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                                     พระวินัยปฎก                                         
                                            เลม ๑  
                               มหาวิภังค  ปฐมภาค   
 ขอนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                     เวรัญชภัณฑ 
                             เร่ืองเวรัญชพราหมณ 
        [๑]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู  ณ   
ควงไมสะเดาที่นเฬรุยักษสิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา    พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ   
ประมาณ  ๕๐๐  รูป  เวรัญชพราหมณไดสดับขาวถนัดแนวา   ทานผูเจริญ 
พระสมณโคดมศากยบุตร   ทรงผนวชจากศากยตระกูล  ประทับอยู  ณ บริเวณ  
ตนไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิงสถิต  เขตเมืองเวรัญชา   พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ    
ประมาณ  ๕๐๐   รูป  ก็แลพระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น 
ขจรไปแลวอยางนี้วา     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงเปนพระอรหันตแม 
เพราะเหตุนี้  ทรงตรัสรูเองโดยชอบแมเพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ 
แมเพราะเหตุนี้  เสด็จไปดีแมเพราะเหตุนี้  ทรงทราบโลกแมเพราะเหตุนี้ 
ทรงเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิง่กวาแมเพราะเหตุนี้  ทรงเปนศาสดา 
ของเทพและมนุษย   ท้ังหลายแมเพราะเหตุนี้       ทรงเปนพุทธะแมเพราะเหตุนี ้
ทรงเปนพระผูมีพระภาคเจาแมเพราะเหตุนี้  พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ัง  
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เทวโลก  มารโลก  พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง  
แลวทรงสอนหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะ  พราหมณ เทพ  และมนุษยใหรู  ทรง 
แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  ทรงประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธ์ิ  อนึ่ง  การเห็น 
พระอรหันตท้ังหลายเหน็ปานนั้น   เปนความดี   
                        เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจา 
        [๒]  หลักจากนัน้  เวรัญชพราหมณไดไปในพุทธสํานัก    คร้ันถึงแลว 
ไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา      คร้ันผานการทูลปราศรัยพอใหเปนท่ี 
บันเทิงเปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว   จึงน่ัง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  เวรัญชพราหมณ 
นั่ง   ณ    ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว  ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา    ทาน 
พระโคดม   ขาพเจาไดทราบมาวา พระสมณโคดมไมไหว    ไมลุกรับพวก 
พราหมณผูแก    ผูเฒา    ผูใหญ    ผูลวงการผานวัยมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญ 
ดวยอาสนะ    ขอท่ีขาพเจาทราบมานี้นั้นเปนเชนนัน้จริง   อันการท่ีทานพระโคดม 
ไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณผูแก   ผูเฒา    ผูใหญ     ผูลวงกาลผานวยัมา 
โดยลําดับ  หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะน้ีนัน้   ไมสมควรเลย. 
        พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนพราหมณ        ในโลก    ท้ังเทวโลก     
มารโลก  พรหมโลก    ในหมูสัตว    พรอมท้ังสมณะ   พราหมณ เทพ และมนุษย     
เราไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควรไหว  ควรลุกรับ   หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ     
เพราะวาตถาคตพึงไหว  พึงลุกรับ   หรือพึงเช้ือเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ  แม 
ศีรษะของบุคคลนั้นก็พึงขาดตกไป. 
        ว.  ทานพระโคดมมีปกติไมไยดี                                   
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                   ภ.  มีอยูจริง ๆ พราหมณ    เหตท่ีุเขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดม 
มีปกติไมไยดี    ดังนี้    ช่ือวากลาวถูก  เพราะความไยดใีนรูป    เสียง   กล่ิน  รส 
โผฏฐัพพะเหลานั้น    ตถาคตละไดแลว  ตดัรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือน 
ตาลยอดดวน    ทําไมใหมีภายหลัง    มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  นี้แล    
เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมมีปกติไมไยดี    ดังนี้ช่ือวากลาวถูก 
แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว 
        ว.  ทานพระโคดมไมมีสมบัติ.   
        ภ.  มีอยูจริง ๆ  พราหมณ  เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดม 
ไมมีสมบัติ   ดังนี้     ช่ือวากลาวถูก    เพราะสมบัติ   คือ   รูป   เสียง    กล่ิน  รส 
โผฏฐัพพะเหลานั้น     ตถาคตละไดแลว  ตัดรากขาดแลว  ทําใหเปนเหมือน 
ตาลยอดดวย   ทําไมใหมีภายหลัง      มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  นี้แล   
เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมไมมีสมบัติ      ดังนี้  ช่ือวากลาวถูก  แต 
ไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
        ว.  ทานพระโคดมกลาวการไมทํา. 
        ภ.  มีอยูจริง ๆ   พราหมณ    เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดม 
กลาวการไมทํา      ดังนี้    ช่ือวากลาวถูก     เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต 
วจีทุจริต   มโนทุจริต    เรากลาวการไมทําส่ิงท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง   นี้แล 
เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมกลาวการไมทํา   ดังนี้    ช่ือวากลาวถูก 
แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว 
        ว. ทานพระโคดมกลาวความขาดสูญ. 
        ภ. มีอยูจริง ๆ  พราหมณ  เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา      พระสมณโคดม 
กลาวความขาดสูญ  ดังนี้  ช่ือวากลาวถูก  เพราะเรากลาวความขาดสูญแหง 
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ราคะ  โทสะ  โมหะ  เรากลาวความขาดสูญแหงสภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง 
นี้แล  เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญ        ดังน้ี  ช่ือวา 
กลาวถูก  แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว 
        ว.  ทานพระโคดมชางรังเกียจ.   
        ภ.  มีอยูจริง    ๆ    พราหมณ     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดม 
ชางรังเกียจ  ดงันี้  ช่ือวากลาวถูก  เพราะเรารังเกียจกายทุจริต   วจีทุจริต   
มโนทุจริต   เรารังเกียจความถึงพรอมแหงสภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง 
นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมชางรังเกียจ  ดังนี้  ช่ือวากลาวถูก   
แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว 
        ว.  ทานพระโคดมชางกาํจัด 
        ภ.  มีอยูจริง   ๆ   พราหมณ  เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดม 
ชางกําจัด  ดังนี้   ช่ือวากลาวถูก   เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัด    ราคะ    โทสะ   
โมหะ   แสดงธรรมเพ่ือกําจัดสภาพท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นีแ้ล เหตุท่ี 
เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมชางจํากัด   ดังน้ี  ช่ือวากลาวถูก   แตไมใช 
เหตุท่ีทานมุงกลาว. 
        ว.  ทานพระโคดมชางเผาผลาญ 
        ภ.  มีอยูจริง  ๆ   พราหมณ  เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดม 
ชางเผาผลาญ   ดังนี้   ช่ือวากลาวถูก  เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกศุล   
คือ กายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต  วาเปนธรรมท่ีควรเผาผลาญ   ธรรมท่ี 
เปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญ  อันผูใดละไดแลว  ตดัรากขาดแลว  ทําใหเปน 
เหมือนตาลยอดดวน  ทําไมใหมีในภายหลัง       มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา   
เรากลาวผูนั้นวาเปนคนชางเผาผลาญพราหมณ  ธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาป-  
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อกุศล  ซ่ึงควรเผาผลาญ  ตถาคตละไดแลว   ตักรากขาดแลว  ทําใหเปน 
เหมือนตาลยอดดวน  ทําไมใหมีในภายหลัง      มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
นี้แล    เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมชางเผาผลาญ  ดังนี้       ช่ือวา 
กลาวถูก    แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว   
        ว.  ทานพระโคดมไมผุดเกิด. 
        ภ.  มีอยูจริง  ๆ  พราหมณ  เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดม   
ไมผุดเกิดดังนี ้  ช่ือวากลาวถูก   เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดใน 
ภพใหม  อันผูใดละไดแลวแลว   ตัดรากขาดแลวทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   
ทําไมใหมีในภายหลัง    มีไมเกิดตอไปเปนธรรมดา    เรากลาวผูนั้นวาเปนคน 
ไมผุดเกิด  พราหมณ  การนอนในครรภตอไปการเกิดในภพใหม    ตถาคต 
ละไดแลว    ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวนทําไมใหมีใน 
ภายหลัง   มีไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล      เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา 
พระสมณโคดมไมผุดเกิด  ดงันี้   ช่ือวากลาวถูก   แตไมใชเหตุท่ีทานมุงกลาว. 
                                     ทรงอุปมาดวยลูกไก 
        [๓]  ดูกอนพราหมณ      เปรียบเหมือนฟองไก    ๘     ฟอง   ๑๐    ฟอง      หรือ 
๑๒  ฟอง   ฟองไกเหลานัน้   อันแมไกพึงกกดีแลว    อบดแีลว  ฟกดีแลว       บรรดา 
ลูกไกเหลานัน้    ลูกไกตัวใดทําลายกระเปาะฟอง   ดวยปลายเล็บเทา       หรือดวย 
จะงอยปากออกมาไดโดยสวสัดีกอนกวาเขา    ลูกไกตัวนัน้ควรเรียกวากระไร      
จะเรียกวาพี่หรือนอง. 
        ว.  ทานพระโคดม   ควรเรียกวาพี่   เพราะมันแกกวาเขา.  
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                        ทรงแสดงฌานส่ีและวิชชาสาม 
        ภ.  เราก็เหมือนอยางนัน้แล    พราหมณ    เม่ือประชาชนผูตกอยูใน 
อวิชชาเกดิในฟอง    อันกระเปาะฟองหุมหอไว    ผูเดยีวเทานั้นในโลก   ไดทําลาย 
กระเปาะฟอง   คือ    อวิชชา    แลวไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม 
เรานั้นเปนผูเจริญท่ีสุด    ประเสริฐท่ีสุดของโลก    เพราะความเพียรของเราท่ี 
ปรารภแลวแล    ไมยอหยอน สติดํารงม่ันไมฟนเฟอน  กายสงบ   ไมกระสับ- 
กระสาย  จิตต้ังม่ันมีอารมณเปนหนึ่ง. 
                                  ปฐมฌาน   
        เรานั้นแล   สงัดแลวจากกาม    สงัดแลวจากอกุศลธรรม   ไดบรรลุ 
ปฐมฌานมีวิตก    มีวิจาร    มีปติและสุขซ่ึงเกิดแตวิเวกอยู. 
                                  ทุติยฌาน 
        เราไดบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ฯ ภายใน  เปนธรรมเอก 
ผุดข้ึนไมมีวิตก   ไมมีวจิาร    เพราะวติก    วิจาร   สงบไป   มีปติและสุขซ่ึงเกิด 
แตสมาธิอยู. 
                                 ตติยฌาน 
        เรามีอุเบกขาอยู   มีสติ    มีสัมปชัญญะ   และเสวยสุขดวยนามกาย    เพราะ 
ปติส้ินไป ไดบรรลุตติยฌาน   ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา   เปนผูมีอุเบกขา 
มีสติ    มีสุขอยู   ดังนี้. 
                              จตุตถฌาน 
        เราไดบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอน  ๆ  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.  
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                              บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
        เรานั้น   เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิ   ผุดผอง  ไมมีกิเลส ปราศจาก   
อุปกิเลส  ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว  อยางนี้แลว ไดนอมจิต  
ไปเพื่อบุพเพนวิาสานุสติญาณ  เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  คือ     
ระลึกชาติไดหนึ่งชาติบาง  สองชาติบาง สามชาติบาง  ส่ีชาติบาง  หาชาติบาง   
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง  ส่ีสิบชาติ  หาสิบชาติบาง   
รอยชาติบาง  พันชาติบาง  แสนชาติบาง  ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วา 
ตลอดวิวัฏฏกลัปเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกลัปเปนอันมากบาง  วา 
ในภพนั้นเราไดมีช่ืออยางนัน้   มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหาร 
อยางนั้น  เสวยสุขทุกขอยางนั้น  ๆ    มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพ 
นั้นแลว  ไดไปเกิดในภพโนน  แมในภพโนนนั้น      เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น 
มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยาง 
นั้น  ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น  คร้ันจุตจิากภพโนนนัน้แลว  ไดมาเกิดใน 
ภพนี้   ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอุเทศ  พรอมท้ังอาการ 
ดวยประการฉะนี้ พราหมณ  วิชชาท่ีหนึ่งน่ีแล  เราไดบรรลุแลวในปฐมยาม 
แหงราตรี  อวชิชา เรากําจัดไดแลว วิชชาเกดิแกการแลว  ความมืด  เรา 
กําจัดไดแลว   แสงสวางเกิดแกเราแลว  เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท 
มีความเพยีร  เผากิเลส  สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น    ความชาํแรกออกคร้ังท่ีหนึ่ง 
ของเรานี้แล  ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟองแหงลูกไก  ฉะนัน้. 
                                    จุตูปปาตญาณ 
        เรานั้น  เม่ือจิตเปนสมาธิ  บริสุทธ์ิ  ผุดผอง  ไมมีกิเลส  ปราศจาก   
อุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังม่ัน  ไมหวั่นไหว  อยางนี้แลว  ไดนอมจิต  
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ไปเพื่อญาณ  เคร่ืองรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย    เรานั้นยอมเล็งเห็น 
หมูสัตวผูกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ไดดี    ตกยาก  ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย     ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
ผูเขาถึงตามกรรมวา   หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานี้   ประกอบดวยกายทุจริต      
วจีทุจริต  มโนทุจริต   ติเตียนพระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดถือการกระทํา 
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   หมูสัตวผูเกิดเปนอยางเหลานัน้  เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป 
เขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต   นรก  หรือวาหมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานี้   ประกอบ 
ดวยการสุจริต  วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา     เปนสัมมาทิฏฐิ 
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ   หมูสัตวผูเกิดเปนอยูเหลานั้น เบ้ืองหนา 
แตแตกกายตายไป   เขาถึงสุคติโลกสวรรค     เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกาํลังจุติ 
กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก 
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย   ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเขาถึงตาม 
กรรมดวยประการดังนี้  พราหมณ  วิชาท่ีสองน้ีแล  เราไดบรรลุแลวใน 
มัชฌิมยามแหงราตรี  อวิชชาเรากําจัดไดแลว  วิชชาเกิดแกเราแลว  ความมืด 
เรากําจัดไดแลว แสงสวางเกดิแกเราแลว     เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท 
มีความเพยีรเผากิเลส  สงจิตไปแลวอยูฉะนั้น   ความชําแรกออกคร้ังท่ีสองของ 
เรานี้แล   ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟองแหงลูกไก  ฉะนั้น. 
                                   อาสวักขยญาณ 
        เรานั้น    เม่ือจิตเปนสมาธิ   บริสุทธ์ิ    ผุดผอง   ไมมีกิเลส    ปราศจาก 
อุปกิเลส ออน   ควรแกการงาน    ตั้งม่ัน    ไมหวั่นไหว    อยางนี้แลว  ไดนอมจิต 
ไปเพื่ออาสวักขยญาณ    เรานั้นไดรูชัดตามเปนจริงวา   นี้ทุกข    ไดรูชัดตาม 
เปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทกุข ไดรูชัดตามเปนจริงวา   นีค้วามดับทุกข   ไดรูชัด  
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ตามเปนเปนจริงวา    นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข   ไดรูชัดตามเปนจริงวา   เหลานี ้
อาสวะ  ไดรูชัดตามเปนจริงวา        นี้เหตุใหเกิดอาสวะ  ไดรูชัดตามเปนจริงวา     
นี้ความดับอาสวะ ไดรูชัดตามเปนจริงวา    นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ    
เม่ือเรานั้นรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตไดหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ  
ไดหลุดพนแลวแมจากภวาสวะ  ไดหลุดพนแลวแมจากอวิชชาสวะ  เม่ือจิต 
หลุดพนแลวไดมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว   ไดรูดวยปญญาอันยิ่งวา   ชาติ   
ส้ินแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว      กจิอ่ืนอีกเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี    พราหมณ    วิชชาท่ีสามนี้แล      เราไดบรรลุแลวใน 
ปจฉิมยามแหงราตรี  อวิชชา   เรากําจัดไดแลว    วิชชาเกิดแกเราแลว      ความมืด 
เรากําจัดไดแลว    แสงสวางเกิดแกเราแลว   เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท 
มีความเพยีรเผากิเลส  สงจิตไปแลวอยู    ฉะนั้น    ความชาํแรกออกคร้ังท่ีสาม 
ของเรานี้แล  ไดเปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟองแหงลูกไก  ฉะนัน้. 
                        เวรัญชพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก 
        [๔]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  เวรัญชพราหมณไดทูล 
คํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา    ทานพระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด    ทานพระโคดม 
เปนผูประเสริฐท่ีสุด   ขาแตทานพระโคดม    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
ภาษิตของพระองคไพเราะนกั    พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
อยางนี้    เปรียบเหมือบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีเปดบอกทางแกคน 
หลงทางหรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา    คนมีจกัษุจกัเหน็รูปดังนี้  
ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรม  และพระสงฆวาเปนสรณะ   ขอ 
พระองคจงทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต    จําเดิมแตวันนี้  
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เปนตนไป   และขอพระองคพรอมดวยภกิษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจําพรรษา 
ท่ีเมืองเวรัญชาของขาพเจาเถิด. 
        พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยพระอาการดุษณี  คร้ันเวรัญช- 
พราหมณทราบการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดลุกจากท่ีนั่ง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณหลีกไป. 
