบุคคลผู
เขาใจทันที จึงเปนถุลลัจจัย กลาวอวด แกบุคคลผูไมเขาใจทันที จึงเปน
ทุกกฏ.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงประเภทแหงอาบัติ ดวยอํานาจความ
พิสดารอยางนี้แลว บัดนี้ จะทรงแสดงอนาบัติ จึงตรัสคําวา อนาปตฺติ
อธิมาเนน เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิมาเนน มีความวา ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูอวด ดวยสําคัญวาตนไดบรรลุ.
บทวา อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผู
มิไดตั้งอยูในอิจฉาจาร ดวยความเปนผูหลอกลวง ไมประสงคจะอวด พยากรณ
พระอรหัตผล ในสํานักของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย. ภิกษุบาเปนตน มีนัย
ดังกลาวแลวในเบื้องตนนั้นนั่นแล. อนึ่ง พวกภิกษุผูจําพรรษาใกลฝงแมน้ํา
วัคคุมุทา ผูเปนตนบัญญัติในสิกขาบทนี้, ไมเปนอาบัติแกเธอเหลานั้น ฉะนี้
แล.
ปทภาชนียวรรณนา จบ
(จตุตถปาราชิกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๓)
ในสมุฏฐานเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ
เกิดแตกายกับจิตของภิกษุผูอวดอยู ดวยหัวแมมือ ๑ เกิดแตวาจากับจิตของ
ภิกษุผูอวดดวยการเปลงวาจา ๑ เกิดแตกายวาจากับจิต ของภิกษุผูทําอยูทั้ง ๒
อยาง ๑ เปนกิริยา เปนสัญญาวิโมกข เปนสจิตตกะเปนโลกวัชชะ เปนกายกรรม
วจีกรรม เปนอกุศลจิต มีเวทนา ๓. จริงอยู ภิกษุยอมกลาวอวดทั้งที่มีโสมนัส
รื่นเริงใจก็มี กลัวอวดก็มี มีตนเปนกลางอวดก็มี.
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วินีตวัตถุในจตุตถปาราชิก
[เรื่องสําคัญ วาไดบรรลุ]
เรื่องสําคัญวาไดบรรลุ ในวินีตวัตถุทั้งหลาย มีนัยดังกลาวแลว ใน
อนุบัญญัตินั่นแล.
ในเรื่องที่ ๒ มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา ปณิธาย ไดแก ทําความ
ปรารถนาไว.
ขอวา เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสติ มีความวา (ภิกษุรูปใดรูป
หนึ่ง อยูในปาดวยตั้งใจวา), ชนจักยกยองเราผูอยูในปา ในความเปนพระ
อรหันต หรือในภูมิแหงพระเสขะ ดวยวิธีอยางนี้. แตกาลนั้นไป เราจักเปน
ผูอันชาวโลกสักการะ เคารพนับถือ บูชา.
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เมื่อเธอ เดินไปดวย
ตั้งใจอยางนี้วา เราจักอยูในปา เปนทุกกฏ ทุก ๆ ยางเทา. ในกิจทั้งปวง มี
การสรางกุฎี เดินจงกรม นั่ง และนุงหมเปนตนในปา เปนทุกกฏ ทุก ๆ
ประโยค เหมือนอยางนั้น. เพราะเหตุนั้นภิกษุไมควรอยูในปา ดวยความตั้ง
ใจอยางนั้น. จริงอยู เมื่ออยูดวยความตั้งใจอยางนั้น จะไดรับความยกยอง
หรือไมก็ตาม ยอมตองทุกกฏ. สวนภิกษุใด สมาทานธุดงคแลว คิดวา เรา
จักรักษาธุดงค หรือวา เมื่อเราพักอยูในแดนบาน จิตยอมฟุงซาน, ปาเปน
ที่สบาย ดังนี้ จึงเปนผูมีความประสงคจะอยูปาอันหาโทษมิไดดวยทําความ
ปรารถนาอยางนี้วา เราจักบรรลุบรรดาวิเวกทั้ง ๓ อยางใดอยางหนึ่งในปาแน
แท ดังนี้ ก็ดี วา เราเขาไปสูปายังไมบรรลุเปนพระอรหันตแลว จักไม
ออกมา ดังนี้ ก็ดี วา ชื่อวาการอยูปา พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ
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และเมื่อเราพักอยูในปา เพื่อนพรหมจารีมากหลาย จักละทิ้งแดนบานแลว อยูปา
เปนวัตร ดังนี้ก็ดี ; ภิกษุนั้น ควรอยูในปา.
ในเรื่องที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้ :- เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค ตั้งตนแต
กิจ คือการนุงหม ดวยตั้งใจวา เราจักวางอิริยาบถ มีการกาวไปเปนตน
เที่ยวบิณฑบาต จนกระทั่งถึงการขบฉันเปนที่สุด, เธอจะไดรับความยกยอง
หรือไมก็ตาม เปนทุกกฎทั้งนั้น แตภิกษุผูเขาไปบิณฑบาต ดวยอิริยาบถที่นา
เลื่อมใส มีการกาวไปและถอยกลับเปนตน เพื่อบําเพ็ญขันธกวัตรและเสขิยวัตร
ใหบริบูรณ หรือเพื่อถึงความเปนทิฏฐานุคติ แกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
เปนผูอันวิญูชนทั้งหลายไมพึงติเตียนแล.
ในเรื่องที่ ๔ และที่ ๕ เพราะภิกษุมิไดกลาววาเรา โดยนัยดังกลาวไว
แลวในคํานี้วา ภิกษุใด อยูในวิหารของทาน จึงไมเปนปาราชิก. จริงอยู
เมื่อภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมเปนที่นอมเขามาในตนเทานั้น ทานจึงปรับเปน
ปาราชิก. คําเปนตนวา (ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง) เดินจงกรมดวยตั้งใจวา . . .
ดังนี้ มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั้นแล.
ในเรื่องละสังโยชน มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุกลาววา สังโยชน
ทั้งหลาย เราละไดแลว ก็ดี วา สังโยชนทั้ง ๑๐ เราละไดแลวก็ดี วา สังโยชน
ขอหนึ่ง เราละไดแลว ก็ดี การละกิเลสนั่นแหละเปนอันเธอบอกแลว ; เพราะ
เหตุนั้น จึงเปนปาราชิก.
ในเรื่องธรรมในที่ลับ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขอวา รโห อุลฺลปติ*
ความวา ภิกษุอยูในที่ลับ พูดวา เราเปนพระอรหันต ดังนี้, แตไมไดทํา
การคิดดวยใจเลย ; เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ทานจึงปรับเปนทุกกฏ เรื่อง
วิหาร และเรื่องบํารุง มีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
*
บาลี. มหา. วิ. ๑/๒๐๔ เปน รโหคโต . . . . อุลฺลปติ.