                             เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย   
        [๕]  ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชา มีภิกษาหารนอย ประชาชน 
หาเล้ียงชีพฝดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกล่ือน        ตองมีฉลากซ้ืออาหาร 
ภิกษุสงฆจะยงัอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา    ก็ทําไมไดงาย  คร้ังนั้น 
พวกพอคามาชาวอุตราปถะมีมาประมาณ  ๕๐๐  ตัว  ไดเขาพักแรมตลอดฤดูฝน 
ในเมืองเวรัชญา   พวกเขาไดตกแตงขาวแดงสําหรับภิกษุรูปละแลงไวท่ีคอกมา 
เวลาเชาภกิษุท้ังหลายครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตใน 
เมืองเวรัญชา  เม่ือไมไดบิณฑบาต   จึงเท่ียวไปบิณฑบาตที่คอกมา    รับขาวแดง 
รูปละแลงนําไปสูอารามแลวลงครกโขลกฉัน    สวนทานพระอานนทบดขาวแดง 
แลงหนึ่งท่ีศิลา      แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   เสวยพระกระ- 
ยาหารที่บดถวายนั้นอยูไดทรงสดับเสียงครกแลว. 
                                พระพุทธประเพณี 
        พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู    ยอมตรัสถามก็มี    ทรงทราบอยู 
ยอมไมตรัสถามก็มี  ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม    ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม 
พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถามส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน   ไมตรัสถามส่ิงท่ี 
ไมประกอบดวยประโยชน     พระตถาคตท้ังหลายทรงจาํกัดส่ิงท่ีไมประกอบดวย  
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ประโยชนดวยขอปฏิบัติ    พระผูมีภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงสอบถามภิกษ ุ
ท้ังหลาย   ดวยอาการสองอยาง  คือ  จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง  จักทรงบัญญัติ- 
สิขาบทแกพระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง. 
        คร้ันนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอานนทวา  อานนท 
นั่นเสียงครกหรือหนอ  จึงทานพระอานนทกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญวา    ดีละ  ดีละ  อานนท  พวกเธอเปนสัตบุรุษ 
ชนะวเิศษแลว  พวกเพื่อนพรหมจารีช้ันหลังจักดหูม่ินขาวสาลีและขาวสุกอัน   
ระคนดวยเนื้อ. 
                              พระมหาโมคคัลลานะเปลงสีหนาท 
        [๖]  คร้ังนั้น   ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา   บัดนี้เมืองเวรัญชามีภิกษาหารนอย   ประชาชน 
หาเล้ียงชีพฝดเคือง   มีกระดกูคนตายขาวเกล่ือน   ตองมีสลากซ้ืออาหารภิกษุสงฆ 
จะยังอัตภาพใหเปนไป   ดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย   พระพุทธเจาขา 
พื้นเบ้ืองลางแหงแผนดนิผืนใหญนี้    สมบูรณ    มีรสอันโอชา เหมือนน้ําผ้ึงหวี ่
ท่ีไมมีตัวออนฉะนั้น  ขอประทานพระวโรกาส   ขาพระพุทธเจาจะพึงพลิก 
แผนดิน ภิกษท้ัุงหลายจักไดฉันงวนดิน    พระพุทธเจาขา. 
        พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอนโมคคัลลานะ   ก็สัตวผูอาศัย 
แผนดินเลา   เธอจะทําอยางไรแกสัตวเหลานั้น. 
        ม. ขาพระพุทธเจาจกันริมิตฝามือขาหนึ่งใหเปนดุจแผนดินใหญ ยัง 
สัตวผูอาศัยแผนดินเหลานั้นใหไปอยูในฝามือนั้น  จักพลิกแผนดนิดวยมืออีก 
ขางหนึ่ง    พระพุทธเจาขา.  
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        ภ. อยาเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผนดิน   เธออยาพอใจเลย 
สัตวท้ังหลายจะพึงไดรับผลตรงกันขาม. 
        ม.  ขอประทานพระวโรกาส   ขอภิกษสุงฆท้ังหมดพงึไปบิณฑบาตใน 
อุตรกุรุทวีป    พระพุทธเจาขา. 
        ภ.  กภ็ิกษุผูไมมีฤทธ์ิเลา   เธอจักทําอยางไรแกภกิษุเหลานั้น 
         ม. ขาพระพุทธเจาเจาจกัทําใหภิกษุท้ังหมดไปได    พระพุทธเจาขา. 
        ภ. อยาเลย    โมคคัลลานะ    การท่ีภิกษุสงฆท้ังหมดไปบิณฑบาตถึง   
อุตรกุรุทวีป   เธออยาพอใจเลย. 
                        เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน 
        [๗]  คร้ังน้ัน     ทานพระสารีบุตรไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู     ไดมีความ 
ปริวิตกแหงจติเกิดข้ึนอยางนี้วา        พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
ท้ังหลาย   พระองคไหนไมดํารงอยูนาน    ของพระองคไหนดํารงอยูนาน   ดังน้ี 
คร้ันเวลาสายณัหทานออกจากท่ีเรนแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมนั่ง    ณ   ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา   
ขาพระพุทธเจาไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู  ณ  ตําบลนี้    ไดมีความปริวิตกแหงจิต 
เกิดข้ึนอยางนีว้า  พระศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย  พระองค 
ไหน  ไมดํารงอยูนาน   ของพระองคไหนดํารงอยูนาน. 
        พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดูกอนสารีบุตร       พระศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี  พระนามสิขี   และพระนามเวสสภู  ไมดํารง 
อยูนาน   ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามกกุสันธะ   พระนามโกนาคมนะ  และ 
พระนามกัสสปะดํารงอยูนาน.  
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        ส.  อะไรเปนเหตุ   อะไรเปนปจจยั   ใหพระศาสนาของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวิปสสี  พระนามสิขี  และพระนามเวสสภู  ไมดํารงอยูนาน  
พระพุทธเจาขา.   
        ภ.  ดูกอนสารีบุตร พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี พระนามสิขี 
และพระนามเวสสภู  ทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก  
สาวกท้ังหลาย  อนึ่ง  สุตตะ เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน   อิติวุตตกะ 
ชาดก   อัพภูตธรรม  เวทัลละ    ของพระผูมีพระภาคเจาท้ังสามพระองคนั้นมีนอย 
สิขาบทก็มิไดทรงบัญญัติ     ปาฏิโมกขก็มิไดทรงแสดงแกสาวก   เพราะอันตรธาน 
แหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น         เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตาม 
พระพุทธเจาเหลานั้น          สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน   ตางโคตรกัน   ตางชาติกัน 
ออกบวชจากตระกูลตางกัน           จึงยังพระศาสนานั้นใหอันตรธานโดยฉับพลัน 
ดูกอนสารีบุตร          ดอกไมตางพรรณท่ีเขากอบไวบนพื้นกระดาน    ยังไมไดรอย 
ดวยดาย   ลมยอมกระจาย    ขจัด   กําจดัซ่ึงดอกไมเหลานั้นได  ขอนัน้เพราะเหตุ 
อะไร           เพราะเขาไมไดรอยดวยดาย     ฉันใด     เพราะอันตรธานแหงพระผูมี 
พระภาคพุทธเจาเหลานั้น       เพราะอันตรธานแหงสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา 
เหลานั้น   สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน    ตางโคตรกัน    ตางชาติกัน    ออกบวชจาก 
ตระกูลตางกัน      จึงยังพระศาสนาน้ันใหอันตรธานโดยฉับพลันฉันนัน้เหมือนกัน 
เพราะพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น        ทรงทอพระหฤทัยเพ่ือจะทรงกําหนด 
จิตของสาวกดวยพระหฤทัย    แลวทรงส่ังสอนสาวก. 
        ดูกอนสารีบุตร    เร่ืองเคยมีมาแลว    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามเวสสภู   ทรงกําหนดจติภิกษุสงฆดวยพระหฤทัยแลวทรง 
ส่ังสอน  พรํ่าสอน     ภิกษุสงฆประมาณพนัรูป    ในไพรสณฑอันนาพงึกลัวแหง  
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หนึ่งวา  พวกเธอจงตรึกอยางนี้           อยาไดตรึกอยางนัน้    จงทําในใจอยางนี้   
อยาไดทําในใจอยางนัน้ จงละสวนนี้   จงเขาถึงสวนนี้อยูเถิด   ดังนี้  ลําดับนั้นแล 
จิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้น     อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามเวสสภูทรงส่ังสอนอยูอยางนัน้      ทรงพรํ่าสอนอยูอยางนัน้ ไดหลุดพน 
แลวจากอาสวะท้ังหลาย    เพราะไมถือม่ัน         ในเพราะความท่ีไพรสณฑอันนา 
พึงกลัวนัน้ซิ     เปนถ่ินท่ีนาสยดสยองจึงมีคํานี้วา    ผูใดผูหนึ่งซ่ึงยังไมปราศจาก 
ราคะเขาไปสูไพรสณฑนั้น    โดยมากโลมชาติยอมชูชัน.   
        ดูกอนสารีบุตร    อันนี้แลเปนเหตุ   อันนี้แลเปนปจจัย    ใหพระศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี    พระนามสิขี และพระนามเวสสภูไมดํารง 
อยูนาน. 
        ส.  อะไรเปนเหตุ    อะไรเปนปจจยั  ใหพระศาสนาของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระนามกกุสันธะ   พระนามโกนาคมนะ  และพระนามกัสสปะ  ดํารง 
อยูนาน   พระพุทธเจาขา. 
        ภ.  ดูกอนสารีบุตร    พระผูมีพระภาคเจาพระนามกกุสันธะ    พระนาม 
โกนาคมนะ   และพระนามกัสสปะ   มิไดทรงทอพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรม 
โดยพิสดารแกสาวกท้ังหลาย  อนึ่ง  สุตตะ  เคยยะ    เวยยากรณะ  คาถา   อุทาน 
อิติวุตตกะ    ชาดก  อัพภูตธรรม   เวทัลละ    ของพระผูมีพระภาคเจาท้ังสาม 
พระองคนั้นมีมาก     สิขาบทก็ทรงบัญญัติ       ปาติโมกขก็ทรงแสดงแกสาวก      
เพราะอันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น        เพราะอันตรธานแหง 
สาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น    สาวกชั้นหลังท่ีตางช่ือกัน  ตางโคตรกัน 
ตางชาติกัน     ออกบวชจากตระกูลตางกัน    จึงดํารงพระศาสนานั้นไวไดตลอด 
ระยะกาลยืนนาน     ดูกอนสารีบุตร   ดอกไมตางพรรณท่ีเขากองไวบนพื้นกระดาน  
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รอยดีแลวดวยดาย     ลมยอมกระจายไมได     ขจัดไมได กําจัดไมไดซ่ึงดอกไม 
เหลานั้นขอนัน้เพราะเหตุไร      เพราะเขารอยดีแลวดวยดาย      ฉันใด     เพราะ 
อันตรธานแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาเหลานั้น   เพราะอันตรธานแหงสาวก 
ผูตรัสรูตามพระพุทธเจาเหลานั้น     สาวกช้ันหลังท่ีตางช่ือกัน     ตางโคตรกัน      
ตางชาติกัน  ออกบวชจากตระกูลตางกัน จงึดํารงพระศาสนานั้นไวไดตลอด 
ระยะกาลยืนนาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        ดูกอนสารีบุตร       อันนี้แลเปนเหตุ     อันนี้แลเปนปจจัย  ใหพระศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามกกุสันธะ     พระนามโกนาคมนะ     และพระนาม 
กัสสปะ     ดํารงอยูนาน. 
                               ปรารภเหตุใหทรงบัญญัติสิกขาบท         
        [๘]  ลําดบันั้นแล     ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ    ทําผาอุตราสงค 
เฉวียงบาขางหนึ่ง          ประนมอัญชลี ไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา 
ถึงเวลาแลว    พระพุทธเจาขา    ขาแตพระสุคต     ถึงเวลาแลว    ท่ีจะทรงบัญญัติ 
สิกขาบท     ท่ีจะทรงแสดงปาติโมกขแกสาวก   อันจะเปนเหตุใหพระศาสนาน้ี 
ยั่งยืนดํารงอยูไดนาน 
        พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จงรอกอน  สารีบุตร    จงยับยั้งกอนสารีบุตร 
ตถาคตผูเดียวจักรูกาลในกรณียนัน้  พระศาสดายังไมบัญญัติสิกขาบท ยังไม 
แสดงปาติโมกขแกสาวก ตลอดเวลาท่ีธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะบางเหลา 
ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้    ตอเม่ือใดอาสวัฏฐานยิธรรมบางเหลา  ปรากฏ 
ในสงฆในศาสนานี้  เม่ือนัน้พระศาสดาจงึจะบัญญัติสิกขาบท  แสดงปาติโมกข 
แกสาวก   เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ    อาสวัฏฐานิยธรรม  
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บางเหลายังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้         ตลอดเวลาท่ีสงฆยังไมถึงความเปน 
หมูใหญโดยภิกษุผูบวชนาน         ตอเม่ือใดสงฆถึงความเปนหมูใหญโดยภิกษุผูบวช 
นานแลว  และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้  เม่ือนั้น 
พระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท    แสดงปาติโมกขแกสาวก เพื่อกําจดัอาสวัฏฐา- 
นิยธรรมเหลานั้นแหละ        อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลา  ยังไมปรากฏในสงฆ   
ในศาสนานี้ ตลอดเวลาท่ีสงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลายแลว ตอเม่ือใด      
สงฆถึงความเปนหมูใหญโดยแพรหลาย  และอาสวัฏฐานยิธรรมบางเหลา 
ยอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้    เม่ือนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท  แสดง 
ปาติโมกขแกสาวกเพื่อกําจดัอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นแหละ         อาสวัฏฐานิยธรรม 
บางเหลา  ยังไมปรากฏในสงฆในศาสนานี้        ตลอดเวลาท่ีสงฆไมถึงความเปน 
หมูใหญเลิศโดยลาภ  ตอเม่ือใดสงฆถึงความเปนหมูใหญเลิศโดยลาภแลว  และ 
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายอมปรากฏในสงฆในศาสนานี้    เม่ือนั้นพระศาสดา 
จึงจะบัญญัติสิกขาบท      แสดงปาติโมกขแกสาวกเพื่อกําจัดอาสวัฏฐานยิธรรม 
เหลานั้นแหละ         ดูกอนสารีบุตร   ก็ภิกษุสงฆไมมีเสนียดไมมีโทษ  ปราศจาก 
มัวหมองบริสุทธ์ิผุดผองต้ังอยูในสารคุณ    เพราะบรรดาภิกษุ  ๕๐๐  รูปน้ี  ภิกษุ  
ท่ีทรงคุณธรรมอยางตํ่า  ก็เปนโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียง 
เปนผูท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา. 
                                เสด็จนิเวศนเวรัญชพราหมณ 
        [๙]  คร้ันปวารณาพรรษาแลว     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระ 
อานนทมารับส่ังวา  ดูกอนอานนท    พระตถาคตท้ังหลายยังมิไดบอกลาผูท่ีนิมนต 
ใหอยูจําพรรษาแลว   จะไมหลีกไปสูท่ีจาริกในชนบท     ขอนี้เปนประเพณีของ 
พระตถาคตท้ังหลาย  มาไปกนัเถิดอานนท  เราจะบอกลาเวรัญชพราหมณ  
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        ทานพระอานนททูลสนองพระพุทธดาํรัสวาเปนดังรับส่ังพระพุทธเจาขา 
        ขณะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว        ถือบาตรจีวรมีทาน 
พระอานนทเปนปจฉาสมณะ    เสด็จพระพทุธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญช- 
พราหมณคร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย     ทันใดนัน้ 
เวรัญชพราหมณดําเนนิเขาไปสูท่ีประทับ   คร้ันแลวถวายบังคมนั่งเฝาอยู   ณ            
ท่ีควรสวนขางหน่ึงพระองครับส่ังวา  ดูกอนพราหมณ   เราเปนผูอันทานนิมนต 
อยูจําพรรษาแลว        เราขอบอกลาทาน  เราปรารถนาจะหลีกไปสูท่ีจาริกในชนบท. 
        เวรัญชพราหมณกราบทูลวา   เปนความจริง   ทานพระโคดม          ขาพเจา 
นิมนตพระองคอยูจําพรรษา   ก็แตวาไทยธรรมอันใดท่ีจะพึงถวาย           ไทยธรรม 
อันนั้นขาพเจายังมิไดถวาย   และไทยธรรมน้ันมิใชวาจะไมมี         ท้ังประสงคจะ 
ไมถวายก็หาไม    ภายในไตรมาสนี้    พระองคจะพึงไดไทยธรรมนั้นจากไหน     
เพราะฆราวาสมีกิจมาก   มีกรณียะมาก         ขอทานพระโคดมพรอมดวยพระสงฆ 
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภตัตาหารของขาพเจา      เพื่อเจริญบุญกุศลและปติ 
ปราโมทยในวนัพรุงนี้แกขาพเจาดวยเถิด. 
        พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอัชเฌสนาโดยดุษณภีาพ        และแลวทรงช้ีแจง 
ใหเวรัญชพราหมณเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ  ราเริงดวยธรรมีกถา       แลวทรง 
ลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ. 
        หลังจากนั้น        เวรัญชพราหมณส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีต 
ในนิเวศนของตน  โดยผานราตรีนั้นแลว        ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตตกาล  
แดพระผูมีพระภาคเจาวา   ถึงเวลาแลว  ทานพระโคดม  ภัตตาหารเสร็จแลว. 