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ในเรื่องทําไดไมยาก มีวินิจฉัยดังนี้ :- ลัทธิ ของภิกษุนั้นมีดังนี้วา
พระอริยบุคคลทั้งหลายแล ผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา (พึงพูดอยาง
นั้น). เพราะเหตุนั้น เธอจึงกลาววา เฉพาะทานที่เปนสาวกของพระผูมี
พระภาคเจาเทานั้น พึงพูดอยางนั้น. ก็แลความประสงคของเธอ มีดังนี้วา
การที่ภิกษุผูมีศีล เจริญวิปสสนาพยากรณพระอรหัตผลทําไดไมยากเลย, เธอ
สามารถบรรลุพระอรหัตได เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูปนั้น จึงกราบทูลวา
ขาพระพุทธเจา มิไดมีความประสงคจะพูดอวด.
ในเรื่องความเพียร มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อาราธนีโย ความ
วา สามารถเพื่อยังธรรมใหสัมฤทธิผลได คือยังตนใหบรรลุได. ความวา
เพื่อใหเกิดได. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
ในเรื่องความตาย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุ๑ นั้น อาศัยอํานาจแหง
ประโยชนนี้วา ทานผูมีความเดือดรอนใจเกิดขึ้น ตองกลัวแน, แตศีลของ
เราบริสุทธิ์ ไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนใจเลย. เรานั้นจักตองกลัวตอ
ความตายทําไม ดังนี้ จึงตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ! ผมยอมไมกลัวตอ
ความตาย. เพราะเหตุนั้น จึงไมมีอาบัติแกภิกษุนั้น. แมในเรื่องความเดือด
รอนใจ ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ๓ เรื่องถัดจากเรื่องความเดือดรอนใจนั้นไปเปน
เหมือนเรื่องความเพียรนั่นเอง.
บรรดาเรื่องเวทนา๒ ทั้งหลาย พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องทีแรกกอน :ภิกษุนั้นตั้งอยูในอธิวาสนขันติ ดวยกําลังแหงความพิจารณา จึงตอบวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ! อันคนพอดีพอราย ไมสามารถจะอดกลั้นได. เพราะเหตุนั้น
๑. ไมใชเปนบทตั้ง เพราะในบาลีไมมี ควรแกไมไหมี อิติ สัพท จึงจะถูก.
๒. เทสนาวตฺถูสุ วาจะผิด เพราะพูดถึงเรื่อง อดกลั้นเวทนา ฉะนั้น จึงควรแกเปน เวทนาวตฺถูสุ
ดังที่แปลไวแลวนั่น.
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จึงไมมีอาบัติแกเธอ. สวนในเรื่องที่ ๒ เปนถุลลัจจัย เพราะภิกษุนั้นไมไดทํา
การอวดอุตริมนุสธรรมเปนที่นี้อมเขามาในตน กลาวโดยออมวา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ! อันปุถุชนไมสามารถ (จะอดกลั้นได).
ในเรื่องพราหมณทั้งหลาย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ไดยินวา พราหมณ
คนนั้น ไดกลาววา นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงมาเถิดเจาขา ! ดังนี้
อยางเดียวก็หามิได, (โดยที่แท) คําพูดทั้งหมดที่เปลงออกจากปากของพราหมณ
นั้น ประกอบดวยวาทะวาอรหันตทั้งนั้น ดังนี้วา ทานทั้งหลาย จงปูลาดอาสนะ
จงถวายน้ําลางเทาแกพระอรหันตทั้งหลาย, ขอพระอรหันตทั้งหลาย จงลาง
เทาเถิด. ก็คําพูดนั้นของพราหมณนั้น เปนการกลาวดวยความเลื่อมใส คือ
เปนคํากลาวของพราหมณ ผูถูกกําลังศรัทธาของตนใหขะมักเขมนแลว เพราะ
ความเปนผูมีศรัทธาจิต. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ไมเปนอาบัติ เพราะการกลาวดวยความเลื่อมใส. อัน
ภิกษุผูถูกเขากลาวอยางนั้น ไมควรเปนผูราเริงยินดีเลยบริโภคปจจัยทั้งหลาย.
ควรทําความเพียร ดวยคิดอยางนี้วา ก็เราจักบําเพ็ญขอปฏิบัติ อันจะยังตน
ใหถึงพระอรหัต ดังนี้แล. เรื่องพยากรณอรหัตผลเปนเหมือนเรื่องละสังโยชน
นั่นแล.
ในเรื่องครองเรือน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุนั้น ไดกลาววา ดูกอน
ผูมีอายุ ! คนอยางฉัน ไมควรแล ดังนี้ เพราะเธอไมมีความตองการ ไมมี
ความเยื่อใยในเปนคฤหัสถ, หาไดกลาวดวยความประสงคจะอวดไม .
เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติแกเธอ.
ในเรื่องหามกาม มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุนั้น เปนผูหมดความเยื่อใย
ในวัตถุกามและกิเลสกาม เพราะเล็งเห็นโทษ ที่เปนโลกียนั่นเอง ; เพราะ
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ฉะนั้น เธอจึงกลาววา ดูกอนคุณ ! กามทั้งหลาย ฉันหามไดแลว ดังนี้
เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติแกเธอ.
ก็คําวา อาวฏา ในคําวา อาวฏา เม นี้ มีใจความวา ฉันปองกัน
ไดแลว คือ หามเสียแลว ปฏิเสธแลว.
ในเรื่องความอภิรมย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุนั้น กลาววา ดูกอน
คุณ ; ฉันยังยินดียิ่ง ดวยความยินดีอยางเยี่ยม ดังนี้ เพราะเธอเปนผูไมกระสัน
และเพราะยังมีความยินดี ในอุเทศและปุจฉาเปนตน ในศาสนา หาไดกลาว
ดวยความประสงคจะอวดไม ; เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติแกเธอ.
[เรื่องตั้งกติกาหลีกไป]
ในเรื่องหลีกไป มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขอวา ภิกษุใด จักหลีกไปจาก
อาวาสนี้กอน มีอธิบายวา เมื่อสงฆกําหนดอาวาส มณฑลสีมา หรือสถานที่ใด
ที่หนึ่ง แลวตั้งกติกาไว ภิกษุใดหลีกไปจากสถานที่นั้นกอน ดวยคิด วา ภิกษุ
ทั้งหลาย จงเขาใจเราวา เปนพระอรหันต, ภิกษุนั้นเปนปาราชิก. สวนภิกษุใด
เดินเลยสถานที่นั้นไป ดวยกิจธุระของอาจารยและอุปชฌายะก็ดี ดวยกรณียะ
เชนนั้นอยางอื่น เพื่อภิกขาจาร หรือเพื่อประโยชนแกอุเทศและปริปุจฉาก็ดี,
ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น. ถาแมเมื่อภิกษุนั้น เดินไปดวยกิจอยางนั้น ภาย
หลังอิจฉาจารเกิดขึ้นวา บัดนี้ เราจักไมไปในสถานที่นั้น. เพราะวา ชน
ทั้งหลายจักยกยองเราวา เปนพระอรหันตดวยอาการอยางนี้ ไมเปนอาบัติ
เหมือนกัน. ฝายภิกษุใด ลุถึงสถานที่นั้น ดวยกรณียะบางอยางแลว เปนผู
สงใจไปในที่อื่น ดวยอํานาจการใฝใจในการสาธยายเปนตน หรือถูกโจร
เปนตนไลติดตาม. หรือเห็นเมฆตั้งเคาขึ้นแลว มีประสงคจะเขาไปหลบฝน
จึงลวงเลยสถานที่นั้นไป, ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น . แมภิกษุผูไปดวยยาน
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หรือดวยฤทธิ์ก็ไมตองปาราชิก. แตยอมตองอาบัติดวยการเดินไปดวยเทานั้น.
ภิกษุผูเดินไปถึงสถานที่แมนั้น ไมกอนไมหลัง พรอมดวยพวกภิกษุผูรวมกัน
ตั้งขอกติกาไวไมตองอาบัติ. เพราะวา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดินไปอยางนั้น
ยังรักษากันและกันไดแมทั้งหมด. แมถาภิกษุทั้งหลาย กําหนดสถานที่บางแหง
บรรดามณฑปและโคนตนไมเปนตน แลวตั้งขอกติกาไวโดยนัยเปนตนวา
พวกเราจักรูภิกษุผูนั่งหรือเดินจงกรมอยูในที่นี้วา เปนพระอรหันต หรือเอา
ดอกไมวางไวโดยนัยเปนตนวา พวกเราจักทราบภิกษุผูถือเอาดอกไมเหลานี้
แลวทําการบูชาวา เปนพระอรหันต . แมในขอกติกวัตรนั้น เมื่อภิกษุทําอยู
เหมือนอยางนั้น ดวยอํานาจอิจฉาจาร เปนปาราชิกเหมือนกัน. แมถาอุบาสก
สรางวิหารไวในระหวางทางก็ดี ตั้งปจจัยมีจีวรเปนตนไวก็ดี ดวยกลาววา
ขอภิกษุผูเปนพระอรหันตทั้งหลาย จงพักอยูในวิหารหลังนี้ และจงถือเอาปจจัย
มีจีวรเปนตน. แมในขอกติกวัตรที่อุบาสกดั้งไวนั้น เมื่อภิกษุพักอยู หรือถือ
เอาปจจัยมีจีวรเปนตนเหลานั้น ดวยอํานาจอิจฉาจาร เปนปาราชิกเหมือนกัน .
แตวานั่น เปนกติกวัตรที่ไมชอบธรรม ; เพราะเหตุนั้น จึงไมควรทํา.
อีกอยางหนึ่ง วัตรอื่นเห็นปานนี้ มีอาทิอยางนี้วา ในภายในไตรมาสนี้
ภิกษุทั้งหมดจงเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร หรือวาทรงไวซึ่งธุดงคที่เหลือ มี
องคแหงภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรเปนตน. หรือวา จงเปนผูสิ้นอาสวะ
หมดทุกรูปดวยกัน, ดังนี้. (ชื่อวาวัตรที่ไมชอบธรรม) แทจริง ภิกษุทั้งหลาย
ผูอยูในชนบทตาง ๆ ยอมประชุมกัน. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวก
ทุพพลภาพมีกําลังนอย ยอมไมสามารถจะตามรักษาขอวัตรเห็นปานนั้นได.
เพราะเหตุนั้น ขอวัตรแมเห็นปานนั้น จึงไมควรทํา. และขอวัตรมีอาทิอยางนี้
วา ตลอดไตรมาสนี้ ภิกษุหมดทุกรูปดวยกัน ไมพึงแสดงธรรม ไมพึงเรียน
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ธรรม ไมพึงใหบรรพชา. แตควรเรียนเอามูควัตร ควรใหลาภสงฆแมแก
ภิกษุผูอยูภายนอกสีมาดวย ดังนี้ ก็ไมควรทําเหมือนกัน.
[เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต]
พระลักขณเถระ ที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไวในลักขณสังยุตวา
อายสฺมา จ ลกฺขโณ, * เปนตนนี้ บัณฑิตพึงทราบวา มีอยูภายในแหงภิกษุ
ชฎิลพันองค อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาไดบรรลุเปนพระอรหันตในที่สุด
แหงอาทิตตปริยายสูตร เปนพระมหาสาวกองคหนึ่ง. ก็เพราะทานองคนี้
ประกอบดวยอัตภาพเสมือนพรหม สมบูรณดวยลักษณะเต็มเปยมดวยอาการ
ทุกอยาง ; ฉะนั้น ทานจึงถึงความนับวา ลักขณะ สวนพระมหาโมคคัลลาน
เถระเปนพระอัครสาวกที่ ๒ ไดบรรลุเปนพระอรหันต ในวันที่ ๗ แตวันที่
ทานบวชแลว.
สองบทวา สิต ปาตฺวากาสิ ความวา พระมหาโมคคัลลานเถระ
ไดทําการยิ้มนอย ๆ ใหปรากฏ. มีคําอธิบายวา ประกาศ คือแสดง.
ถามวา ก็ พระเถระ เห็นอะไร จึงไดทําการแยมใหปรากฏ?
แกวา พระเถระ เห็นสัตวผูเกิดอยูในเปตโลกตนหนึ่ง มีแตรางกระดูก
ซึ่งมาแลวในบาลีขางหนา, ก็แล การเห็นสัตวคนนั้น เห็นไดดวยทิพยจักษุ
ไมใชเห็นดวยจักษุประสาท. จริงอยู อัตภาพเหลานั้น หาไดมาสูคลองแหง
จักษุประสาทไม.
ถามวา ก็พระเถระ เห็นอัตภาพมีรูปอยางนั้นแลว เพราะเหตุไร
จึงไดทําการแยมใหปรากฏ ในเมื่อควรทําความกรุณาเลา ?
*
ส. นิทาน. ๑๖/๒๖๘
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แกวา เพราะทานอนุสรณถึงสมบัติของตน และพระญาณของพระ
พุทธเจาดวย. แทจริง พระเถระ เห็นเปรตตนนั้นแลว ไดอนุสรณถึงสมบัติ
ของตนวา อัตภาพเห็นปานนี้ อันบุคคลผูชื่อวายังไมเห็นสัจจะพึงได , เราพน
แลว จากอัตภาพเชนนั้น, เปนลาภของเราหนอ ! เราไดดีแลวหนอ ! และ
ไดระลึกถึงสมบัติแหงพระพุทธฌานอยางนี้วา ญาณสมบัติของพระผูมีพระภาค
พุทธเจา ผูทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! กรรมวิบาก เปนอจินไตย
อันบุคคลไมพึงคิด * นาอัศจรรย , พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงแสดงทําให
ประจักษหนอ ! ธรรมธาตุ อันพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงแทงตลอดดีแลว
ดังนี้ จึงไดทําการแยมพรายใหปรากฏ.