        ขณะน้ัน  เปนเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลวถือ 
บาตรจีวรเสดจ็พระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเวรัญชพราหมณ  คร้ันถึงแลว  
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ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย   พรอมดวยภิกษุสงฆ  จึงเวรัญช- 
พราหมณอังคาส  ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ดวยขาทนียโภชนียาหาร   
อันประณีต ดวยมือของตนจนใหหามภัตรแลว  ไดถวายไตรจีวรแดพระผูมี- 
พระภาคเจาผูเสวยเสร็จทรงนําพระหตัถออกจากบาตรแลวใหทรงครอง  และ 
ถวายผาคูใหภกิษุครอง   รูปละสํารับ     จึงพระองคทรงช้ีแจงใหเวรัญชพราหมณ 
เห็นแจง  สมาทาน   อาจหาญ       ราเริงดวยธรรมีกถา  แลวทรงลุกจากท่ีประทับ 
เสด็จกลับ    คร้ันพระองคประทับอยูท่ีเมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังเมืองทาปยาคะ  ไมทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมือง 
สังกัสสะ  เมืองกัณณกุชชะ  ทรงขามแมน้ําคงคาท่ีเมืองทาปยาคะ    เสดจ็พระพุทธะ 
ดําเนินถึงพระนครพาราณสี   คร้ันพระองคประทับอยูท่ีพระนครพาราณสี  ตาม 
พระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาลี  เม่ือ 
เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครเวสาลีนั้นแลว  ทราบวาพระองคประทับ 
อยูท่ีกูฏาคารศาลา      ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. 
                                เวรัญชภาณวาร  จบ                     
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                                     อรรถกถาพระวินัย 
                                ชื่อสมันตปาสาทิกาแปล 
                                   มหาวิภังควรรณนา 
                                            ภาค  ๑   
                                       อารัมภกถา 
                        *  ขาพเจาขอถวายนมัสการแดพระผูเปน 
                        ท่ีพึ่ง                   ผูประกอบดวยพระมหากรุณา 
                        พระองคผูทรงกระทํากรรมท่ีทําไดยากยิ่ง 
                        ตลอดกาลซ่ึงจะนับประมาณมิได          แมดวย 
                        หลายโกฏิกัป    ทรงถึงความยากลําบาก    เพื่อ 
                        ประโยชนเก้ือกูลแกสัตวโลก.           ขาพเจาขอ 
                        ถวายนมัสการแกพระธรรมอันประเสริฐ       อัน 
                        ขจัดเสียซ่ึงขายคือกิเลส           มีอวิชชาเปนตน 
                        ท่ีพระพุทธเจาทรงเสพอยูเปนนติย    ซ่ึงสัตว- 
                        โลก  เม่ือไมหยั่งรูตองทองเที่ยวไปสูภพนอย         
                        และภพใหญ.    ขาพเจาขอถวายนมัสการดวย 
                        เศียรเกลา       ซ่ึงพระอริยสงฆ       ผูประกอบ    
*องคการศึกษาแผนกบาลี  แปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๘-๒๕๐๖  
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                        ดวยคุณ   มีศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  และ 
                        วิมุตติญาณทัสนะเปนเคามูล  เปนเนื้อนาบุญ 
                        ของเหลาชนผูมีความตองการดวยกุศล.  ขาพ 
                        เจานมัสการอยู           ซ่ึงพระรัตนตรัยอันควร 
                        นมัสการโดยสวนเดียว    ดวยประการดงักลาว 
                        มานี้  ไดแลวซ่ึงกุศลผลบุญท่ีไพบูล    หล่ังไหล   
                        ไมขาดสายอันใด     ดวยอานุภาพแหงกุศลผล 
                        บุญนั้น      ขอขาพเจาจงเปนผูปลอดอันตราย. 
                        ขาพเจาจักอาศัยอานุภาพของทานบูรพาจารย 
                        พรรณนาพระวินัยใหไมปะปนกัน          ซ่ึงเม่ือ 
                        ทรงอยูแลว   ศาสนาของพระพุทธเจา    ผูมิได 
                        ทรงตั้งม่ันอยู    (  ในสวนสุดท้ังสอง  )   แตทรง 
                        ดํารงชอบดวยดี   (  ในมัชฌมิาปฏิปทา  )  เปน 
                        อันประดิษฐานอยูได.  แทท่ีจริง      พระวินัยนี ้
                        ถึงทานบูรพาจารยผูองอาจ        ซ่ึงขจัดมลทิน 
                        และอาสวะออกหมดแลวดวยน้ําคือญาณ     มี 
                        วิชชาและปฏสัิมภิทาบริสุทธิ์       ฉลาดในการ 
                        สังวรรณนาพระสัทธรรม        หาผูเปรียบปาน 
                        ในความเปนผูขัดเกลาไดไมงาย       เปรียบดัง 
                        ธงชัยของวัดมหาวิหาร    ไดสังวรรณนาไวโดย 
                        นัยอันวิจิตร        คลอยตามพระสัมพุทธเจาผู 
                        ประเสริฐ.      กระนั้น      เพราะสังวรรณนานี้  
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                        มิไดอํานวยประโยชนไร   ๆ     แกชาวภิกษใุน 
                        เกาะอ่ืน     เพราะทานเรียบเรียงไวดวยภาษา 
                        ชาวเกาะสิงหล    ฉะนั้น    ขาพเจาผูรําลึกอยู 
                        ดวยดีโดยชอบ    ถึงคําเชิญของพระเถระนาม 
                        วา  พุทธสิริ   จึงจักเร่ิมดวยดี  ซ่ึงการสังวรรณ- 
                        นานี้   อันควรแกนัยพระบาลี  ณ  บัดนี้.   และ   
                        เม่ือจะเร่ิมดวยดี  ซ่ึงสังวรรณนานั้น      จักเอา 
                        มหาอรรถกถาเปนโครงของสังวรรณนานัน้ไม 
                        ละขอความอันควร      แมจากวินิจฉัย       ซ่ึง 
                        ทานกลาวไวในอรรถกถามหาปจจรี         และ 
                        อรรถกถาอันปรากฏดวยดี     โดยชื่อวากุรุนที 
                        เปนตน    กระทําเถรวาทไวในภายในแลว  จึง 
                        จักเร่ิมตนดวยดีโดยชอบซ่ึงสังวรรณนา   ขอภิกษ ุ
                        ท้ังหลายปนูเถระ  ปนูใหม  และปานกลาง 
                        ผูมีจิตเล่ือมใสเคารพนับถือพระธรรมของ 
                        พระตถาคตเจา      ผูมีดวงประทีปคือพระธรรม 
                        จงตั้งใจฟงสังวรรณนาน้ันของขาพเจา         โดย 
                        เคารพเถิด. 
                                พระอรรถกถาจารยชาวสิงหล   มิได 
                        ละมติ  (อธิบาย)    ของทานพุทธบุตรท้ังหลาย 
                        ผูรูธรรมวินัย         เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจา 
                        ตรัสไว   ไดแตอรรถกถาในปางกอน.     เพราะ  
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                เหตุนั้นแล        คําท่ีทานกลาวไวในอรรถกถา 
                ท้ังหมดยกเวนคําท่ีเขียนดวยความพล้ังพลาด 
                เสีย     ยอมเปนประมาณแหงบัณฑิตท้ังหลาย 
                ผูมีความเคารพในสิกขาในพระศาสนาน้ี.     ก็ 
                เพราะแมวรรณนานี้      จะแสดงขอความแหง 
                คําท้ังหลายท่ีมาในพระสุตตันตะใหเหมาะสม   
                แกพระสูตร   ละท้ิงภาษาอ่ืนจากอรรถกถาน้ัน 
                เสียทีเดียว     และยนพลความพสิดาร     ( คาํ 
                ประพันธท่ีพิสดาร )   ใหรัดกุมเขา    ก็จักไมให 
                เหลือไว   ซ่ึงขอวนิิจฉัยท้ังปวง    ไมขามลําดบั 
                พระบาลีท่ีเปนแบบแผนอยางใดอยางหนึง่ 
                เพราะฉะนั้น   บัณฑิตควรตามศึกษาวรรณนา 
                นี้โดยเอ้ือเฟอแล.* 

        เพราะขาพเจาไดกลาวไวในคาถาเหลานั้นวา   จักพรรณนาพระวินยั 
ดังนี้    ผูศึกษาควรกําหนดพระวินยักอนวา   วินัยน้ัน  คืออะไร?  เพราะฉะน้ัน 
ขาพเจาจึงกลาวคํานี้วา   ท่ีช่ือวา   วนิัย    ในท่ีนี้ประสงคเอาวินยัปฎกท้ังส้ิน. 
ก็เพื่อจะสังวรรณนาพระวินยันั้น   ขาพเจาจะกลาวมาติกาดังตอไปวา 
                        พระวินัยปฎกนี้  ผูใดกลาวไว  กลาว 
                ในกาลใด   กลาวไวเพราะเหตุใด   ผูใดทรงไว         
*นย. สารตฺถทีปนี  ๑/๔๓-๔๗  วา  เพราะแมวรรณนานี้ ซ่ึงจะแสดงขอความแหงถอยคําอันมา    
ในพระสุตตันตะใหเหมาะสมกับพระสูตร ขาพเจาก็จกัละภาษาอ่ืนจากอรรถกถาน้ันเสียเลยและ 
ยนพลความท่ีพิสดารใหรัดกุมเขา    ไมละท้ิงขอวินจิท้ังปวงใหเหลือไว     ไมขามลําดับพระบาลี          
ท่ีเปนแบบแผนอะไร  ๆ  แลวจักรจนา,  เพราะฉะน้ัน  ผูศึกษาควรตั้งใจสําเหนียกวรรณนานีแ้ล.  
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                ผูใดนําสืบมา     และตั้งอยูแลวในบุคคลใด 
                ขาพเจากลาววิธีนี้แลว    ภายหลังจักแสดง 
                เนื้อความแหงปาฐะวา  " เตน " เปนตนโดย 
                ประการตาง  ๆ    ทําการพรรณนาอรรถแหง 
                พระวินัย.   
        บรรดามาติกาเหลานัน้    คําวา       วุตตฺ      เยน     ยทา     ยสฺมา  นี้ 
ทานอาจารยกลาวหมายเอาคํามีอาทิอยางนีก้อนวา  โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาค- 
เจาประทับอยู    ( ณ  โคนตนไมสะเดาอันนเฬรุยกัษสิงสถิต ) ใกลเมืองเวรัญชา๑. 
เพราะคํานี้มิใชเปนคําท่ีกลาวใหประจักษกับพระองคเองแหงพระผูมีพระภาค- 
เจา๒.  เพราะฉะน้ัน  บัณฑิตจึงควรกลาวต้ังปญหานั่นดังนี้วา  คําน้ีใครกลาวไว 
กลาวไวในกาลไหน   และเพราะเหตุไร    จึงกลาวไว.   ( แกวา )  คํานีท้านพระ- 
อุบาลีเถระกลาวไว      ก็แลคํานั้น       ทานพระอุบาลีเถระกลาวไวในคราวทําปฐม- 
มหาสังคีติ     (ในคราวทําสังคายนาใหญคร้ังแรก).   อันชือ่วา       ปฐมมหาสังคีตินี้ 
พระธรรมสังคาหกเถระท้ังหลายไดกลาวแลวในปญจสตกิสังคีติขันธกะแมกจ็ริง 
ถึงอยางนั้น ๓    เพื่อความเปนผูฉลาดในนทิานบัณฑิตควรทราบตามนัยนี้      แมใน 
อรรถกถานี้. 
๑. วิ.มหา. ๑/๑. ๒. นย.  สารตฺถทิปนี ๑/๓๙  วา  คือมิใชเปนพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
     ตรัสไว  หรือเปนคําท่ีทานกลาวไวในเวลาท่ีพระพุทธองคยังทรงพระชนมอยู 
๒. วิ.  จลฺ .   ๗/๓๗๙.  
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                                พาหิรนทิานวรรณนา 
                        [ปรารภมูลเหตุทําปฐมสังคายนา]  
        ๑ความพสิดารวา    เม่ือพระผูมีพระภาคเจาผูเปนท่ีพึง่แหงโลกทรง 
บําเพ็ญพุทธกจิ     ตั้งแตทรงยังพระธรรมจกัรใหเปนไปเปนตน         จนถึงโปรด 
สุภัททปริพาชกแลวเสดจ็ปรินิพพาน       ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ในเวลา 
ใกลรุง     ในวนัวิสาขปุณณมี     ระหวางตนสาละท้ังคูในสาลวัน  อันเปนท่ีเสด็จ 
ประพาสของเจามัลละท้ังหลาย      ใกลกรุงกุสินารา     ทานพระมหากัสสปผูเปน 
พระสังฆเถระแหงภิกษุประมาณ  ๗  แสนรูป  ซ่ึงประชุมกันในสถานที่ปรินิพพาน 
แหงพระผูมีพระภาคเจา  ระลึกถึงคําท่ีสุภัททวุฑฒบรรพชิตกลาว     เม่ือพระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลวได   ๗  วนัวา    อยาเลย     ผูมีอายุท้ังหลาย   ! 
ทานท้ังหลายอยาเศราโศกไปเลย    ทานท้ังหลายอยารํ่าไรไปเลย      พวกเราพน 
ดีแลวจากพระมหาสมณะพระองคนั้น            ดวยวาพวกเราถูกพระมหาสมณะ 
พระองคนั้น     คอยรบกวนหามปรามวา   นี้สมควรแกเธอท้ังหลาย   นีไ้มสมควร 
แกเธอท้ังหลาย    ดังนี้     กบั็ดนี้พวกเราจกัปรารถนากระทํากรรมใด       ก็จักทํา 
กรรมนั้น    พวกเราจกัไมปรารถนากระทํากรรมใด  จกัไมทํากรรมนัน่๒      ดังนี ้
ดําริอยูวา  ขอท่ีพวกปาปภิกษุ    จะพึงเปนผูสําคัญเสียวา   ปาพจนมีพระศาสดา 
ลวงไปแลว     ดังนี้     ไดพรรคพวกแลวพงึยังพระสัทธรรมใหอันตรธานไดไมนาน 
เลย         เร่ืองนี้เปนฐานะท่ีมีไดแน.     ความจริง          พระวินยัยังต้ังอยูตราบใด 
ปาพจนยังมีพระศาสดาไมลวงไปแลวตราบนั้น    ขอนี้สมดวยพระดํารัสท่ีพระผูมี- 
๑.  องคการศึกษาแผนกบาลี   แปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๙๐ 
๒.   วิ.  จลฺ.    ๗ / ๓๘๐  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 25 
พระภาคเจาตรัสไววา   อานนท  !   ธรรมวนิัยใดอันเราแสดงแลว   บัญญัติแลว 
แกเธอท้ังหลาย   ธรรมและวินัยนัน้จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลายโดยกาลลวง 
ไปแหงเรา๑   ดังนี้    อยากระนั้นเลย  เราพงึสังคายนาพระธรรมและพระวินยั 
ซ่ึงจะเปนวิธีท่ีพระศาสนานีจ้ะพึงดาํรงม่ันต้ังอยูส้ินกาลนาน.    อนึ่ง   โดยเหตุท่ี   
เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  กัสสป  !    เธอจักทรงผาบังสุกุลอันทํา 
ดวยปานของเรา    ซ่ึงเราใชนุงหมแลวหรือ      ดังนี้      แลวทรงอนุเคราะหดวย 
สาธารณบริโภคในจวีร    และดวยการทรงยกยองไวเทียบเทียมพระองคในอุตริ- 
มนุสธรรม   มีอนุปุพพวหิารเกา    และอภญิญาหกเปนประเภท   โดยนัยมีอาทิ 
อยางนี้วา  ภิกษุท้ังหลาย  !  เราจํานงอยูเพยีงใด  เราสงัดแลวจากกามทั้งหลาย 
เทียว  ฯลฯ     ยอมเขาถึงพรอมซ่ึงปฐมฌาน  อยูไดเพียงนั้น   ภกิษุท้ังหลาย   ! 
แมกัสสปจํานงอยูเพยีงใด    เธอสงัดจากกามท้ังหลาย  ฯลฯ    ยอมเขาถึงพรอม 
ซ่ึงปฐมฌานอยูไดเพียงนั้นเหมือนกนั๒   ดงันี้  ความเปนผูไมมีหนี้อยางอ่ืนอะไร 
จักมีแกเรานั้นได,  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเราวา    กัสสปน้ีจักเปนผูดํารง 
วงศพระสัทธรรมของเรา  ดังนี้แลว   ทรงอนุเคราะหดวยอสาธารณานุเคราะหนี ้
ดุจพระราชาทรงทราบพระราชโอรสผูจะดํารงวงศสกุลของพระองคแลว     ทรง 
อนุเคราะหดวยการทรงมอบเกราะของพระองคและพระอิสริยยศฉะนัน้ มิใชหรือ 
ดังนี้ จึงยังความอุตสาหะใหเกิดแกภกิษุท้ังหลาย เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัย๓  
เหมือนอยางท่ีพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา  คร้ันนัน้แล  ทานพระมหา - 
กัสสป  ไดเตือนภิกษุท้ังหลายวา  ผูมีอายุท้ังหลาย!        สมัยหนึ่งเราพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ   ประมาณภกิษุ  ๕๐๐  รูป  เดินทางไกลจากเมืองปาวา  มาสู 
เมืองกุสินารา๔  ดังนี้เปนตน.  สุภัททกัณฑท้ังปวง  ผูศึกษาพึงทราบโดยพิสดาร. 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐ / ๑๗๘.   ๒.  นิทาน.  ๑๖ / ๒๐๖   ๓.  วิ. จุลฺ.  ๗/๓๘๐. 
๒. วิ.  จุลฺ.   ๗ /๓๗๙  
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                  [พระมหากัสสปชักชวนทําสังคายนา]   
        เบ้ืองหนาแตนั้น     ทานพระมหากัสสปไดกลาววา    ผูมีอายุท้ังหลาย  ! 