ก็ธรรมดาวา พระขีณาสพทั้งหลาย ไมทําการแยมพรายใหปรากฏ
เพราะไมมีเหตุ ; เพราะฉะนั้น พระลักขณเถระจึงถามพระมหาโมคคัลลานเถระ
นั้นวา ดูกอนอาวุโส โมคคัลลานะ ! อะไรหนอเปนเหตุ ? อะไรหนอเปน
ปจจัยแหงการทําแยมพรายใหปรากฏ ? แตพระเถระกลาวตอบวา อาวุโส
ลักขณะ ! ยังไมเปนกาลสมควรแล เปนตน โดยสาเหตุที่ทานมีความประสงค
จะใหพระผูมีพระภาคเจาเปนพยานเสียกอน จึงพยากรณ เพราะเหตุวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ผูที่ยังมิไดเห็นความอุบัติขึ้นนี้ดวยตนเองแลว จะบังคับใหเชื่อได
โดยยาก. ภายหลังแตนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ ถูกพระลักขณเถระถาม
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา จึงไดพยากรณ โดยนัยมีอาทวา อิธาห อาวุโส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏิกสงฺขลิก ไดแก ผูมีแตรางกระดูก
ซึ่งมีสีขาว ไมมีเนื้อและโลหิต.
*
องฺ จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
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แรงยักษ เหยี่ยวยักษ และนกตะกรุมยักษ แมเหลานี้ พึงทราบวา
แรงบาง เหยี่ยวบาง นกตะกรุมบาง. ก็รูปนั้น ไมมาแมสูคลอง (แหง
จักษุ ) ของฝูงแรงเปนตนตามปกติ.
สองบทวา อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา ไดแก พากันติดตามไปแลว ๆ.
บทวา วิตุเทนฺติ ไดแก จิกแลวบินไป. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา
วิตุทนฺติ ก็มี. อธิบายวา ยอมสับจิก ดวยจะงอยปากซี่โลหะที่คมกริบ
เปรียบดวยคมดาบ. ศัพทวา สุท ในคําวา สา สุท อฏฏสฺสร นี้ เปนนิบาต.
อธิบายวา อัฏฐิกสังขลิกเปรตตนนั้น ยอมทําเสียงรองครวญคราง คือ เสียง
โอดครวญ. ไดยินวา อัตภาพเชนนั้น แมมีประมาณตั้งโยชนหนึ่ง ยอมเกิด
ขึ้น และมีประสาทที่พองขึ้น เปนเชนกับหัวฝที่พองแลว เพื่อตามเสวยผล
แหงอกุศล เพราะฉะนั้น อัฏฐิกสังขลิกเปรตตนนั้น เดือดรอนเพราะเวทนา
ที่มีกําลัง จึงไดทําเสียงเชนนั้นแล.
ก็แล ทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะแสดง
ย้ําธรรมสังเวชซึ่งเกิดขึ้น เพราะอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลายวา ขึ้นชื่อวา
สัตวทั้งหลายผูไปในวัฏฏะ ยอมไมพนจากอัตภาพเห็นปานนี้ไปได จึงกลาวคํา
เปนตนวา ดูกอนอาวุโส ! เรานั้นไดมีความคิดเชนนี้วา ทานผูเจริญ ! นา
อัศจรรยจริงหนอ ดังนี้.
สองบทวา ภิกฺขุ อุชฺฌายนฺติ ความวา ความอุบติขึ้นแหงเปรตนั้น
ไมเห็นประจักษแกภิกษุเหลาใด, ภิกษุเหลานั้นพากันโพนทะนา. สวนพระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศอานุภาพของพระเถระ จึงตรัสพระดํารัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุอยูหนอ เปนตน.
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ในบทเหลานั้น สาวกทั้งหลายชื่อวาเปนผูมีจักษุ เพราะอรรถวา
สาวกเหลานั้นมีจักษุเปนแลว เกิดแลว อุบัติแลว. ความวา เปนผูมีจักษุ
เปนแลว คือ มีจักษุเกิดแลว ยังจักษุใหเกิดขึ้นแลวอยู. แมในบทที่ ๒ ก็
นัยนี้เหมือนกัน. คําวา ยตฺร ซึ่งมีอยูในคําวา ยตฺร หิ นาม นี้ เปนคํา
ระบุถึงเหตุ. ในคําวา จกฺขุภูตา เปนตนนั้น มีการประกอบเนื้อความดัง
ตอไปนี้ :- เพราะเหตุวา แมสาวกจักรู หรือจักเห็นหรือจักทําอัตภาพเห็น
ปานนี้ ใหเปนพยานได ฉะนั้น เราจึงไคกลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
สาวกทั้งหลาย เปนผูมีจักษุอยูหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สาวกทั้งหลาย
เปนผูมีญาณอยูหนอ ดังนี้.
ขอวา ปุพุเพว เม โส ภิกฺขเว สตฺโต ทิฏโ มีความวา
(พระผูมีพระภาคเจา) ตรัสวา เราไดแทงตลอดสัพพัญฌุตญาณ ณ โพธิมัณฑ
ทําหมูสัตว และภพ คติ ฐิติ และนิวาส หาประมาณมิได ไนจักรวาลทั้งหลาย
หาประมาณมิได ใหประจักษอยู ไดเห็นสัตวนั้นแลวในกาลกอนแล.
บทวา โคฆาตโก ความวา เปนสัตวผูฆาโคทั้งหลายแลว ปลอน
เนื้อออกจากกระดูกขายเลี้ยงชีวิต.
หลายบทวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน ความวา แหง
อปราปรเวทนียกรรมอันเจตนาตาง ๆ ประมวลมาแลวนั้นนั่นแล. จริงอยู
บรรดาเจตนาเหลานั้น ปฏิสนธิในนรกอันเจตนาใดใหเกิดขึ้น แลวเมื่อวิบาก
แหงเจตนาดวงนั้น สิ้นไปแลว , ปฏิสนธิในเปรตเปนตน ยอมบังเกิดอีก ;
เพราะทํากรรมที่เหลือ หรือกรรมนิมิตใหเปนอารมณ เพราะเหตุนั้น ปฏิสนธิ
นั้น ทานจึงเรียกวา วิบากที่เหลือแหงกรรมนั้นนั่นเอง เพราะมีสวนเสมอ
ดวยกรรม หรือเพราะมีสวนเสมอดวยอารมณ. ก็สัตวนี้เกิดขึ้นแลวอยางนี้
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เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดวยวิบากยังเหลืออยูแหงกรรม
นั้นนั่นเอง. ไดยินวา ในเวลาเคลื่อนจากนรก สัตวนั้นไดมีนิมิต คือ กองกระดูกแหงโคทั้งหลาย อันถูกทําไมใหมีเนื้อ, สัตวนั้น เมื่อจะทํากรรมนั้น
แมที่ปกปดใหเปนดุจปรากฏแกวิญูชนทั้งหลาย จึงเกิดเปนอัฏฐิสังขลิกเปรต.