เอาเถิด   เราท้ังหลายจะสังคายนาพระธรรมและพระวินยักัน    เพราะวา  ในกาล 
เบ้ืองหนา    อธรรมจะรุงเรือง   ธรรมจะถูกขัดขวาง     อวนิัยจะรุงเรือง      วินยัจะ 
ถูกขัดขวาง    ในกาลภายหนา     พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง      พวกธรรมวาทีจะ 
หยอนกําลัง   พวกอวินยัวาทีจะมีกําลัง   พวกวินยัวาทจีะหยอนกําลัง๑      ดังนี้. 
ภิกษุท้ังหลายไดเรียนทานวา   ขาแตทานผูเจริญ  !   ถาอยางนั้น      ขอพระเถระ 
โปรดคัดเลือกภิกษุท้ังหลายเถิด.๒ 

                 [พระมหากัสสปคัดเลือกภิกษุ   ๔๙๙   รูป] 
        พระเถระเวนภิกษุผูเปนปุถุชน    พระโสดาบัน   พระสกทาคามี      พระ- 
อนาคามี     และพระขีณาสพสุกขวิปสสก    ผูทรงพระปริยัติ   คือนวังคสัตถุศาสน 
ท้ังส้ินเสียจํานวนหลายรอยและหลายพัน          เลือกเอาเฉพาะพระภิกษขีุณาสพ 
เทานั้น     มีจํานวน    ๔๙๙    รูป     ผูทรงไวซ่ึงประเภทแหงสรรพปริยัติ            คือ 
พระไตรปฎก    ไดบรรลุปฏิสัมภิทามีอานภุาพมาก    แตกฉานในไตรวชิชาเปนตน 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนสูเอตทัคคะโดยมาก  ผูซ่ึงพระธรรมสังคาห- 
กาจารยหมายถึงจึงกลาวคํานี้วา    คร้ังน้ันแล   ทานพระมหากัสสปไดคัดเลือก 
พระอรหันต   ๔๙๙  รูป๓    ดงันี้เปนตน. 
                [ทําสังคายนาจะเวนพระอานนทไมได] 
        ถามวา   ก็พระเถระทําใหหยอนอยู   ๑    รูป   เพื่อใคร  ?   แกวา   เพื่อให 
โอกาสแกทานพระอานนทเถระ.   จริงอยู        การสังคายนาธรรมไมอาจทําท้ังรวม 
๑-๒   วิ.  จุลฺ.  ๔ / ๓๘๐.             ๓.  วิ.  จุล.  ๗ / ๓๗๕-๓๘๐  
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ท้ังแยกจากทานพระอานนทนั้นได   เพราะทานพระอานนทนั้นยังเปนพระเสขะ 
มีกิจจําตองทําอยู,  ฉะนัน้จึงไมอาจทํารวมกับทานได, แตเพราะวังคสัตถุศาสน 
มีสุตตะ   เคยยะ   เปนตน   อะไร  ๆ  ท่ีพระทศพลแสดงแลว  ช่ือวาทานมิไดรับ 
เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาไมมี,   เพราะฉะนั้น  จึงไมอาจจะเวน 
ทานได,   ถามวา   ถาเม่ือไมอาจทําอยางนัน้ได  ถึงแมทานยังเปนพระเสขะอยู   
พระเถระควรเลือก         เพราะเปนผูมีอุปการะมากแกการสังคายนาพระธรรม 
เม่ือมีความจําเปนตองเลือกอยางนั้น   เพราะเหตุไร   พระเถระจึงไมเลือกทาน. 
แกวา   เพราะจะเวนคําคอนขอดของผูอ่ืน.    ความจริง  พระเถระเปนผูคุนเคย 
ในทานพระอานนทอยางยิ่งยวด.   จริงอยางนั้น   แมเม่ือศีรษะหงอกแลว ทาน 
พระมหากัสสป  ก็ยังเรียนทานพระอานนทนั้นโดยใชกมุารกวาทะวา  เด็กคนนี ้
ไมรูจักประมาณเสียเลย   ดังนี้.  อนึ่ง   ทานพระอานนทนีป้ระสูติในศากยสกุล 
เปนพระภาดาของพระตถาคต เปนโอรสของพระเจาอาว, จริงอยู ภกิษท้ัุงหลาย 
จะสําคัญในพระมหากัสสปเถระนั้นเหมือนถึงฉันทาคติ  จะพึงกลาวคอนขอดวา 
พระเถระเวนภกิษุท้ังหลายผูไดบรรลุปฏิสัมภิทาเปนอเสขะเสียเปนอันมาก    ได 
เลือกเอาพระอานนทผูบรรลุปฏิสัมภิทาเปนเสขะ.          พระเถระเม่ือจะเวนคํา 
คอนขอดของผูอ่ืนนั้นเสีย,   คิดวา  การสังคายนาไมอาจทําโดยเวนพระอานนท 
เสีย    เราจักรับเอาพระอานนทเขาดวย      ตามอนุมัติของภิกษุท้ังหลายเทานั้น 
จึงมิไดเลือกพระอานนทนัน้เขาดวย. 
                [ภิกษุท้ังหลายขอใหเลือกพระอานนท] 
        คร้ังนั้น   ภิกษุท้ังหลายจึงพากันวิงวอนพระเถระ  เพื่อตองการใหเลือก 
พระอานนทเสียเองทีเดยีว   เหมือนอยางท่ีพระโบราณาจารยกลาวไววา     พวก 
ภิกษไุดกลาวคํานี้กะทานพระมหากัสสปวา   ทานผูเจริญ  !      ถึงทานอานนทนี้  
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จะยังเปนเสขะ  เปนผูไมควรถึงความลําเอียงเพราะความรัก  ความชัง ความหลง 
ความกลัวก็จริง,     ถึงกระนัน้ธรรมและวินัย          ท่ีทานไดเลาเรียนในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจามีมาก,  ทานผูเจริญ  !  ถากระนั้น     ขอพระเถระโปรดเลือก 
พระอานนทเขาดวยเถิด๑    คร้ังนั้นแล   ทานพระมหากัสสป      จึงไดเลือกทาน 
อานนทเขาดวย ๒         รวมกับทานนั้นท่ีทานพระมหากัสสปเลือกตามอนุมัติของ 
ภิกษุท้ังหลาย ๓    จึงเปนพระเถระ  ๕๐๐  รูป ดวยประการฉะนี้.   
                [เลือกกรุงราชคฤหเปนท่ีทําปฐมสังคายนา] 
        คร้ังนั้นแล    ภิกษุเถระท้ังหลายไดมีความปริวิตกอยางนี้  วา       พวกเรา 
จะพึงสังคายนาพระธรรมและพระวินยั  ณ  สถานท่ีไหนหนอแล        คร้ังนั้นแล 
ภิกษเุถระท้ังหลายไดปรึกษากันอยางนี้วา   กรุงราชคฤหแล      มีท่ีโคจรกวางขวาง 
มีเสนาสนะมากมาย,   อยากระนั้นเลย      พวกเราพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห 
ทําสังคายนาพระธรรมและพระวินยัเถิด,        ภิกษเุหลาอ่ืนไมควรเขาจําพรรษาใน 
กรุงราชคฤห. ๔   ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   ทานเหลานั้นจงึปรึกษาตกลงกันดังนัน้. 
แกวา     เพราะจะมวีิสภาคบุคคลบางคนเขาไปสูทามกลางสงฆ     แลวพึงคัดคาน 
ถาวรกรรมของพวกเรานี้เสีย.     คร้ันนั้น     ทานพระมหากัสสป    จึงสวดประกาศ 
ดวยญัตติทุติยกรรม.  ญัตติทุติยธรรม ๕  นั้น  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ทานกลาว 
ไวในสังคีติขันธกะนัน้แล. 
        [พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสูกรุงราชคฤห] 
        คร้ังนั้น   พระมหากัสสปเถระ     ทราบวา              นับแตวนัท่ีพระตถาคต 
ปรินิพพานมา       เม่ือวันสาธุกีฬาและวันบูชาพระธาตุลวงไปไดอยางละ   ๗    วัน 
เปนอันลวงไปแลวกึ่งเดือน,   บัดนี้ฤดูคิมหนัตยังเหลืออยูเดือนคร่ึง       ดิถีท่ีจะเขา 
๑-๒-๓. วิ. จุลฺ.  ๗/๓๘๐-๓๘๑.     ๔. ส. นิทาน.๑๖/๒๕๘.     ๕.วิ. จลฺุ. ๗/๓๘๑.  
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จําพรรษาก็ใกลเขามาแลว   จึงกลาววา   ผูมีอายุท้ังหลาย !  พวกเราไปยังกรุง- 
ราชคฤหกันเถิด  แลวไดพาเอาภิกษุสงฆกึง่หนึ่งเดนิไปทางหน่ึง. พระอนุรุทธเถระ 
ก็พาเอาภกิษุสงฆกึ่งหนึ่งเดินไปอีกทางหนึง่.    ทานพระอานนทเถระถือเอาบาตร 
และจีวรของพระผูมีพระภาคเจาอันภกิษุสงฆแวดลอม     มีความประสงคจะเดนิ 
ทางผานกรุงสาวัตถีไปยังกรุงราชคฤห     ก็หลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถี. 
                [พระอานนทไปถึงท่ีไหนมีเสียงรองไหในท่ีนัน้]   
        ในสถานท่ีท่ีพระอานนทไปแลว  ๆ        ไดมีการรองไหรํ่าไรมากมายวา 
ทานอานนทผูเจริญ  !  ทานพกัพระศาสดาไวท่ีไหน  จึงมาแลว     ก็เม่ือพระเถระ 
ไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ   ไดมีการรองไหรํ่าไรมากมาย             เหมือนในวันท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินพิพานฉะนั้น. 
                [ พระอานนทปดกวาดเสนาสนะท่ีเคยประทับ ] 
        ไดทราบวา   ในกรุงสาวัตถีนั้น     ทานพระอานนทไดปลอบโยนมหาชน 
นั้นใหเบาใจดวยธรรมกาอันปฏิสังยุตดวยไตรลักษณ     มีความไมเท่ียงเปนตน 
แลวเขาไปยังพระเชตวัน   เปดประตูพระคันธกุฎีท่ีพระทศพลเคยประทับ     แลว 
นําเตียงและต่ังออกมาเคาะตีปดกวาดพระคันธกุฎี          เก็บหยากเยื่อดอกไมท่ี 
เหี่ยวแหงท้ิงเสีย   แลวนําเอาเตียงและต่ังกลับเขาไปต้ังไวในท่ีเดิมอีก  ไดทําวัตร 
ทุกอยางท่ีควรทํา  เหมือนในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจายังดํารงอยูฉะนัน้. 
                            [พระอานนทฉันยาระบาย] 
        ในกาลนัน้  พระเถระ          เพราะเปนผูมากไปดวยการยนืและการนั่ง 
จําเดิมแตกาลท่ีพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานมา   เพื่อชําระกายท่ีมีธาตุหนาแนน 
ใหสบาย  ในวนัท่ีสอง  จึงนั่งฉันยาระบายท่ีเจือดวยน้ํานมอยูในวิหารนัน่เอง  
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ซ่ึงทานหมายถึง  จึงไดกลาวคํานี้กะมานพท่ีสุภมานพสงไปวา    มิใชกาลเสียแลว 
มานพ !  เผอิญวันนี้เราดื่มยาระบายเสียแลว,   ถากระไรเอาไวพรุงนี้เถิด        เรา 
จึงจะเขาไป*    ดังนี้.    ในวันรุงข้ึนพระเถระ      มีพระเจตกเถระเปนปจฉาสมณะ 
ไดไป  (ยังนิเวศนของสุภมานพ)    ถูกสุมานพถาม    จึงไดแสดงพระสูตรท่ี    ๑๐ 
ช่ือสุภสูตร   ในทีฆนิกาย.      ในกาลนัน้พระเถระส่ังใหนายชางทําการปฏิสังขรณ 
สถานท่ีปรักหักพังในพระเชตวันวิหารแลว    เม่ือวันวัสสูปนายิกาใกลเขามาได 
ไปยังกรุงราชคฤห.    ถึงพระมหากัสสปเถระและพระอนุรุทธเถระก็พาเอาภิกษ ุ
สงฆท้ังปวงไปสูกรุงราชคฤหเหมือนกัน.   
                [พระเถระท้ังหลายคิดซอมวิหาร ๑๘ แหง] 
        ก็โดยสมัยนั้นแล   ในกรุงราชคฤหมีมหาวหิารอยู ๑๘ ตําบล  มหาวิหาร 
เหลานั้นแมท้ังหมดไดรกรุงรังดวยของที่ถูกท้ิงและตกเกล่ือน.   จริงอยู  พวกภิกษ ุ
ท้ังหมดพากันถือเอาบาตรและจีวรของตน  ๆ    ไดทอดทิ้งวิหารและบริเวณไปใน 
สถานท่ีท่ีพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน.       พระเถระท้ังหลายในวหิารเหลานั้น 
เพื่อท่ีจะบูชาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาและเพื่อจะเปล้ืองวาทะของพวก 
เดียรถียเสีย   จงึคิดกันวา   ตลอดเดือนแรก พวกเราจะทําการปฏิสังขรณท่ีชํารุด 
ทรุดโทรม.   ก็พวกเดียรถียพงึกลาววา  เหลาสาวกของพระสมณโคดม          เม่ือ 
พระศาสดายังดํารงอยูเทานัน้   จึงปฏิบัติวหิาร  เม่ือปรินพิพานแลว       ก็พากัน 
ทอดท้ิงเสีย.       ทานกลาวอธิบายไววา    ก็เพื่อจะเปล้ืองวาทะของพวกเดียรถีย 
เหลานั้น     พระเถระท้ังหลายจึงไดคิดกันอยางนั้น.    ขอนี้สมจริงดังพระธรรม- 
*  วิ.  จุลฺ.  ๗ / ๓๘๒.  
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สังคาหกาจารยกลาวไววา  คร้ังนั้นแล  พระภกิษุเถระท้ังหลายไดมีความปริวิตก 
ดังนี้วา   ผูมีอายุท้ังหลาย  !   พระผูพระภาคเจาแลทรงสรรเสริญการปฏิสังขรณ 
ท่ีชํารุดทรุดโทรม   เอาเถิด  ผูมีอายุท้ังหลาย  !    พวกเราจะทําการปฏิสังขรณท่ี 
ชํารุดทรุดโทรมตลอดเดือนแรก   จักประชุมกันทําสังคายนาพระธรรมและพระ- 
วินัยตลอดเดือนอันมีในทามกลาง*   ดังน้ี.    
      [พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจาอชาติศัตรู] 
        ในวนัท่ี   ๒    พระเถระเหลานั้นไดไปยืนอยูท่ีประตูพระราชวัง. 
พระเจาอชาตศัตรูเสด็จมาไหวแลว     รับส่ังถามวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! 
พระคุณเจาท้ังหลาย   พากนัมาเพราะเหตุไร   ดังน้ี    แลวจึงทรงรับส่ังยอนถาม 
ถึงกิจท่ีพระองคเองควรทํา.     พระเถระท้ังหลายไดทูลบอกหัตถกรรมเพื่อประ- 
โยชนแกการปฏิสังขรณมหาวิหารทั้ง  ๑๘   ตําบล. 
                [พระราชาทรงอุปถัมภกิจสงฆทุกอยาง] 
        พระราชาทรงรับวา   ดีละ  เจาขา      แลวไดพระราชทานพวกมนุษย 
ผูทําหัตถกรรม.   พระเถระทั้งหลายส่ังใหปฏิสังขรณวิหารท้ังหมดเสร็จส้ินเดือน 
แรก   แลวไดทูลใหพระราชาทรงทราบวา      ขอถวายพระพร   มหาบพติร      ! 
การปฏิสังขรณวหิารเสร็จส้ินแลว  บัดนี้อาตมภาพท้ังหลาย  จะทําการสังคายนา 
พระธรรมและพระวนิัย 
        ราชา.   ดีละ   เจาขา !  ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงหมดความคิดระแวง 
สงสัยกระทําเถิด  อาณาจักรจงไวเปนภาระของขาพเจา    ธรรมจักรจงเปนภาระ 
ของพระคุณเจาท้ังหลาย    ขอพระคุณเจาโปรดใชขาพเจาเถิด   เจาขา !    จะให 
ขาพเจาทําอะไร. 
* วิ.   จุลฺ.  ๗ /  ๓๘๒.  
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        พระเถระ.      ขอถวายพระพรมหาบพติร  !   ขอพระองคโปรดเกลา ฯ 
ใหสรางสถานท่ีนั่งประชุมสําหรับภิกษุท้ังหลายผูทําสังคายนา. 
        ราชา.  จะใหขาพเจาสราง ณ  ท่ีไหน  เจาขา  ? 
        เถระ.   ควรสรางท่ีประตูถํ้าสัตตบรรณ  ขางภูเขาเวภารบรรพต ขอถวาย 
พระพร.   