[เรื่องมังสเปสีเปรต]
ในเรื่องมังสเปสีเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- มังสเปสีเปรตนั้นเปนคน
ฆาโค ทําชิ้นเนื้อตากใหแหงแลว เลี้ยงชีวิตดวยการขายเนื้อแหงหลายป.
ดวยเหตุนั้น เวลาเคลื่อนจากนรก เขาจึงไดมีนิมิต คือ ชิ้นเนื้อนั่นเอง เขาจึง
เกิดเปนมังสเปสีเปรต.
[เรื่องมังสปณฑเปรต]
ในเรื่องมังสปณฑเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- มังสปณฑเปรตนั้นเปน
นายพรานนกจับนกไดแลว เวลาขาย ไดทําการถอนขนปกและหนังออกหมด
ใหเปนเพียงกอนเนื้อแลว ขายเลี้ยงชีวิต. ดวยเหตุนั้น เวลาเคลื่อนจากนรก
เขาจึงไดมีนิมิต คือ กอนเนื้อเทานั้น. เขาจึงเกิดเปนมังสปณฑเปรต.
[เรื่องนิจฉวีเปรต]
ในเรื่องนิจฉวีเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- นิจฉวีเปรตนั้น เปนคนฆาแพะ
ฆาแพะแลวถลกหนัง เลี้ยงชีวิต จึงไดมีนิมิต คือ รางแพะปราศจากหนัง
ตามนัยกอนนั่นแล เขาจึงไดเกิดเปนนิจฉวีเปรต.
[เรื่องอสิโลมเปรต]
ในเรื่องอสิโลมเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- อสิโลมเปรตนั้นเปนคนฆา
สุกร ใชดาบฆาสุกรทั้งหลายอันตนปรนปรือดวยเหยื่อสิ้นกาลนาน แลวเลี้ยง
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ชีวิตมาตลอดราตรีนาน. เขาจึงไดมีนิมิต คือ ภาวะของคนที่เงื้อดาบขึ้น ฉะนั้น
เขาจึงเกิดเปนอสิโลมเปรต.
[เรื่องสัตติโลมเปรต]
ในเรื่องสัตติโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- สัตติโลมเปรตนั้น
เปนคนลาเนื้อ พาเอาเนื้อตัวหนึ่งและถือหอกเลมหนึ่ง ไปปาแลว ใชหอก
แทงเนื้อที่พากันมาสูที่ใกลเนื้อนั้นใหตาย. เขาจึงไดมีนิมิต คือ ภาวะที่ใช
หอกแทง, ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปนสัตติโลมเปรต.
[เรื่องอุสุโลมเปรต]
ในเรื่องอุสุโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา การณิโก
ความวา เปนบุรุษผูเบียดเบียนพวกคนผูผิดตอพระราชา ดวยเหตุทั้งหลาย
เปนอันมาก ลงทายใชลูกศรยิงใหตาย. ไดยินวา เขาทราบกอนวา คนถูกยิง
สวนโนนจึงจะคาย ดังนี้ แลวจึงยิง. เขานั่นเองเลี้ยงชีวิตแลวบังเกิดในนรก
ในเวลาเกิดในเปรตวิสัยนี้ ไดมีนิมิตคือภาวะที่ใชศรยิง ดวยวิบากที่ยังเหลือ
จากนรกนั้น. ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปนอุสุโลมเปรต.
[เรื่องสูจิโลมเปรต]
ในเรื่องสูจิโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา สารถิ คือ
เปนคนฝกมา ในอรรถกถากุรุนที ทานกลาววา เปนคนฝกโค ดังนี้บาง
เขาไดมีนิมิต คือ ภาวะที่แทงดวยเข็มปฏัก. เขาจึงเกิดเปนสูจิโลมเปรต.
[เรื่องสูจิโลมเปรตที่ ๒]
ในเรื่องสูจิโลมเปรตเรื่องที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา
สูจีโก คือ เปนคนทําการสอเสียด ไดยินวา เขาทําลายมนุษยทั้งหลายและ
พวกเดียวกัน และยุยงในราชตระกูลวา คนนี้มีความผิดชื่อ คนนี้ทําผิดชื่อนี้
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ดังนี้ , ครั้นยุยงแลว ทําใหถึงความพินาศวอดวาย. ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปน
สูจิโลมเปรต เพราะทํานิมิต คือ กรรม เพื่อการเสวยทุกขจากการทําลายดวย
เข็มทั้งหลาย เหมือนอยางที่เขาทิ่มแทงทําลายพวกมนุษย ฉะนั้น.
[เรื่องอัณฑภารเปรต]
ในเรื่องเปรตแบกลูกอัณฑะ พึงทราบตอไป :- บทวา คามกูโฏ
คือ เปนอํามาตยผูตัดสินความ. สัตวนั้นไดมีอัณฑะเทาหมอ คือ มีขนาดเทา
หมอใหญ เพราะมีสวนเสมอดวยกรรม. ดวยวา สัตวนั้น เพราะเหตุที่รับสินบน
ในสถานที่ลับปกปด เมื่อจะทําโทษใหปรากฏ ดวยการตัดสินความโกง ได
กระทําพวกเจาของไมใหเปนเจาของ ; เพราะฉะนั้น อวัยวะลับของสัตวนั้น
จึงบังเกิดปรากฏ. เพราะเหตุที่สัตวนั้น เมื่อเริ่มตั้งอาญา ไดยกของหนักอัน
ไมควรจะทนได ใหแกชนเหลาอื่น ; เพราะฉะนั้น อวัยวะลับของสัตวนั้น
จึงบังเกิดเปนของหนักอันไมควรจะทน. เพราะเหตุที่สัตวนั้นดํารงอยูใน
ตําแหนงใด ควรจะเปนผูสม่ําเสมอ, แตดํารงอยูในตําแหนงนั้นแลว หาได
เปนผูสม่ําเสมอไม ; ฉะนั้น สัตวนั้น จึงไดมีการนั่งไมสม่ําเสมอบนอวัยวะลับ.
[เรื่องปรทาริกเปรต]
ในเรื่องเปรตผิดเมียทาน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- สัตวนั้น เมื่อ
สัมผัสผัสสะที่มีเจาของที่เขาคุมครองรักษาแลวของคนอื่น ยังจิตใหรื่นรมยดวย
ความสุขในกามอันเปนความสุขในอุจจาระ จึงบังเกิดในเปรตวิสัยนั้น เพื่อจะ
สัมผัสผัสสะ เปนคูถ เสวยทุกข เพราะมีสวนเสมอดวยกรรม
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[เรื่องเปรตพราหมณชั่ว]
ในเรื่องพราหมณชั่ว พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ * :เพราะชื่อวา มาตุคาม ไมเปนอิสระในผัสสะของตน , แตหญิงนั้น
ขโมยผัสสะของสามีนั้น ยังความอภิรมยใหเกิดแกคนเหลาอื่น : ฉะนั้น จึงได
บังเกิดเปนหญิงเปรตปราศจากผิว เพื่อกําจัดสัมผัสเปนสุขนั้นเสียแลว เสวย.
สัมผัสเปนทุกข เพราะมีสวนเสมอดวยกรรม.
[เรื่องมังคุลีหญิงเปรต]
ในเรื่องมังคุลีหญิงเปรต พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา มงฺคุฬี
ไดแก มีรูปผิดไป คือ มองดูนาชัง นาเกลียด. ไดยินวา หญิงนั้นทําหนาที่
เปนแมมด คือ หนาที่เปนทาสีของยักษ กลาววา เมื่อทําพลีกรรมอยางนี้
ดวยสิ่งนี้และสิ่งนี้ ความเจริญของพวกทาน ชื่อนี้จักมี ดังนี้ แลวถือเอาของหอม
และดอกไมเปนตน ของมหาชนดวยการลอลวงยังมหาชนใหยึดถือมิจฉาทิฏฐิ
อันเปนทิฏฐิชั่ว. เพราะฉะนั้น หลอนจึงเกิดเปนนางเปรตมีกลิ่นเหม็น เพราะ
ขโมยของหอมและดอกไมเปนตน เปนนางเปรตมองดูนาชัง ผิดรูป นาเกลียด
เหตุใหมหาชนยึดถือความเห็นชั่ว เพราะมีสวนเสมอดวยกรรมนั้น.
[เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต]
เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ขอวา อุปกฺก
โอกิลินึ โอกีรณึ มีความวา ไดยินวา นางเปรตนั้น นอนอยูบนเชิงตะกอน
ถานเพลิง ดิ้นพลิกไปมาถูกไฟไหม ; เพราะฉะนั้น นางจึงเปนผูถูกไฟครอก
มีสรีระสุกดวยไฟกรด มีน้ําเหงื่อหยด มีสรีระเปยก คือหยาดน้ําเหงื่อทั้งหลาย
ยอมหลั่งออกจากสรีระของนางเปรตนั้น และมีถานเพลิงเกลื่อนกลน คือ
*
ในเรื่องนี้ ไมมีอธิบาย อาจจะตกไปก็เปนได, เลยไปอธิบายเรื่องหญิงเปรตถัดไป.
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เกลื่อนกลนดวยถานเพลิง. ดวยวาถานเพลิงทั้งหลาย มีสีดังดอกทองกวาว
ยอมตกแมจากเบื้องลางของนางเปรตนั้น ถานเพลิงทั้งหลาย ยอมตกแมในชาง
ทั้ง ๒ แมจากอากาศในเบื้องบนของนางเปรตนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ถูกไฟครอก น้ําเหงื่อหยด มีถานเพลิงเกลื่อนกลน. นางนั้นเปนคนขี้หึง
เอากระทะถานเพลิงราดหญิงรวมผัว. ไดยินวา นางระบําคนหนึ่งของพระราชา
พระองคนั้น วางกระทะถานเพลิงไวในที่ใกล เช็ดน้ําจากตัวและอบดวยฝามือ.
พระราชาทรงสนทนากับนางระบํานั้น และทรงแสดงอาการโปรดปรานมากไป.
พระอัครมเหสีทรงทนดูเหตุการณนั้นไมไหว ทรงหึง เมื่อพระราชาเสด็จออก
ไปไมทันนาน ก็ทรงหยิบกระทะถานเพลิงนั้น ราดถานเพลิงลงเบื้องบนนาง
ระบํานั้น. พระนางทํากรรมนั้นแลว บังเกิดในเปตโลก เพื่อเสวยวิบาก
เชนนั้นนั่นแล.
[เรื่องโจรฆาตเปรต]
ในเรื่องโจรฆาตเปรต พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- เพชฌฆาตโจรนั้น
ตัดศีรษะพวกโจรมาชานาน ตามคําสั่งของพระราชา เมื่อบังเกิดในเปตโลก
จึงไดบังเกิดเปนตัวกพันธไมมีศีรษะ.
[เรื่องพระภิกษุเปรตเปนตน]
ในเรื่องภิกษุ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา ปาปภิกฺขุ คือ เปน
ภิกษุลามก. ไดยินวา ภิกษุนั้น บริโภคปจจัย ๔ ที่เขาถวายดวยศรัทธาของ
ชาวโลก เปนผูไมสํารวมทางกายทวารและวจีทวาร มีอาชีพอันทําลายแลว
เที่ยวเลนสนุกสนานตามชอบใจ. ภายหลังถูกไฟไหมอยูในนรก ตลอดพุทธันดรหนึ่ง เมื่อเกิดในเปตโลก ก็บังเกิดดวยอัตภาพเชนกับภิกษุนั่นแหละ.
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แมในเรื่องภิกษุณี เรื่องสิกขมานา เรื่องสามเณร เรื่องสามเณรีเปรต ก็
วินิจฉัยนี้เหมือนกัน.
[เรื่องแมน้ําตโปทา]
ในเรื่องแมน้ําตโปทา พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อจฺโฉทโก
แปลวา มีน้ําใส.
บทวา สีโตทโก แปลวา มีน้ําเย็น.
บทวา สาโตทโก แปลวา มีน้ํารสอรอย
บทวา เสโตทโก แปลวา มีน้ําบริสุทธิ์ คือ ไมมีสาหรายแหน
และเปอกตม.
บทวา สุติฏโ คือ เชาถึงแลวดวยทาทั้งหลายที่ดี.
บทวา รมณีโย แปลวา นาใหเกิดความยินดี.
บทวา จกฺกมตฺตานิ แปลวา มีประมาณเทาลอรถ.
ขอวา กุฏิตา สนฺทติ ความวา เปนแมน้ํารอนจัด เดือดพลาน
ไหลไปอยู.
บทวา ยตาย ภิกฺขเว ตัดบทเปน ยโต อย ภิกฺขเว แปลวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! แมน้ําตโปทานี้ ไหลมาแตที่ใด ... ?
บทวา โส ทโห แปลวา หวงน้ํานั้น.
ถามวา ก็แมน้ําตโปทานี้ ไหลมาแตที่ไหน ?
แกวา ไดยินวา ภายใตภูเขาเวภารบรรพต มีภพนาคประมาณ ๕๐๐
โยชน ของพวกนาคผูอยูบนภาคพื้น เชนกับเทวโลกประกอบดวยพื้นอันสําเร็จ
ดวยแกวมณี และดวยอาราม และอุทยาน. หวงน้ํานั้น อยูในที่เลนของพวกนาค
ในภพนาคนั้น. แมน้ําตโปทานี้ ไหลมาแตหวงน้ํานั้น.