                [พระราชารับส่ังใหประดับถํ้าดจุวิมานพรหม] 
        พระเจาอชาตศัตรูทรงรับส่ังวา   ได  เจาขา !  ดังนี้     แลวรับส่ังใหสราง 
มณฑปท่ีมีเคร่ืองประดับอันเปนสาระซ่ึงควรทัศนา     เชนกับสถานท่ีอันวิสสุกรรม 
เทพบุตรนิรมิตไว   มีฝาเสาและบันไดอันนายชางจําแนกไวดี   วจิิตรดวยมาลา- 
กรรมและลดากรรมนานาชนิด  ราวกะวาจะครอบงําเสียซ่ึงสมบัติแหงราชมณ- 
เฑียรของพระมหากษัตริย   ดุจประหน่ึงวาจะเยาะเยยสิริแหงเทพวิมาน   ปาน 
ประหนึ่งวาเปนสถานท่ีอาศัยอยูแหงสิริ   ดุจทาเปนท่ีประชุมช้ันเอกของเหลาวิหค 
คือนัยนาแหงเทพดาและมนษุย      และประดุจสถานท่ีร่ืนรมยในโลกอันเขา 
ประมวลจัดสรรไว   ตกแตงมณฑปน้ันใหเปนเชนกับวิมานพรหมมีเพดานงดงาม 
รุงเรืองดุจสลัดอยูซ่ึงพวงดอกกุสุมท่ีหอยยอยนานาชนิด    วิจิตรดวยเคร่ืองบูชา 
ดอกไมตาง ๆ     มีการงานอันควรทําท่ีพื้นทําสําเร็จเรียบรอยดีแลว      ประหนึ่งวามี 
พื้นที่บุดวยแกวมณีอันวิจติรดวยรัตนะฉะนั้น    ภายในมหามณฑปน้ันทรงรับส่ัง 
ใหปูเคร่ืองลาดอันเปนกัปปยะ  ๕๐๐  ซ่ึงคํานวณคามิได  สําหรับภิกษุ  ๕๐๐  รูป 
แลวใหปูเถรอาสนพิงขางดานทิศทักษณิ   ผินหนาไปทางทิศอุดร    ในทามกลาง 
มณฑปใหตั้งธรรมาสนอันควรเปนท่ีประทับนั่ง   ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
ผินหนาไปทางทิศบูรพาและทรงวางพัดวีชนีอันวจิิตรดวยงาไวบนธรรมาสนนั่น  
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แลวรับส่ังใหเผดียงแกภกิษสุงฆวา  ทานผูเจริญ  !     กิจของขาพเจาสําเร็จแลว 
ดังนี้. 
                [พวกภิกษุเตือนพระอานนทมิใหประมาท] 
        พวกภิกษไุดกลาวกับทานพระอานนทวา    อาวุโส  ! การประชุมจะมีใน 
วันพรุงนี้   แตทานยังเปนเสขะบุคคลอยู   เพราะเหตุนั้น  ทานไมควรไปสู 
ท่ีประชุม  ขอทานจงเปนผูไมประมาทเถิด  ดังนี้.   
        คร้ังนั้นแล    ทานพระอานนทดําริวา           การประชุมจะมีในวนัพรุงนี้ 
ก็ขอท่ีเรายังเปนเสขะอยู     จะพึงไปสูท่ีประชุมนั้นไมสมควรแกเราแล       แลวได 
ยับยั้งอยูดวยกายคตาสติตลอดราตรีเปนอันมากทีเดยีว      ในเวลาราตรีใกลรุง 
ลงจากท่ีจงกรมแลว   เขาไปยังวหิาร  คิดวา  จักพักนอน  ไดเอนกายลง.       เทา 
ท้ังสองพนจากพื้น   แตศีรษะไมทันถึงหมอน   ในระหวางนี้    จิตก็พนจากอาสวะ 
ท้ังหลายไมถือม่ันดวยอุปาทาน.  ความจริง    ทานพระอานนทนีย้ับยั้งอยูแลวใน 
ภายนอกดวยการจงกรม   เม่ือไมสามารถจะยังคุณวิเศษใหเกิดข้ึนได    จึงคิดวา 
พระผูมีพระเจาไดตรัสคํานี้แกเรามิใชหรือวา  อานนท  !        เธอเปนผูไดทําบุญ 
ไวแลว    จงหมั่นประกอบความเพยีรเถิด   จักเปนผูหาอาสวะมิไดโดยฉับพลัน* 

อันธรรมดาวาโทษแหงพระดํารัสของพระพุทธเจาท้ังหลายยอมไมมี    เราปรารภ 
ความเพยีรมากเกินไป      เพราะเหตุนัน้     จิตของเราจึงเปนไปเพื่อความฟุงซาน 
เอาเถิด  !  เราจะประกอบความเพียรใหสมํ่าเสมอ      ดังน้ี      จึงลงจากท่ีจงกรม 
ยืนลางเทาในที่ลางเทาแลวเขาไปสูวิหารนัง่บนเตียง       ดําริวา     จกัพักผอนสัก 
หนอยหน่ึง   ไดเอนกายลงบนเตียง.   เทาท้ังสองพนจากพื้น  ศีรษะยังไมถึงหมอน 
ในระหวางนี้    จิตก็พนจากอาสวะท้ังหลายไมถือม่ันดวยอุปาทาน.      ความเปน 
*  ที.  มหา. ๑๐ / ๑๖๗.  
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พระอรหันตของพระเถระเวนจากอิริยาบถ  ๔.   เพราะฉะน้ัน   เม่ือมีผูถามวา 
ในพระศาสนาน้ี   ภิกษุรูปไหน   ไมนอน   ไมนั่ง   ไมยนื    ไมจงกรม  ไดบรรลุ 
พระอรหัต   จะตอบวา  พระอานนทเถระ  ก็ควร. 
                   [พระอานนทดาํดินไปเขาประชุมสงฆ]   
        คร้ังนั้นในวันท่ี ๒   ภกิษุเถระท้ังหลายทําภัตกิจเสร็จ   เก็บบาตรและ 
จีวรแลว   ไปประชุมกันท่ีธรรมสภา.   สวนพระอานนทเถระมีความประสงคจะ 
ใหผูอ่ืนรูการบรรลุความเปนพระอรหันตของตน  มิไดไปพรอมกับภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุท้ังหลายเมื่อจะน่ังบนอาสนะของตน  ๆ  ตามลําดับผูแก  ไดนั่งเวนอาสนะ 
ไวสําหรับพระอานนทเถระ. เม่ือภิกษุบางพวกในธรรมสภาน้ันถามวา นั่นอาสนะ 
ใคร  ภิกษุท้ังหลายตอบวา       ของพระอานนท     ภกิษท้ัุงหลายถามวา ก็ทาน 
พระอานนทไปไหนเลา ? ในสมัยนั้น  พระเถระคิดวา    บัดนี้เปนเวลาที่เราจะไป 
เม่ือจะแสดงอานุภาพของตน  ในลําดับนัน้       จึงดําลงในแผนดินแลวแสดงตน 
บนอาสนะของตนนั้นเอง. อาจารยพวกหนึง่กลาววา   มาทางอากาศแลวนั่ง  ก็มี. 
    [พรเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเปนผูปุจฉาวิสัชนา] 
        เม่ือพระอานนทนั้นนั่งแลวอยางนั้น   พระมหากัสสปเถระ    จึงปรึกษา 
ภิกษุท้ังหลายวา   ผูมีอายุท้ังหลาย  !  พวกเราจะสงัคายนาอะไรกอน พระธรรม 
หรือพระวนิัย ภิกษุท้ังหลายเรียนวา  ขาแตทานพระมหากัสสป  !  ช่ือวาพระวนิัย 
เปนอายุของพระพุทธศาสนา  เม่ือพระวนิยัยังต้ังอยู      พระพุทธศาสนาจัดวายัง 
ดํารงอยู    เพราะฉะนัน้  พวกเราจะสังคายนาพระวินัยกอน . 
        พระมหากัสสป.  จะใหใครเปนธุระ  ?  
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        ภิกษุท้ังหลาย.    ใหทานพระอุบาลี. 
        ถามวา  พระอานนทไมสามารถหรือ  ?   
        แกวา  ไมสามารถหามิได.  ก็อีกอยางหน่ึงแล  เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ยังทรงพระชนมอยูนั่นเอง  ทรงอาศัยวินยัปริยัติ  จึงต้ังทานพระอุบาลีไวใน 
เอตทัคคะวา   ภิกษุท้ังหลาย  !  บรรดาภิกษท้ัุงหลาย   สาวกของเราผูทรงวินัย 
อุบาลีเปนเลิศดังนี้  เพราะฉะนั้น  ภิกษุท้ังหลายจึงปรึกษากันวา  พวกเราจะถาม 
พระอุบาลีเถระสังคายนาพระวินยั  ดังนี้  ลําดับนั้นพระเถระก็ไดสมมติตนเอง   
เพื่อตองการถามพระวนิัย.  ฝายพระอุบาลีเถระก็ไดสมมติตนเพ่ือประโยชน 
แกการวิสัชนา. 
                [คําสมมติตนปุจฉาวิสัชนาพระวินัย] 
        ในการสมมตินั้น   มีพระบาลีดังตอไปน้ี : - 
        คร้ันนั้นแล   ทานพระมหากัสสป   เผดียงใหสงฆทราบวา   ผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย  !    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพร่ังพรอมของสงฆถึงท่ีแลวไซร   
ขาพเจาพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี.๑  
        ฝายพระอุบาลีก็เผดียงใหสงฆทราบวา    ทานผูเจริญ   ขอสงฆจงฟง 
ขาพเจา  ถาความพร่ังพรอมของสงฆถึงท่ีแลวไซร   ขาพเจาผูอันทานพระมหา- 
กัสสปถามแลวพึงวิสัชนา  ๒   พระวนิัย. 
                        [ปุจฉาและวิสัชนาพระวินยั] 
        ทานพระอุบาลีคร้ันสมมติตนอยางนัน้แลว  ลุกข้ึนจากอาสนะหมจีวร 
เฉวียงบา   ไหวภกิษุเถระท้ังหลายแลวนั่งบนธรรมาสนจับพัดวีชนี       อันวิจิตร 
๑-๒  วิ.   จุลฺ.  ๗ / ๓๘๐.  
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ดวยงา.       คราวนั้นพระมหากัสสปน่ังบนเถรอาสน   แลวถามพระวินัยกะทาน 
พระอุบาลีวา   ทานอุบาลี !  ปฐมปาราชิก    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ  ณ 
ท่ีไหน ? 
        พระอุบาลี.   ท่ีเมืองเวสาลี   ขอรับ. 
        พระมหากัสสป.   ทรงปรารภใคร ? 
        พระอุบาลี.  ทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตร. 
        พระมหากัสสป.  ทรงปรารภในเพราะเร่ืองอะไร  ?   
        พระอุบาลี.  ในเพราะเร่ืองเมถุนธรรม. 
        ตอจากนัน้           ทานพระมหากัสสป       ถามทานพระอุบาลีถึงวัตถุบาง 
นิทานบาง    บุคคลบาง   บัญญัติบาง    อนุบัญญัติบาง   อาบัติบาง   อนาบัติบาง 
แหงปฐมปาราชิก.*    เหมือนอยางวาทานพระมหากัสสป  ถามถึงวัตถุบาง     ฯลฯ 
ถามถึงอนาบัติบาง    แหงปฐมปาราชิกฉันใด    ก็ถามถึงวตัถุบาง    ฯลฯ   อนาบัติ 
บาง   แหงทุตยิปาราชิกฉันนั้น. . . แหงตติยปาราชิกฉันนั้น. . . ถามถึงวัตถุบาง  
ฯลฯ  อนาบัตบิาง   แหงจตุตถปาราชิกก็ฉันนั้น.           พระอุบาลีเถระอันพระมหา- 
กัสสปถามแลว   ๆ   ก็ไดวิสัชนาแลว. 
                [รวมรวมพระวินัยของภิกษุไวเปนหมวด ๆ] 
        ลําดับนั้น    พระเถระท้ังหลาย    ยกปาราชิก   ๔      เหลานี้ข้ึนสูสังคหะ 
(การสังคายนา)     วา   นี้ช่ือปาราชิกกัณฑ    แลวไดตั้งสังฆาทิเสส  ๑๓       ไววา 
เตรสกัณฑ    ตั้ง    ๒   สิกขาบทไววา  อนยิต   ตั้ง   ๓๐   สิกขาบทไววา   นิสสัคคิย - 
ปาจิตตีย    ตั้ง  ๙๒ สิกขาบทไววา  ปาจิตตีย   ตั้ง  ๔ สิกขาบทไววา   ปาฏิเทสนียะ 
ตั้ง   ๗๕    สิกขาบทไววา เสขิยะ   ( และ)   ตั้งธรรม   ๗   ประการไววา  อธิกรณ- 
สมถะ  ดังนี้. 
*   วิ.  จุลฺ.   ๗ / ๓๘๒-๓๘๓.  
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                   [รวบรวมวินัยของภิกษุณีเปนหมวด ๆ]           
        พระเถระทั้งหลายคร้ันยกมหาวภิังคข้ึนสูสังคหะอยางนี้แลว    จึงต้ัง  ๘ 
สิกขาบท   ในภิกษณุวีิภังคไววา    นี้ช่ือปาราชิกกัณฑ   ตัง้   ๑๗   สิกขาบทไววา 
สัตตรสกัณฑ    ตั้ง  ๓๐  สิกขาบทไววา   นิสสัคคิยปาจิตตีย   ตั้ง  ๑๖๖  สิกขาบท 
ไววา   ปาจิตตีย  ตั้ง ๘  สิกขาบทไววา   ปาฏิเทสนียะ   ตัง้   ๗๕   สิกขาบทไววา 
เสขิยะ   (และ)   ตั้งธรรม  ๗  ประการไววา   อธิกรณสมถะ   ดังน้ี. 
               พระเถระท้ังหลาย  คร้ันยกภิกษวุภิังคข้ึนสูสังคหะอยางนี้แลวจึงได 
ยกแมขันธกะและบริวารข้ึน  (สูสังคายนา)  โดยอุบายนั้นนั่นแล.  พระวนิัยปฎก 
พรอมท้ังอุภโตวิภังคขันธกะและบริวาร  พระเถระท้ังหลายยกข้ึนสูสังคหะแลว 
ดวยประการฉะนี้. 
            พระมหากัสสปเถระ  ไดถามวินยัปฎกท้ังหมด.   พระอุบาลีเถระก็ได 
วิสัชนาแลว.  ในท่ีสุดแหงการปุจฉาและวสัิชนา  พระอรหันต   ๕๐๐   องค   ได 
ทําการสาธยายเปนคณะ   โดยนัยท่ียกข้ึนสูสังคหะนั้นแล.  ในอวสานแหงการ 
สังคายนาพระวินัย     พระอุบาลีเถระวาพดัวีชนีอันขจิตดวยงาแลว      ลงจาก 
ธรรมาสนไหวพวกภิกษุผูแกแลวนั่งบนอาสนะท่ีถึงแกตน. 
                                [เร่ิมสังคายนาพระสูตร] 
         ทานพระมหากัสสป  คร้ันสังคายนาพระวนิัยแลว  ประสงคจะสังคายนา 
พระธรรม    จึงถามภิกษุท้ังหลายวา    เม่ือพวกเราจะสังคายนาพระธรรม  ควรจะ 
ทําใครใหเห็นธุระ    สังคายนาพระธรรม  ? 
        ภิกษุท้ังหลายเรียนวา       ใหทานพระอานนทเถระ  
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                    [คําสวดสมมตปิุจฉาวิสัชนาพระสูตร] 
        ลําดับนั้นแล  ทานพระมหากัสสปเผดียงใหสงฆทราบวา  ทานผูมีอายุ 
ท้ังหลาย !     ขอสงฆจงฟงขาพเจา     ถาความพร่ังพรอมของสงฆถึงท่ีแลวไซร 
ขาเจาพึงถามพระธรรมกะทานพระอานนท.๑     
         คร้ังน้ันแล  ทานพระอานนท  ก็เผดยีงใหสงฆทราบวา  ขาแตทาน 
ผูเจริญ !   ขอสงฆจงฟงขาพเจา     ถาความพร่ังพรอมของสงฆถึงท่ีแลวไซร 
ขาพเจาอันพระมหากัสสปถามแลวพึงวิสัชนา ๒     พระธรรม    
                        [ปุจฉาและวิสัชนาพระสตูร] 
        ลําดับนั้นแล  ทานพระอานนทลุกข้ึนจากอาสนะหมจีวรเฉวยีงบา  ไหว 
ภิกษุผูเถระท้ังหลายแลวนั่งบนธรรมสาสนจับพัดวีชนีอันขจิตดวยงา.     พระมหา- 
กัสสปะเถระ  ถามพระธรรมกะพระอานนทเถระวา  อานนทผูมีอายุ  !  พรหมชาล- 
สูตรพระผูมีพระภาคเจาตรัส  ณ  ท่ีไหน  ? 
        พระอานนท.     ขาแตทานผูเจริญ    ตรัสท่ีพระตําหนักหลวงในพระราช 
อุทยานช่ืออัมพลัฏฐิกา    ระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาลันทาตอกนั 
        พระมหากัสสป.  ทรงปรารภใคร  ? 
        พระอานนท.       ทรงปรารภสุปปยปริพาชก         และพรหมทัตตมานพ. 
ตอจากนั้น   ทานพระมหากสัสป   ถามทานพระอานนทถึงนิทานบาง    บุคคลบาง   
แหงพรหมชาลสูตร. 
         พระมหากัสสป.   ทานอานนทผูมีอายุ  !    ก็สามัญญผลสูตร    พระผูมี-   
พระภาคเจาตรัส   ณ  ท่ีไหน 
๑-๒.  วิ.    จุลฺ.    ๗ / ๓๘๔  
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        พระอานนท.  ขาแตทานผูเจริญ !   ตรัส  ณ  ท่ีสวนอัมพวันของหมอชีวก 
ใกลกรุงราชคฤห. 
        พระมหากัสสป.  ทรงปรารภใคร  ? 
        พระอานนท.  ทรงปรารภพระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร   
        ตอจากนัน้   ทานพระมหากัสสป  ถามทานพระอานนทถึงนิทานบาง 
บุคคลบาง  แหงสามัญญผลสูตร.  ถามนิกายท้ัง  ๕  โดยอุบายน้ีนัน่*   แล 
                                           [นิกาย  ๕] 
         ท่ีช่ือวานกิาย  ๕  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย   อังคุตตร- 
นิกาย    ขุททกนิกาย.       บรรดานิกายเหลานั้น      พระพทุธพจนท่ีเหลือยกเวน  ๔ 
นิกายเสีย     ช่ือวาขุททกนกิาย.    ในขุททกนิกายน้ัน      พระวนิัย    ทานอุบาลีเถระ 
ไดวิสัชนาแลว.   ขุททกนิกายท่ีเหลือ   และอีก  ๔  นกิาย   พระอานนทเถระวิสัชนา. 