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ขอวา ทฺวินฺน มหานิรยาน อนุตริกาย อาคจฺฉติ ความวา
ไดยินวา มหาเปตโลกผานเมืองราชคฤหมา, แมน้ําตโปทานี้มาจากระหวาง
มหาโลหกุมภีนรก ๒ ขุมในมหาเปตโลกนั้น ; ฉะนั้น จึงเดือดพลานไหลไปอยู.
[เรื่องการรบ]
ในเรื่องการรบ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- ขอวา นนฺทิ จรติ ไดแก
ตีกลองพิชัยเภรีเที่ยวประกาศไป.
ขอวา ราชา อาวุโส ลิจฺฉวีหิ ความวา ไดยินวา พระเถระนั่ง
ในที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนของตนเห็นพวกเจาลิจฉวีผูมีผีมือชํานาญ
ยิงไดแมนยํา เมื่อคํานึงวา ก็พระราชาทรงกอสงครามกับพวกเจาลิจฉวีเหลานั้น
ไดเห็นพระราซาทรงปราชัย หนีไปอยู ดวยทิพยจักษุ. ลําดับนั้น พระเถระ
จึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย ! พระราชาผูเปนอุปฏฐาก
ของพวกทาน ทรงปราชัยพวกเจาลิจฉวีแลว.
คําวา สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห ความวา โมคคัลลานะ
เมื่อคํานึงในเวลาพระราชาทรงปราชัย กลาวสิ่งที่ตนเห็น ชื่อวากลาวจริง.
[เรื่องชางลงน้ํา]
ในเรื่องชางลงน้ํา พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา สปฺปนิกาย คือ
แมน้ําที่มีชื่ออยางนี้.
บทวา อเนฺช สมาธึ ไดแก จตุตถฌานสมาธิ อันเปนอเนญชะ
คือ ไมหวั่นไหว เวนจากความดิ้นรนทางกายและวาจา.
บทวา นาคาน แปลวา แหงชางทั้งหลาย.
ขอวา โอคาห อุตฺตรนฺตาน ความวา ลงน้ําแลว ขึ้นอีก. ไดยินวา
ชางเหลานั้นลงน้ําลึกแลว อาบและดื่มในน้ํานั้น เอางวงดูดน้ําแลวพนใสกัน
และกันจึงขึ้นไป. มีคําอธิบายวา แหงชางเหลานั้น ตัวลงน้ําแลวขึ้นอยูอยางนี้.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ 660
ขอวา โกฺจ กโรนฺตาน ความวา ยืนอยูริมฝงแมนาสอดงวง
เขาในปากแลว ทําเสียงดังนกกระเรียน.
คําวา สทฺท อสฺโสสึ ความวา เราไดยินเสียงโกญจนาทนั้น.
ขอวา อตฺเถโส ภิกฺขเว สมาธิ โส จ โข อปริสุทฺโธ
ความวา สมาธินั่นของโมคคัลลานะ มีอยู, แตสมาธินั้นแล เปนของไมบริสุทธิ์.
ไดยินวา พระเถระ ในวันที่ ๗ แตเวลาบวช ไดบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้น
ยังไมมีวสี (ความชํานาญ) อันประพฤติแลว ดวยอาการ ๕ อยาง ในสมาบัติ
๘ ยังมิไดยังธรรมอันเปนชาศึกตอสมาธิใหบริสุทธิ์ดวยดี นั่งเขาจตุตถฌานแนว
แน กระทําใหมีเพียงแตสัญญาแหงการนึก การเขา การตั้งใจ การออก และ
การพิจารณาเทานั้น ออกจากองคฌานแลว ไดยินเสียงแหงชางทั้งหลาย ได
มีความสําคัญอยางนี้วา เราไดยินเสียงภายในสมาบัติ ดังนี้. ดวยเหตุนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สมาธินั่น มีอยู, แตสมาธินั้นแล
ไมบริสุทธิ์.
[เรื่องพระโสภิตะ]
ในเรื่องพระโสภิตะ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ขอวา อห
อาวุโส ปฺจกปฺปสตานิ อนุสฺสรามิ ความวา พระเถระกลาววา เรา
ระลึกชาติได ดวยอาวัชชนจิตเดียว. ก็เมื่อถือเอาความอีกอยางหนึ่ง การระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในอดีตนั้น ๆ ดวยอาวัชชนจิตตาง ๆ กัน โดยลําดับ ของ
พระสาวกทั้งหลาย ไมนาอัศจรรย ; เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไมยกโทษ.
แตเพราะพระโสภิตะนั้นกลาววา เราระลึกชาติไดดวยอาวัชชนจิตเดียว ดังนี้ ;
เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย จึงยกโทษ.
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ขอวา อตฺเถสา ภิกฺขเว โสภิตสฺส สา จ โข เอกาเยว ชาติ
ความวา ชาติที่โสภิตะกลาววา เราระลึกชาติได ดังนี้ ของโสภิตะ มีอยู, ก็แล
ชาตินั้นมีเพียงชาติเดียวเทานั้น อธิบายวา โสภิตะ มิไดระลึกโดยผิดลําดับ
ไมติดตอกัน.
ถามวา พระโสภิตะนี้ระลึกชาติไดอยางไร ?
แกวา ไดยินวา พระโสภิตะนี้ บวชในลัทธิเดียรถีย ยังสัญญีสมาบัติ
ใหบังเกิดแลว เปนผูมีฌานไมเสื่อมทํากาละแลว บังเกิดในอสัญญีภพกวา
๕๐๐ กัป. ทานอยูโนอสัญญีภพนั้นตราบเทาชนมายุในที่สุด อุบัติในมนุษยโลก
แลวบวชในพระศาสนาไดทําวิชา ๓ ใหแจง ทานเมื่อระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย
อยูในกาลกอน เห็นปฏิสนธิในอัตภาพนี้ ตอจากนั้น ไดเห็นเฉพาะจุติใน
อัตภาพที่ ๓. ลําดับนั้นทานไมอาจระลึกถึงอัตภาพอันไมมีจิตในระหวางจุติและ
ปฏิสนธิทั้ง ๒ ได จึงไดกําหนดโดยนัยวา เราบังเกิดในอสัญญีภพแนนอน.
พระโสภิตเถระนั้น กําหนดไดอยูอยางนี้ไดกระทําสิ่งที่ทําไดยาก เหมือนกับ
แยงปลายแหงขนทรายที่ผาเปน ๗ สวนเขากับปลาย เหมือนกับการแสดงรอย
เทาในอากาศ ; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงตั้งทานไวไนตําแหนง
เลตทัคคะ ในเพราะเรื่องนี้นั่นแหละวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! บรรดา
ภิกษุทั้งหลายผูสาวกของเรา ผูระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยในกาลกอน
โสภิตะนี้ เปนเลิศ* ดังนี้.