                        [พระพุทธพจนมีจํานวนตาง ๆ กัน] 
        พระพุทธพจนแมท้ังหมดนี้นั้น   พึงทราบวามีอยางเดียว   ดวยอํานาจรส 
มี  ๒   อยาง  ดวยอํานาจธรรมและวินยั  มี  ๓  อยาง  ดวยอํานาจปฐมะ   มัชฌิมะ 
ปจฉิมะ  อนึ่ง  มี ๓  อยาง  ดวยอํานาจปฎก  มี ๕  อยาง  ดวยอํานาจนกิาย   มี  ๙ 
อยาง    ดวยอํานาจองค   มี  ๘๔,๐๐๐  อยาง   ดวยอํานาจพระธรรมขันธ.  
                              [พระพุทธพจนมีอยางเดียว] 
        พระพุทธพจน  ช่ือวามีอยางเดยีว  ดวยอํานาจรสอยางไร  ?  คือ  ตาม 
ความเปนจริง          พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจนถึง 
*   วิ.    จุลฺ.   ๗ / ๓๘๔ - ๓๘๕.  
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ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ในระหวางนี้ทรงพรํ่าสอนเทวดา 
มนุษย  นาค  และยกัษ  หรือทรงพิจารณาตลอดเวลา  ๔๕  ป  ไดตรัสพระพุทธพจน 
ใดไว   พระพทุธพจนนั้นท้ังหมดมีรสอยางเดียว  คือมีวิมุตติเปนรสเทานั้น. 
พระพุทธพจน  ช่ือวามีอยางเดียว   ดวยอํานาจรส  ดวยประการฉะนี้. 
                        [ พระพุทธพจนมี  ๒  อยาง ]   
        พระพุทธพจนช่ือวามี  ๒  อยาง   ดวยอํานาจธรรมและวินยัอยางไร  ? 
คือ   อันพระพทุธพจนท้ังหมดนี้นั่นแล  ยอมถึงการนับวา  พระธรรมและวินยั. 
บรรดาธรรมและวินยันั้น   วนิัยปฎก  ช่ือวาวินัย.   พระพุทธพจนท่ีเหลือช่ือวา 
ธรรม.  เพราะเหตุนั้นนั่นแล   พระมหากัสสปไดกลาวไวแลววา  ผูมีอายุ! 
อยากระนั้นเลย  พวกเราพึงสังคายนาธรรมและวินัย  และวา  เราพึงถามพระวินัย 
กะทานอุบาลี  พึงถามพระธรรมกะทานอานนท  ดังนี้.  พระพุทธพจน  ช่ือวามี   
๒  อยาง  ดวยอํานาจธรรมและวินยั  ดวยประการฉะนี ้
                        [พระพุทธพจนมี  ๓  อยาง] 
        พระพุทธพจนมี  ๓  อยาง  ดวยอํานาจปฐมะ  มัชฌิมะ  และปจฉิมะ 
อยางไร  ?  คืออันท่ีจริง  พระพุทธพจนนี้ท้ังหมดนั่นแล  แบงประเภทเปน   ๓ 
คือ  ปฐมพุทธพจน  มัชฌิมพทุธพจน  (และ)  ปจฉิมพุทธพจน 
        บรรดาพระพุทธพจน  ๓  อยางนั้น  พระพุทธพจนวา 
                เราแสวงหาอยูซ่ึงนายชางผูทําเรือน 
        เม่ือไมพบ   ไดทองเท่ียวไปสูสงสาร   มีความ 
         เกิดเปนอเนก  ความเกิดเปนทุกขรํ่าไป   แนะ                 
        นายชางผูทําเรือน    เราพบเจาแลว   เจาจัก  
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                สรางเรือน  (คืออัตภาพของเรา  ไมไดอีก 
                ตอไป  ซ่ีโครงท้ังหมดของเจาเราหักเสียแลว 
                ยอดเรือน  (คืออวิชชา)  เราร้ือเสียแลว  จิต 
                ของเราไดถึงพระนิพพานมีสังขารไปปราศ 
                แลว    เราไดบรรลุความสิ้นไปแหงตัณหา   
                ท้ังหลาย๑     แลว   ดังนี ้
         นี้ช่ือวาปฐมพุทธพจน.  อาจารยบางพวกกลาวถึงอุทานคาถาในขันธกะ 
วา    เม่ือใดแลธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ ๒    ดังนี้เปนตน   ช่ือวาปฐมพุทธพจน. 
ก็คาถานั้นเกดิแกพระผูมีพระภาคเจาผูบรรลุความเปนพระสัพพัญู              ทรง 
พิจารณาปจจยาการ  ในพระญาณอันสําเร็จดวยโสมนัส   ในวนัปาฏิบท   บัณฑิต 
พึงทราบวา    อุทานคาถา.      อนึ่ง   พระพุทธเจาไดตรัสพระดํารัสใด      ในคราว 
ปรินิพพานวา      ภิกษุท้ังหลายเอาเถิด     บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย    สังขาร 
ท้ังหลายมีความเส่ือมเปนธรรมดา    เธอท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงใหถึงพรอมดวย 
ความไมประมาทเถิด ๓      นีช่ื้อวาปจฉิมพทุธพจน. 
        พระพุทธพจน     ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในระหวางแหงกาลทั้ง  ๒ 
นั้น     ช่ือวามัชฌิมพุทธพจน.   พระพุทธพจนช่ือวามี  ๓  อยาง   ดวยอํานาจเปน 
ปฐมะ   มัชฌิมะ   และปจฉิมะ   ดวยประการฉะนี้. 
                                        [ปฎก  ๓] 
        พระพุทธพจนท้ังปวงเปน   ๓   อยาง    ดวยอํานาจแหงปฎกอยางไร  ? 
กพ็ระพุทธพจนแมท้ังปวงมีอยู   ๓   ประการเทานั้น   คือพระวนิัยปฎก     พระ- 
สุตตันตปฎก    พระอภิธรรมปฎก.     ใน   ๓    ปฎกนั้น         พระพุทธพจนนี้คือ 
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕.   ๒. วิ. มหา ๔/๔.    ๓. ที. วิ. มหา.๑๐/๑๘๐  
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ประมวลพระพุทธวจนะแมท้ังหมด   ท้ังท่ีรอยกรองในปฐมสังคายนา  ท้ังท่ี 
รอยกรองในภายหลัง   เปนปาฏิโมกข  ๒  ฝาย  วภิังค ๒ ขันธกะ  ๒๒  บริวาร  
๑๖  ช่ือวินยัปฎก.    พระพุทธวจนะน้ีคือ    ทีฆนิกายเปนท่ีรวบรวมพระสูตร 
๓๔    สูตร    มีพรหมชาลสูตรเปนตน   มัชฌิมนิกาย  เปนท่ีรวบรวมพระสูตร 
๑๕๒ สูตร    มีมูลปริยายสูตรเปนตน   สังยุตตนิกาย  เปนท่ีรวบรวมพระสูตร 
๗,๗๖๒    สูตร     มีโอฆตรณสูตรเปนตน      อังคุตตรนิกาย     เปนท่ีรวบรวม 
พระสูตร  ๙,๕๕๗  สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน ขุททกนิกาย ๑๕ ประเภท 
ดวยอํานาจแหงขุททกปาฐะ  ธรรมบท  อุทาน  อิติวตุตกะ  สุตตนิบาต  วิมาน- 
วัตถุ   เปตวัตถุ   เถรคาถา   เถรีคาถา   ชาดก   นิทเทส  ปฏิสัมภิทา  อปทาน 
พุทธวงศ  จริยาปฎก  ช่ือสุตตันตปฎก.  พระพุทธพจนนี้คือธัมมสังคิณี   วิภังค 
ธาตุกถา  ปุคคลบัญญัติ  กถาวัตถุ  ยมก  ปฏฐาน  ช่ืออภธิรรมปฎก. 
                        [อรรถาธิบายคําวาวินยั] 
         ในพระวนิัย  พระสูตร  และพระอภิธรรมนั้น 
                        พระวินัย   อันบัณฑิตผูรูอรรถแหง 
                 พระวินัยท้ังหลายกลาววา  วินัย  เพราะมีนัย 
                ตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ  และเพราะฝกกาย 
                และวาจา. 
        จริงอยู  ในพระวินัยนี้  มีนัยตาง ๆ คือ  มีปาฏิโมกขุทเทศ  ๕  ประการ 
กองอาบัติ   ๗   มีปาราชิกเปนตน     มาติกาและนัยมีวภิังคเปนตนเปนประเภท 
และนัยคืออนบัุญญัติเปนพิเศษ    คือมีนัยอันกระทําใหม่ันและกระทําใหหยอน 
เปนประโยชน.  อนึ่ง  พระวนิัยนีย้อมฝกกายและวาจา  เพราะหามซ่ึงอัชฌาจาร  
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ทางกายและทางวาจา.  เพราะฉะนัน้  พระวินัยนี้  ทานจังกลาววา  วินยั  เพราะ 
มีนัยตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษ    และเพราะฝกกายและวาจา.  ดวยเหตนุั้น  เพื่อ 
ความเปนผูฉลาดในอรรถาธิบายคําแหงวินยันี้   ขาพเจาจงึกลาวคาถาประพันธ 
นี้ไววา 
                        พระวินัยนี้  อันบัณฑิตผูรูอรรถแหง   
                พระวินัยท้ังหลายกลาววา  วินัย  เพราะมีนัย 
                ตาง ๆ  เพราะมีนัยพิเศษ  และเพราะฝกกาย 
                และวาจา  ดังนี้. 
                        [อรรถาธิบายคําวาสูตร] 
        สวนพระสูตรนอกน้ี 
                        ทานกลาววา   สูตร   เพราะบงถึง 
                ประโยชน   เพราะมีอรรถอันพระผูมีพระ-         
                ภาคเจาตรัสดีแลว   เพราะเผล็ดประโยชน 
                เพราะหล่ังประโยชน  เพราะปองกันดวยด ี
                และเพราะมีสวนเสมอดวยเสนดาย. 
        จริงอยู  พระสูตรนั้น  ยอมบงถึงประโยชนตางดวยประโยชนมีประโยชน 
ตนและประโยชนผูอ่ืนเปนตน.   อนึ่ง    ประโยชนท้ังหลายอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดีแลว    ในพระสูตรนี้    เพราะตรัสโดยอนุโลมแกอัธยาศัยแหงเวไนย.     อนึ่ง 
พระสูตรนี้  ยอมเผล็ดประโยชน  ทานอธิบายวา   ยอมเผล็ดผลดุจขาวกลาฉะน้ัน. 
อนึ่ง     พระสูตรนี้ยอมหล่ังประโยชนเหลานั้น   ทานอธิบายวา   ยอมรินดุจแมโค  
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นมหล่ังน้ํานมฉะน้ัน.   อนึ่ง  พระสูตรนี้ยอมปองกัน  ทานอธิบายวา  ยอมรักษา 
ดวยดี   ซ่ึงประโยชนเหลานัน้.    อนึ่ง    พระสูตรนี้มีสวนเสมอดวยเสนดาย. 
เหมือนอยางวาเสนบรรทัด  ยอมเปนประมาณของชางไมฉันใด   แมพระสูตรนี้ 
ก็ยอมเปนประมาณแหงวิญูชนฉันนั้น.  อนึ่ง  เหมือนดอกไมท่ีเขาคุมไวดวย 
เสนดายอันลมใหเร่ียรายกระจัดกระจายไมไดฉันใด   ประโยชนท้ังหลายที่ทรง 
ประมวลไวดวยพระสูตรนีย้อมไมเร่ียราย  ไมกระจัดกระจายฉันนัน้.  ดวยเหตุนัน้ 
เพื่อความเปนผูฉลาดในอรรถาธิบายคําแหงพระสูตรนี้    ขาพเจาจึงกลาวคาถา 
ประพันธนี้ไววา   
                        พระสูตรทานกลาววา  สูตร  เพราะ 
                บงถึงประโยชน    เพราะมีอรรถอันพระผูมี 
                พระภาคเจาตรัสดแีลว    เพราะเผล็ดประ- 
                โยชน  เพราะหล่ังประโยชน  เพราะปองกัน 
                ดวยดี และเพราะมีสวนเสมอดวยดาย  ดงันี้. 
                        [อรรถาธิบายคําวาอภิธรรม] 
        สวนพระอภิธรรมนอกนี้ 
                        ดวยเหตุท่ีธรรมท้ังหลาย   ท่ีมีความ  
                เจริญ  ท่ีมีความกําหนดหมาย ท่ีบุคคลบูชา 
                แลว ท่ีบัณฑิตกําหนดตดั และท่ียิ่ง  อันพระ 
                ผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในพระอธิธรรมนี้ 
                ฉะนั้น ทานจึงกลาววา  อภิธรรม. 
        ก็อภิศัพทนี้   ยอมปรากฏในอรรถวาเจริญ    วามีความกําหนดหมาย 
วาอันบุคคลบูชาแลว  วาอันบัณฑิตกําหนดตัดแลว   และวายิ่ง.   จริงอยางนั้น  
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อภิศัพทนี้มาในอรรถวาเจริญ      ในคําเปนตนวา     ทุกขเวทนากลา     ยอมเจริญ 
แกเรา๑       ดังนี้.    มาในอรรถวามีความกําหนดหมายในคําเปนตนวา     ราตรี 
เหลานั้นใด     อันทานรูกันแลว    กําหนดหมายแลว ๒   ดังนี้.    มาในอรรถวาอัน 
บุคคลบูชาแลว         ในคํามีวา        พระองคเปนพระราชาผูอันพระราชาบูชาแลว 
เปนจอมมนษุย๓     เปนอาทิ.     มาในอรรถวาอันบัณฑติกําหนดตัดแลว  ในคํา 
เปนอาทิวา   ภกิษุเปนผูสามารถเพ่ือจะแนะนําเฉพาะธรรม  เฉพาะวินัย๔  ทาน 
อธิบายวา     เปนผูสามารถจะแนะนําในธรรมและวินยั     ซ่ึงเวนจากความปะปน   
กันและกัน.     มาในอรรถวายิ่ง     ในคําเปนตนวา    มีวรรณะงามยิ่ง๕      ดังนี้. 
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมท้ังหลายในพระอภิธรรมนี้          มีความเจริญบาง 
โดยนัยมีอาทิวา  ภิกษยุอมเจริญมรรค  เพื่อเขาถึงรูปภพ ๖  ภิกษุมีจิตประกอบ 
ดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่ง ๗ อยู.   ช่ือวามีความกําหนดหมายบาง  เพราะ 
เปนธรรมควรกําหนดได           ดวยกรรมทวารและปฏิปทาท่ีสัมปยุตดวยอารมณ  
เปนตน      โดยนัยมีอาทิวา       จิต ... ปรารภอารมณใด  ๆ       เปนรูปารมณก็ด ี
สัททารมณก็ด ี๘   อันบุคคลบูชาแลวบาง  อธิบายวา  ควรบูชา  โดยนัยเปนตนวา 
เสขธรรม   อเสขธรรม   โลกุตรธรรม๙.   ช่ือวาอันบัณฑติกําหนดตัดบาง  เพราะ 
เปนธรรมท่ีทานกําหนดตามสภาพ       โดยนัยเปนตนวา    ในสมัยนัน้     ผัสสะมี 
เวทนา๑๐มี.    ตรัสธรรมท้ังหลายท่ียิ่งบาง   โดยนับเปนตนวา  มหัคคตธรรม 
อัปปมาณธรรม ๑๑ อนุตตรธรรม๑๒ ดวยเหตุนั้น  เพื่อความเปนผูฉลาดใน      
อรรถาธิบายคําแหงพระอภิธรรมนี้      ขาพเจาจึงกลาวคาถาประพันธนีไ้ววา 
๑. ส. มหา. ๑๙/๑๑๔.     ๒. ม. มู. ๑๒/๓๖.   ๓.  ขุ. สุ.  ๒๕/๔๔๔   ๔. วิ. มหา.  
๔/๑๔๒.       ๕. ขุ, วิมาน. ๒๖/๑๓.   ๖, อภิ. ส. ๓๔/๔๔.  ๗. อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙. 
๘. อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙.     ๙. อภิ. ส. ๓๔/๓           ๑๐. อภิ. ส. ๓๔/๙.   ๑๑. อภิ. ส. ๓๔/๑ 
๑๒.  อภิ. ส. ๓๔/๗  
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                          ดวยเหตุท่ีธรรมท้ังหลายท่ีมีความ 
                เจริญ ท่ีมีความกําหนดหมาย ท่ีบุคคลบูชา 
                แลว  บัณฑิตกําหนดตดั    และท่ียิ่ง    อัน             
                พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในพระอภ-ิ 
                ธรรมนี้  ฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  อภิธรรม. 
         สวนปฎกศัพทใด     เปนศัพทท่ีไมพิเศษในพระวนิัย     พระสูตรและ   
พระอภิธรรรมนี้     ปฎกศัพทนั้น 
                             อันบัณฑิตท้ังหลายผูรูอรรถแหงปฎก 
                กลาววา ปฏก  โดยอรรถวาปริยัตแิละภาชนะ         
                ศัพทท้ัง   ๓   มีวินัยเปนตน     บัณฑิตพงึให 
                ประชุมลงดวยปฎกศัพทนั้น   แลวพึงทราบ. 
                        [ ปฎกเปรียบเหมือนตะกรา] 
จริงอยู    แมปริยตัิ    ทานก็เรียกวา   ปฎก    ในคําท้ังหลายเปนตนวา     อยาเช่ือ 
โดยการอางตํารา๑.     แมภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง  ทานกเ็รียกวา  ปฎก  ในคํา 
เปนตนวาลําดบันั้น     บุรุษถือจอบและตะกรามา๒.      เพราะเหตุนั้น  บัณฑิต 
ท้ังหลายผูรูอรรถแหงปฎกกลาววา    ปฎก   โดยอรรถวาปริยัติและภาชนะ. 
        บัดนี้    พงึทราบอรรถแหงบาทคาถาวา    เตน  สโมธาเนตฺวา  ตโยป 
วินยาทโย   เยฺยา     โดยนัยอยางนี้ ศัพทแมท้ัง   ๓     มีวนิัยเปนตนเหลานั้น 
อันบัณฑิตพึงยอเขาเปนสมาสกับดวยปฎกศัพทซ่ึงมีอรรถเปน   ๒    อยาง   นี้นัน้ 
แลว   พึงทราบอยางนี้วา   วนิัยนัน้ดวยช่ือวาปฎกดวย    เพราะเปนปริยตัิ   และ 
เพราะเปนภาชนะแหงเนื้อความน้ัน ๆ  เหตุนั้นจึงช่ือวา  วนิัยปฎก,   สูตรนั้นดวย 
๑. องฺ  จตุกฺก.  ๒๑/๒๕๗     ๒. ส. นิทาน.  ๑๖/๑๐๖.               
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ช่ือวาปฎกดวยโดยนัยตามท่ีกลาวแลวนั้นแล  เหตุนัน้จึงช่ือวา  สุตตปฎก, 
อภิธรรมนั้นดวย  ช่ือวาปฎกดวย  โดยนัยตามท่ีกลาวแลวนั้นเอง  เหตุนัน้จึง 
ช่ือวา  อภิธรรมปฎก.  ก็คร้ันทราบอยางนี้แลว    เพื่อความเปนผูฉลาดโดย 
ประการตาง ๆ  ในปฎกเหลานั้นนั่นแลแมอีก 
                                 บัณฑิตพึงแสดงความตางแหงเทศนา 
                ศาสนา กถา และสิกขา  ปหานะ  คัมภีรภาพ                  
                ในปฎกเหลานั้น   ตามสมควร   ภิกษุยอมถึง 
                ซ่ึงความตางแหงปริยัติก็ดี     สมบัติและวิบัติ         
                ก็ดี   อันใด   ในปฎกใด   มีวินัยปฎกเปนตน 
                โดยประการใด       บัณฑิตพงึประกาศความ 
                ตางแหงปริยตัิเปนตน   แมนัน้ท้ังหมด   โดย 
                ประการนั้น. 
        วาจาเคร่ืองแสดงและวาจาเคร่ืองประกาศ  ในปฎกท้ัง  ๓ นั้น  ดังตอ 
ไปนี้ : -  แทจริง  ปฎกท้ัง  ๓  นี้  ทานเรียกวา  อาณาเทศนา        โวหารเทศนา 
ปรมัตถเทศนา  และยถาปราธศาสน  ยถานุโลมศาสน  ยถาธรรมศาสน  และ 
วาสังวราสังวรรกถา   ทิฏฐิวินิเวฐนกถา   และนามรูปปริเฉทกถา  ตามลําดับ. 
ความจริง  บรรดาปฎกท้ัง  ๓   นี้   วินยัปฎกทานใหช่ือวา  อาณาเทศนา เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจาผูควรแกอาณา     ทรงแสดงไวโดยเปนปฎกมาดวยอาณา, 
สุตตันตปฎก  ทานใหช่ือวาโวหารเทศนา   เพราะพระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดใน  
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โวหาร  ทรงแสดงไวโดยเปนปฎกมากดวยโวหาร,  อภิธรรมปฎก  ทานใหช่ือวา 
ปรมัตถเทศนา  เพราะพระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดในปรมัตถ  ทรงแสดงไวโดย 
เปนปฎกมากดวยปรมัตถ.  อนึ่ง ปฎกแรกทานใหช่ือวา ยถาปราธศาสน เพราะ 
สัตวท้ังหลายที่เปนผูมีความผิดมากนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงส่ังสอนตาม 
ความผิดในปฎกนี้.      ปฎกท่ีสองทานใหช่ือวา   ยถานุโลมศาสน  เพราะสัตว 
ท้ังหลาย  ผูมีอัธยาศัย  อนุสัย  จริยา  และอธิมุตติไมใชอยางเดียวกัน พระผูมี 
พระภาคเจาทรงส่ังสอนตามสมควรในปฎกนี,้  ปฎกท่ีสามทานใหช่ือวา  ยถา-   
ธรรมศาสน  เพราะสัตวท้ังหลายผูมีความสําคัญในส่ิงสักวากองธรรมวา   เรา 
วา  ของเรา  พระผูมีพระภาคเจาทรงส่ังสอนตามธรรมในปฎกนี,้    อนึ่ง  ปฎก 
แรกทานใหช่ือวา  สังวราสังวรกถา  เพราะความสํารวมนอยและใหญ  อันเปน 
ปฏิปกษตอความละเมิด  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฎกนี,้  ปฎกท่ีสองทาน 
ใหช่ือวา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา เพราะการคล่ีคลายทิฏฐิอันเปนปฏิปกษตอทิฏฐิ ๖๒ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฎกนี,้  ปฎกที่สามทานใหช่ือวา  นามรูปปริเฉท- 
กถา  เพราะการกําหนดนามรูปอันเปนปฏิปกษตอกิเลส  มีราคะเปนตน  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฎกนี,้      ก็แลใหปฎกท้ังสามนี้      บัณฑิตพึงทราบ 
สิกขา  ๓  ปานะ  ๓  คัมภีรภาพ  ๔  ประการ.   จริงอยางนั้น           อธิสีลสิกขา 
ทานกลาวไวโดยพิเศษในพระวินยัปฎก,  อธิจิตตสิกขา  ทานกลาวไวโดยพิเศษ 
ในพระสุตตปฎก,   อธิปญญาสิขาทานกลาวไวโดยพิเศษในพระอภิธรรมปฎก. 
อนึ่ง    ความละวีตกิมกิเลสทานกลาวไวในวินัยปฎก   เพราะศีลเปนขาศึกตอ 
ความละเมิดแหงกิเลสท้ังหลาย,     ความละปริยุฏฐานกิเลส    ทานกลาวไวใน  
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พระสุตตปฎก    เพราะสมาธิเปนขาศึกตอปริยุฏฐานกิเลส,   ความละอนสัุยกิเลส 
ทานกลาวไวในอภิธรรมปฎก    เพราะปญญาเปนขาศึกตออนุสัยกิเลส,         อนึ่ง 
การละกิเลสท้ังหลายดวยองคนั้น  ๆ  ทานกลาวไวในปฎกท่ีหนึ่ง,         การละดวย 
การขมไวและตัดขาด   ทานกลาวไวใน  ๒  ปฎกนอนกนี,้  หนึ่ง     การละสังกิเลส 
คือทุจริต   ทานกลาวไวในปฎกท่ีหนึ่ง,   การละกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิ      ทาน 
กลาวไวใน  ๒  ปฎกนอกนี,้    ก็บัณฑิตพึงทราบความท่ีพระพุทธพจนเปนคุณลึกซ้ึง   
โดยธรรม    โดยอรรถ    โดยเทศนา       และโดยปฏิเวธท้ัง   ๔    อยาง   ในปฎก 
ท้ัง ๓   นี้  แตละอยาง  ๆ.         
                          [อธิบายคัมภีรภาพ  ๔  อยาง] 
        บรรดาคัมภีรภาพทั้ง  ๔  นั้น   พระบาลี   ช่ือวาธรรม.        เนื้อความแหง 
พระบาลีนั้นนัน่แล   ช่ือวาอรรถ.        การแสดงพระบาลีนั้นท่ีกําหนดไวดวยใจนัน้ 
ช่ือวาเทศนา.    การหยั่งรูพระบาลีและอรรณแหงพระบาลีตามเปนจริง        ช่ือวา 
ปฏิเวธ.    ก็เพราะในปฎกทั้ง   ๓  นี้  ธรรม    อรรถ   เทศนา      และปฏิเวธเหลานี ้
อันบุคคลผูมีปญญาทรามท้ังหลายหยั่งลงไดยากและมีท่ีตัง้อาศัยท่ีพวกเขาไมพึง 
ได    ดุจมหาสมุทรอันสัตวท้ังหลาย          มีกระตายเปนตนหยั่งลงไดยากฉะน้ัน, 
เพราะฉะนั้น    จึงจัดวาเปนคุณลึกซ้ึง.       กแ็ลบัณฑิตพึงทราบคัมภีรภาพท้ัง  ๔ 
ในปฏกท้ัง   ๓   นี้   แตละปฎก   ดวยประการฉะนี้. 
                      [อธิบายคัมภีรภาพอีกนยัหนึง่] 
        อีกอยางหน่ึง   เหตุ     ช่ือวาธรรม,      สมจริงดังพระดํารัสท่ีพระผูมี-  
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พระภาคเจาตรัสไววา  ความรูในเหตุ  ช่ือวาธรรมปฏิสัมภิทา.๑   ผลแหงเหตุ 
ช่ือวาอรรถ  สมจริงดังพระดาํรัสท่ีพระผูมีพระภาคเจาไววา   ความรูในผล 
แหงเหตุ  ช่ือวาอัตถปฏิสัมภิทา๒.  บัญญัติ  อธิบายวา  การเทศนาธรรมตาม 
ธรรม  ช่ือวาเทศนา.  การตรัสรูช่ือวาปฏิเวธ.   ก็ปฏิเวธนั้นเปนท้ังโลกิยะและ 
โลกุตระ  คือความรูรวมลงในธรรมตามสมควรแกอรรถ  ในอรรถตามสมควร 
แกธรรม  ในบัญญัติตามสมควรแกทางแหงบัญญัติ  โดยวสัิยและโดยความไม 
งมงาย๓.   
        บัดนี้  ควรทราบคัมภีรท้ัง  ๔  ประการ  ในปฎกท้ัง  ๓  นี้    แตละ 
ปฎก  เพราะเหตุท่ีธรรมชาตหรืออรรถชาตใด ๆ  ก็ดี   อรรถท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพึงใหทราบยอมเปนอรรถมีหนาเฉพาะตอญาณของนักศึกษาท้ังหลาย 
ดวยประการใด ๆ  เทศนาอันสองอรรถนั้นใหกระจางดวยประการนั้น ๆ  นี้ใด 
ก็ดี  ปฏิเวธคือความหยั่งรูไมวิปริตในธรรม  อรรถและเทศนานี้ใดก็ดี    ใน 
ปฎกเหลานี้  ธรรม  อรรถ  เทศนา  และปฏิเวธทั้งหมดนี้  อันบุคคลผูมี 
ปญญาทรามท้ังหลาย  มิใชผูมีกุศลสมภารไดกอสรางไว  พึงหยั่งถึงไดยากและ 
ท่ีพึ่งอาศัยไมได  ดุจมหาสมุทรอันสัตวท้ังหลายมีกระตายเปนตนหยั่งถึงไดยาก 
ฉะนั้น.  ก็พระคาถาน้ีวา 
                        บัณฑิตพงึแสดงความตางแหงเทศนา 
                  ศาสนา กถา และสิกขา  ปหานะ  คัมภีรภาพ 
                  ในปฎกเหลานั้นตามสมควร  ดังนี้                 
๑-๒  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๙๙.   ๓. สารตฺถทีปนี.  ๑/๑๒๒.  อธิบายวา  ในความตรัสรู  เปนโลกิยะ 
และโลกุตระน้ัน ความหยั่งรูเปนโลกิยะ มีธรรมมีอวิชชาเปนตนเปนอารมณ  มีสังขารมีอรรถ 
เปนตนเปนอารมณ  มีการใหเขาใจธรรมและอรรถท้ังสองนั้นเปนอารมณ  ช่ือวาความรูรวมลงใน 
ธรรมเปนตน  ตามสมควรแกอรรถเปนตนโดยวิสัย.  สวนความตรัสรูเปนโลกุตระน้ันมีนิพพาน 
เปนอารมณ  สัมปยุตดวยมรรคมีการกําจัดความงมงายในธรรม อรรถและบัญญัติตามท่ีกลาวแลว 
ช่ือวาความรูรวมลงในธรรมเปนตนตามสมควรแกอรรถเปนตน  โดยความไมงมงาย.  
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เปนอันขาพเจาขยายความแลว  ดวยคําเพยีงเทานี ้
        สวนในพระคาถานี้วา 
                        ภิกษุยอมถึงความตางแหงปริยัติก็ด ี
                สมบัติและวิบัติก็ดี  อันใด  ในปฎกใดมีวินยั 
                ปฎกเปนตน    โดยประการใด    บัณฑิตพงึ 
                ประกาศความตางแหงปริยตัิเปนตน  แมนัน้   
                ท้ังหมด  โดยประการนั้น  ดงันี้. 
        บัณฑิตพึงเห็นความตางแหงปริยัติ  ๓  อยาง  ใน  ๓  ปฎกดังนี้  :- 
                                [ปริยตัิ  ๓  อยาง] 
        จริงอยู   ปริยัติ  ๓ คือ  อลคัททูปมาปริยัติ  ๑  นิสสรณัตถปริยัติ  ๑ 
ภัณฑาคาริยปริยัติ* ๑  ในปริยัติ  ๓  อยางนัน้  ปริยัติใด  อันบุคคลเรียนไมดี 
คือเรียนเพราะเหตุมีการโตแยงเปนตน, ปริยัตินี้  ช่ือวา     ปริยัติเปรียบดวยงูพษิ 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายตรัสไววา  ภิกษุท้ังหลาย  !  เปรียบเหมือนบุรุษ  
ผูมีความตองการดวยงูพิษ เท่ียวเสาะแสวงหางูพิษ  เขาพงึพบงูพิษตวัใหญ 
พึงจับงูพิษนั้นท่ีขนดหรือท่ีหาง  งูพิษนั้นพงึแวงกดัเขาท่ีมือหรือแขน       หรือท่ี 
อวัยวะนอยใหญแหงใดแหงหนึ่ง  เขาพึงถึงความตายหรือความทุกขปางตาย 
ซ่ึงมีการกัดนัน้เปนเหตุ    ขอนั้นเพราะอะไรเปนเหตุ  ภกิษุท้ังหลาย  !  เพราะ 
งูพิษเขาจับไมดี  แมฉันใด    ภิกษุท้ังหลาย  !   โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัย 
นี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน      ยอมเลาเรียนธรรมคือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ 
คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ  พวกเขาคร้ันเรียน 
* วินยฏกถา  หนา  ๒๔  เปน  ภณัฑาคาริกปริยัติ.  
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ธรรมนั้นแลว          ยอมไมพิจารณาแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา          ธรรม 
เหลานั้นยอมไมควรตอการเพงพินิจแกพวกเขา  ผูไมพิจารณาอรรถดวยปญญา 
พวกเขาเรียนธรรมมีการโตแยงเปนอานิสงส     และมีหลักการบนเพอวาอยางนี ้
เปนอานิสงส     และยอมไมไดรับประโยชนแหงธรรมท่ีพวกกุลบุตรตองประสงค 
เลาเรียน     ธรรมเหลานั้นท่ีเขาเรียนไมดี      ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน  เพื่อ   
ทุกข  ส้ินกาลนาน    แกโมฆบุรุษเหลานัน้   ขอนั้นเพราะอะไรเปนเหตุ  ?   ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย  !    ขอนั้นเพราะธรรมท้ังหลายอันโมฆบุรุษเหลานั้นเรียนไมดี.๑  
        อนึ่ง   ปริยัติอันบุคคลเรียนดแีลวคือจํานงอยูซ่ึงความบริบูรณแหงคุณ 
มีสีลขันธเปนตนนั่นแล     เรียนแลว      ไมเรียนเพราะเหตุมีความโตแยงเปนตน, 
ปริยัตินี้      ช่ือวาปริยัติมีประโยชนท่ีจะออกจากวัฏฏะท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
หมายตรัสไววา    ธรรมเหลานั้น    อันกุลบตุรเหลานั้นเรียนดีแลว  ยอมเปนไป 
เพื่อประโยชนเกื้อกูล     เพื่อความสุขส้ินกาลนานแกกุลบุตรเหลานั้น        ขอนั้น 
เพราะอะไรเปนเหตุ  ?   ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  !     ขอนั้นเพราะธรรมท้ังหลายอัน 
กุลบุตรเหลานัน้เรียนดีแลว๒   ดังนี้. 
        สวนพระขีณาสพผูมีขันธอันกําหนดรูแลว   มีกิเลสอนัละแลว  มีมรรค 
อันอบรมแลว      มีธรรมอันไมกําเริบแทงตลอดแลว      มีนิโรธอันกระทําใหแจง 
แลว    ยอมเรียนซ่ึงปริยัติใด   เพื่อตองการแกอันดํารงซ่ึงประเพณี  เพื่อตองการ 
แกอันตามรักษาซ่ึงวงศ   ปริยัตินี้   ช่ือวาปริยัติของทานผูประดุจขุนคลัง. 
                [ภิกษุผูปฏิบัตดิีใน  ๓  ปฎกไดผลดีตางกัน] 
          อนึ่ง   ภกิษุผูปฏิบัติในพระวนิัย   อาศัยสีลสมบัติ   ยอมไดบรรลุวชิชา 
๓  ก็เพราะตรัสจําแนกประเภทวิชชา  ๓   เหลานั้นนัน่แลไวในพระวินยันั้น.      ผู 
๑-๒.  ม.  มู  ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.  