[บทสรุปปาราซิก]
คําวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม คือ ปาราชิก ๔
ขาพเจายกขึ้นสวดแลวแล นี้ เปนคําแสดงถึงปาราชิกที่ยกขึ้นแสดงใน
*
องฺ เอก. ๒๐/๓๒
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ปาราชิกุทเทสนี้นั่นแล. แตประมวลกันเขาแลว พึงทราบปาราชิกทั้งหมด
ทีเดียว วามี ๒๔ อยาง. ๒๔ อยาง คืออะไรบาง ? คือ ที่มาในพระบาลี ๘
อยางกอน คือของพวกภิกษุ ๔ เฉพาะของพวกนางภิกษุณี ๔. อภัพบุคคล
๑๑ จําพวก. บรรดาอภัพบุคคล ๑๑ จําพวกเหลานั้น บัณเฑาะก สัตว
ดิรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก เปนพวกอเหตุกปฏิสนธิ จัดเปน
พวกวัตถุวิบัติ. พวกวัตถุวิบัติเหลานั้น ไมถูกหามสวรรค แตถูกหามมรรค.
จริงอยู บัณเฑาะกเปนตนเหลานั้น จัดเปนอภัพบุคคลสําหรับการไดมรรค
เพราะเปนพวกวัตถุวิบัติ ถึงการบรรพชาสําหรับพวกเขา ก็ทรงหามไว.
เพราะฉะนั้น บัณเฑาะกเปนตนแมเหลานั้น จึงจัดเปนผูพายแพ (เปนปาราชิก).
บุคคล ๘ จําพวกเหลานี้ คือ คนลักเพศ ภิกษุเขารีตเดียรถีย คนฆามารดา คน
ฆาบิดา คนฆาพระอรหันต สามเณรผูประทุษรายนางภิกษุณี คนทําโลหิตุปบาท
ภิกษุผูทําสังฆเภท ชื่อวาถึงฐานะเปนอภัพบุคคล เพราะเปนผูวิบัติ ดวยการ
กระทําของคน เพราะฉะนั้น จึงจัดเปนผูพายแพดวย. บรรดาบุคคล ๘ จําพวกนั้น
สําหรับบุคคล ๓ จําพวกเหลานี้ คือ คนลักเพศ ภิกษุเขารีตเดียรถีย สามเณร
ผูประทุษรายนางภิกษุณี ไมถูกหามสวรรค แตถูกหามมรรคแท. อีก ๕ จําพวก
ถูกหามแมทั้ง ๒ อยาง. เพราะวาบุคคลเหลานั้นเปนจําพวกสัตวที่จะตองเกิด
ในนรก ไมมีระหวาง. อภัพบุคคล ๑๑ จําพวกเหลานี้ และบุคคลผูเปน
ปาราชิก ๘ ขางตน จึงรวมเปน ๑๙ ดวยประการฉะนี้ แมบุคคลเหลานั้น
รวมกับนางภิกษุณีผูยังความพอใจใหเกิดในเพศคฤหัสถ แลวนุงหมอยางคฤหัสถ
จึงรวมเปน ๒๐. จริงอยู นางภิกษุณีนั้น ถึงจะไมไดกระทําการลวงละเมิด
ดวยอัชฌาจาร ก็จัดวา ไมเปนสมณีไดดวยเหตุเพียงเทานี้ ; เพราะเหตุนั้น
ปาราชิกเหลานี้ จึงมี ๒๐ กอน. อาจารยบางพวกกลาววา อนุโลมปาราชิก
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แมอยางอื่น ยังมีอีก ๔ ดวยอํานาจภิกษุ ๔ จําพวกเหลานี้ คือ ภิกษุมีองค
กําเนิดยาว (ปรารถนาจะเสพเมถุนธรรม จึงสอดองคกําเนิดเขาไปทางวัจจมรรค
ของคน) ๑ ภิกษุมีหลังออน (ปรารถนาจะเสพเมถุนธรรม กมลงอมองค
กําเนิดของตน) ๑ ภิกษุเอาปากอมองคกําเนิดของผูอื่น ๑ ภิกษุนั่งสวมองค
กําเนิดของผูอื่น ๑. ก็เพราะเหตุที่ธรรมของคน ๒ คน ผูเขาถึงความเปน
เชนเดียวกัน ดวยอํานาจราคะ ตรัสเรียกวา เมถุนธรรม ; ฉะนั้น ปาราชิก
๔ เหลานี้ ชื่อวา ยอมอนุโลมแกเมถุนธรรมปาราชิก โดยปริยายนี้ เพราะ
ภิกษุ ๔ จําพวกนั้น ถึงจะไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ก็พึงตองอาบัติได ดวย
อํานาจการยังมรรคใหเขาไปทางมรรคอยางเดียว ; เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
อนุโลมปาราชิก ฉะนี้แล. พึงประมวลอนุโลมปาราชิก ๔ เหลานี้ และปาราชิก
๒๐ ประการขางตนเขาดวยกันแลว ทราบปาราชิกทั้งหมดทีเดียว วามี ๒๔ อยาง
ดวยประการฉะนี้
ขอวา น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สวาส มีความวา ยอมไมไดสังวาส
ตางโดยประเภท มีอุโบสถ ปวารณา ปาฏิโมกขุทเทส และสังฆกรรมกับดวย
ภิกษุทั้งหลาย.
ขอวา ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา มีความวา ในกาลกอน คือ ใน
เวลาเปนคฤหัสถและเวลาที่ยังมิไดอุปสมบท (ยอมเปนผูไมมีสังวาส) ฉันใด,
ภายหลังแมตองปาราชิกแลว ก็เปนผูไมมีสังวาส ฉันนั้นเหมือนกัน. สังวาส
ตางโดยประเภทมี อุโบสถ ปวารณา ปาฏิโมกขุทเทส และสังฆกรรม กับ
ดวยภิกษุทั้งหลาย ของภิกษุนั้น ไมมี; เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวา
ยอมไมไดสังวาสกับดวยภิกษุทั้งหลาย.
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ขอวา ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ มีความวา ขาพเจาขอถามทาน
ทั้งหลาย ในปาราชิก ๔ เหลานั้นวา ทานเปนผูบริสุทธิ์แลหรือ ?
บทวา กจฺจิตฺถ ตัดบทวา กจฺจิ เอตฺถ มีความวา ในปาราชิก
๔ เหลานี้ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลหรือ ?
อีกประการหนึ่ง สองบทวา กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา มีความวา ทาน
ทั้งหลาย ยอมเปนผูบริสุทธิ์แลหรือ ? บทที่เหลือทุก ๆ แหงมีเนื้อความตื้น
ทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จตุตถปาราชิกวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
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