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ปฏิบัติดีในพระสูตร       อาศัยสมาธิสมบัติยอมไดบรรลุอภิญญา    ๖   กเ็พราะตรัส 
จําแนกประเภทอภิญญา    ๖   เหลานั้นไวในพระสูตรนั้น. ผูปฏิบัติดีในพระอภิธรรม 
อาศัยปญญาสมบัติ      ยอมไดบรรลุปฏิสัมภิทา    ๔    ก็เพราะตรัสจําแนกประเภท 
ปฏิสัมภิทา     ๔     นั้น     ไวในพระอภิธรรมนั้นนั่นเอง.      ผูปฏิบัติดีในปฎกเหลานี ้
ยอมบรรลุสมบัติตางกัน  คือวิชชา  ๓  อภญิญา  ๖  และปฏิสัมภิทา  ๔  นี้ตามลําดับ 
ดวยประการฉะนี้.   
                [ผูปฏิบัติไมดีใน  ๓  ปฎกไดผลเสียตางกัน] 
        ก็ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในพระวินยั    ยอมมีความสําคัญวาหาโทษมิได      ใน 
ผัสสะท้ังหลายมีสัมผัสซ่ึงรูปเปนอุปาทินกะเปนตน              อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสหามแลว              โดยความเปนอาการเสมอกับดวยสัมผัสซ่ึงวัตถุมีเคร่ืองลาด 
และผาหมเปนตน       ซ่ึงมีสัมผัสเปนสุข      ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว. 
แมขอนี้ตองดวยคําท่ีพระอริฏฐะกลาววา            เรายอมรูท่ัวถึงซ่ึงธรรมอันพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยประการท่ีวา         เปนธรรมอันทําอันตรายไดอยางไร 
ธรรมเหลานั้นไมสามารถ    เพื่อกระทําอันตรายแกบุคคลผูเสพได ๑   ดังนี้.    ภิกษ ุ
นั้นยอมถึงความเปนผูทุศีล  เพราะความปฏิบัติไมดีนั้น. 
         ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในพระสูตร           ไมรูอยูซ่ึงอธิบายในพระบาลีมีอาทิวา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  !   บุคคล  ๔  จําพวกนี้   มีอยู   หาไดอยู  ดังนี้  ยอมถือเอาผิด 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายตรัสวา       บุคคลมีธรรมอันตนถือผิดแลว       ยอม 
กลาวตูเราท้ังหลายดวย      ยอมขุดตนเองดวย      ยอมไดประสบบาปมิใชบุญมาก 
ดวย ๒   ภกิษุนัน้ยอมถึงความเปนผูมีทิฏฐิผิด  เพราะการถือนั้น. 
๑.  วิ.  มหา.   ๒/๔๓๔.                  ๒.   ม.  ม.   ๑๒/๒๖๖.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 54 
            ภิกษุผูปฏิบัติไมดีในพระอภิธรรม   แลนเกินไปซ่ึงการวิจารณธรรม 
ยอมคิดแมซ่ึงเร่ืองท่ีไมควรคิด ยอมถึงความฟุงซานแหงจิต  เพราะคิดซ่ึงเร่ือง 
ท่ีไมควรคิดนัน้.  ขอนี้ตองดวยพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  !  
บุคคลคิดอยูเร่ืองท่ีไมควรคิดเหลาใด  พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา 
แหงความลําบากใจ  เร่ืองท่ีไมควรคิดเหลานี้  ๔  ประการ  อันบุคคลไมควรคิด* 

ดังนี้.  ภกิษุผูปฏิบัติไมดีในปฎก  ๓  เหลานี ้ ยอมถึงความวิบัติตางดวยความเปน   
ผูทุศีล     ความเปนผูมีทิฏฐิผิดและความฟุงซานแหงจตินี้  ตามลําดับ  ดวยประการ 
ฉะนี้. 
              ถึงพระคาถาแมนีว้า 
                   ภกิษุยอมถึงซ่ึงความตางแหงปริยัต ิ
                       ก็ดี สมบัติและวิบัติก็ดี อันใด  ในปฎกใดมี         
                       วินัยปฎกเปนตน  โดยประการใด   บัณฑิต 
                       พึงประกาศความตางแหงปริยัติเปนตน แม- 
                       นั้นท้ังหมดโดยประการนั้น    ดังนี ้
             เปนอันขาพเจาขยายความแลวดวยคําเพียงเทานี้.  บัณฑิตคร้ันทราบ 
ปฎกโดยประการตาง ๆ  อยางนั้นแลว  ก็ควรทราบพระพุทธพจนนัน้วา  มี  ๓  
อยางดวยอํานาจแหงปฎกเหลานั้น. 
                        [พระพุทธพจนมี  ๕  นกิาย] 
            พระพุทธพจนมี  ๕  ดวยอํานาจแหงนิกาย  อยางไร  ?  จริงอยู 
พระพุทธพจนนั้นท้ังหมดนัน่แล  ยอมมี  ๕  ประเภท  คือ  ทีฑนิกาย   มัชฌิมนิกาย 
สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  (และ)  ขุททกนิกาย 
* องฺ.   จตุกฺก.  ๒๑/๑๐๔.  
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                        [ทีฑนิกาย  ๓๔  สูตร] 
        บรรดานิกายท้ัง    ๕  นัน้     ทีฆนิกายเปนไฉน  ?  พระสูตร  ๓๔  สูตร 
มีพรหมชาลสูตรเปนตน  สงเคราะห   (รวบรวม)   เปน  ๓  วรรค  ช่ือทีฆนิกาย. 
                         นิกายใดมีพระสูตร  ๓๔  สูตรถวน 
                สงเคราะหเปน  ๓  วรรค , นิกายแรกนี้  อนุโลม 
                ตามเนื้อความ  ชื่อวาทีฑนิกาย.   
        ก็เพราะเหตุไร     นิกายน้ี  ทานจึงเรียกวา   ทีฆนิกาย   ?    เพราะเปนท่ี 
ประชุม    และเปนท่ีรวมแหงพระสูตรท้ังหลายท่ีมีขนาดยาว.    จริงอยู   ท่ีประชุม 
และท่ีรวมทานเรียกวา  นกิาย   ก็ในขอท่ีนกิายศัพท   เปนศัพทบอกความประชุม 
และความรวมนี้   มีอุทาหรณท่ีควรสาธกทั้งทางศาสนาท้ังทางโลก  มีอาทิอยางนี้  
วา   ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  ! เรายอมไมเล็งเห็นแมซ่ึงหมูอันหนึ่งอ่ืน    ซ่ึงงดงาม 
เหมือนหมูสัตวดิรัจฉานนี้    คือหมูปลวก    หมูสัตวเล็ก  ๆ      นะภกิษท้ัุงหลาย   ! 
บัณฑิตพึงทราบพจนารถ  (ความหมายของคํา)  ในความท่ีนิกายท้ัง  ๔  แมท่ีเหลือ  
ช่ือวานิกาย  ดวยประการฉะนี้                         
                        [มัชฌิมนิกายมี  ๑๕๒  สูตร] 
       มัชฌิมนิกายเปนไฉน?  พระสูตร  ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน 
สงเคราะหเปน  ๑๕  วรรค  ซ่ึงมีขนาดปานกลาง  ช่ือมัชฌิมนิกาย. 
                        นิกายท่ีมีพระสูตร  ๑๕๒  สูตร  จัดเปน 
                ๑๕  วรรค  ชื่อวามัชฌิมนิกาย. 
                [สังยุตตนิกายมี  ๗,๗๖๒  สูตร] 
        สังยุตตนิกายเปนไฉน  ?     พระสูตร   ๗,๗๖๒   สูตร     มีโอฑตรณสูตร 
เปนตน    ตั้งอยูดวยอํานาจแหงสังยุตมีเทวดาสังยุตเปนตน    ช่ือสังยุตตนิกาย.  
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                        นิกาย   ท่ีมีพระสูตร  ๗,๗๖๒   สูตร 
                ซ่ึงรวบรวมหมวดสังยุต  นี้ชื่อวาสังยุตตนิกาย. 
                        [ อังคตุตรนิกายมี  ๙,๕๕๗] 
        อังคุตตรนิกายเปนไฉน  ?     พระสูตร   ๙,๕๕๗    มีจิตตปริยาทาน 
สูตรเปนตน  ท่ีตั้งอยูดวยอํานาจแหงองคหนึ่ง ๆ   และเกนิหนึ่ง  ช่ืออังคุตตร- 
นิกาย 
                                   ในอังคตุตรนิกาย  นบัจํานวนพระ-   
                สูตร  ไดดงันี้  คือ  ๙,๕๕๗  สูตร 
                        [ขุททกนิกายมี  ๑๕  ประเภท] 
        ขุททกนกิายเปนไฉน  ?  เวน  ๔  นิกายเสีย   พระพุทธพจนท่ีเหลือคือ 
พระวนิัยปฎก  พระอภิธรรมปฎกท้ังหมด  และพระบาลี   ๑๕  ประเภท    ท่ีแสดง 
ไวแลวในตอนตน  มีขุททกปาฐะเปนอาทิ  ช่ือขุทททกนิกาย  ดวยประการฉะนี้. 
                        เวนนิกายแมท้ัง  ๔  มีทีฆนิกายเปน-  
                ตนนั่นเสีย  พระพุทธพจนอ่ืนจากนั้น  บัณฑิต 
                เรียกวา  ขุททกนิกาย  ฉะนี้แล 
        พระพุทธพจนมี ๕  อยาง  ดวยอํานาจแหงนกิาย     ดังพรรณนามา 
ฉะนี้. 
                        [พระพุทธพจนมี  ๙  อยาง] 
        พระพุทธพจนมี    ๙    อยาง   ดวยสามารถแหงองคอยางไร ?     จริงอยู 
พระพุทธพจนนี้ท้ังหมดทีเดยีว  มี  ๙ ประเภท  คือ  สุตตุ  เคยยะ  เวยยากรณะ 
คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ.  
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                [อธิบายพระพุทธพจนมีองค  ๙  ทีละองค] 
        บรรดาพระพุทธพจนท่ีมีองค  ๙  นั้น  อุภโตวภิังค  นิทเทส  ขันธกะ 
ปริวาร  และพระสูตร  มีมงคลสูตร  รตนสูตร   นาลกสูตร  และตุวฏกสูตร 
เปนตน  ในสุตตนิบาต  และพระตถาคตพจน  (พระดํารัสของพระตถาคต) 
ท่ีมีช่ือวาสูตรแมอ่ืน  พึงทราบวา  พระสูตร.   
        พระสูตรท่ีมีคาถาแมท้ังหมด  พึงทราบวา  เคยยะ. 
        สคาถกวรรค  (วรรคท่ีมีคาถา)  แมท้ังส้ิน ในสังยุตตนิกาย  พึงทราบวา 
เคยยะ  โดยพิเศษ. 
        พระอภิธรรมปฎกท้ังส้ิน  พระสูตรท่ีไมมีคาถาปน   และพระพุทธพจน 
แมอ่ืน  ท่ีไมไดสงเคราะหเขา  ดวยองค  ๘  พึงทราบวา  เวยยากรณะ. 
        ธรรมบท  เถรคาถา  เถรีคาถา    และคาถาลวน ๆ  ท่ีไมมีช่ือวาสูตร 
ในสุตตนิบาต  พึงทราบวา  คาถา. 
        พระสูตร  ๘๒  สูตร  ท่ีปฏิสังยุตติดวยคาถาซ่ึงสําเร็จดวยโสมนัสสญาณ 
พึงทราบวา  อุทาน 
        พระสูตร  ๑๑๐ สูตร  ท่ีเปนไปโดยนัยเปนตนวา  ขอน้ีสมจริงดังคําท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว๑   พึ่งทราบวา  อิติวุตตกะ 
        ชาดก  ๕๕๐  มีอปณณกชาดกเปนตน  พึงทราบวา  ชาตกะ. 
        พระสูตร  ท่ีปฏิสังยุตดวยอัจฉริยะอัพภตูธรรมแมท้ังหมด  ซ่ึงเปนไป 
โดยนัยเปนตนวา  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  !  อัจฉริยอัพภูตธรรม  ๔  อยาง  เหลานี ้
ยอมมีในพระอานนท ๒   พึงทราบวา  อัพภตูธัมมะ. 
๑. ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๒๒๙.        ๒. ที. มหา.  ๑๐/๑๘๒  
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        พระสูตรท่ีมนุษยเปนตนถามแลว      ไดความรูและความยินดีแมท้ังหมด  
มีจูฬเวทัลลสูตร  มหาเวทัลลสูตร  สัมมาทิฏฐิสูตร  สักกปญหสูตร  สังขารภาช- 
นียสูตร  และมหาปุณณมสูตรเปนตน  พึงทราบวา  เวทัลละ. 
        พระพุทธพจนมีองค  ๙  ดวยอํานาจแหงองค  ดังพรรณนามาฉะนี้. 
             [พระพุทธพจนมี  ๘๔,๐๐๐    พระธรรมขันธ] 
        พระพุทธพจนมี      ๘๔,๐๐๐      อยาง       ดวยอํานาจแหงพระธรรมขันธ 
อยางไร  ?     จริงอยู       พระพุทธพจนนัน้ท้ังหมดเทียว   มี    ๘๔,๐๐๐    ประเภท 
ดวยอํานาจแหงพระธรรมขันธ    ท่ีพระอานนทเถระแสดงไวแลวอยางนีว้า 
                        ขาพเจาเรียนเอาพระธรรม  จากพุทธ- 
                สํานกั  ๘๒,๐๐๐  จากสํานักภิกษุ  ๒,๐๐๐ 
                พระธรรมท่ีเปนไปในหทัยของขาพเจา  จึงมี 
                จํานวน  ๘๔,๐๐๐  ดังนี้. 
        [วิธีคํานวณนับพระธรรมขันธเฉพาะขนัธหนึ่ง ๆ] 
        บรรดาพระธรรมขันธ        ๘๔,๐๐๐  นั้น    พระสูตรท่ีมีอนุสนธิเดียวจัด 
เปนหนึ่งพระธรรมขันธ.    ในพระสูตรท่ีมีอนุสนธิมาก      นับพระธรรมขันธดวย 
อํานาจแหงอนสุนธิ.  ในคาถาพันธท้ังหลาย  คําถามปญหา  (ขอหนึ่ง)    จัดเปน 
หนึ่งพระธรรมขันธ,  คําวิสัชนา  (ขอหนึ่ง)  จัดเปนหนึ่งพระธรรมขันธ. 
        ในพระอภิธรรม  การจําแนกติกะทุกะแตละติกะทุกะ  และการจําแนก 
วารจิตแตละวารจิต  จัดเปนหนึ่งพระธรรมขันธ. 
        ในพระวนิัย   มีวัตถุ   มีมาติกา   มีบทภาชนีย   มีอันตราบัติ   มีอาบัติ 
มีอนาบัติ  มีกาํหนดติกะ    บรรดาวัตถุและมาติกาเปนตนเหลานั้น    สวนหนึ่ง  ๆ 
พึงทราบวา     เปนพระธรรมขันธอันหนึ่ง ๆ.  
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        พระพุทธพจน    (ท้ังหมด)   มี   ๘๔,๐๐๐    อยาง    ดวยอํานาจแหงพระ- 
ธรรมขันธ    ดังพรรณนามาฉะนี ้
                [ปฐมสังคายานาจัดพระพุทธพจนไวเปนหมวด ๆ] 
        พระพุทธพจนนัน่     โดยนัยดังท่ีกลาวมาแลวอยางนี้        โดยความไม 
ตางกัน   มีอยางเดียว   ดวยอํานาจรส,   โดยความตางกัน   มีประเภท  ๒   อยาง 
เปนตน           ดวยอํานาจธรรมและวินยัเปนอาทิ  อันพระมหาเถระผูเปนคณะท่ี   
ชํานาญ  มีพระมหากัสสปเปนประมุข  เม่ือจะสังคายนาจึงกําหนดประเภทน้ีกอน 
แลวรอยกรองไววา     นี้พระธรรม,   นี้พระวินัย ,    นี้ปฐมพุทธพจน,     นี้มัชฌิม- 
พุทธพจน ,     นี้ปจฉิมพุทธพจน,     นี้พระวินยัปฎก,    นี้พระสุตตันตปฎก,      นี ้
พระอภิธรรมปฎก,   นี้ทีฑนกิาย,   นี้มัชฌิมนิกาย,   นี้สังยุตตนิกาย,   นี้อังคุตตร- 
นิกาย,   นี้ขุททกนิกาย,   นี้องค  ๙  มีสุตตะเปนตน ,   นี้  ๘๔,๐๐๐   พระธรรมขันธ. 
        ก็ทานรอยกรองประเภทตามที่กลาวไวแลวนี้เทานัน้อยางเดยีวหามิได 
ยังไดกําหนดประเภทท่ีควรรวบรวมไวแมอ่ืน ๆ   ซ่ึงมีหลายชนิด  มีอุทานสังคหะ 
วัคคสังคหะ    เปยยาลสังคหะ    นิบาตสังคหะ   เชนเอกนบิาต    และทุกนิบาต 
เปนตน      สังยุตตสังคหะและปณณาสกสังคหะเปนอาทิ    ท่ีปรากฏอยูในพระ- 
ไตรปฎก    ไดรอยกรองอยู   ๗   เดือนจึงสําเร็จ  ดวยประการฉะนี้. 
                  [พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยูได   ๕,๐๐๐  ป] 
                 ก็ในเวลาจบการรอยกรองพระพทุธพจนนั้น        มหาปฐพีเหมือนเกิด 
ความปราโมทยใหสาธุการอยูวา     พระมหากัสสปเถระ      ทําพระศาสนาของ 
พระทศพลนี้ใหสามารถเปนไปไดตลอดกาลประมาณ  ๕,๐๐๐  พระวรรษา  ดังนี ้
ก็หวัน่ไหวเอนเอียง    สะเทือนสะทานเปนอเนกประการ    จนถึงน้ํารองแผนดิน   
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เปนท่ีสุด  และอัศจรรยท้ังหลายเปนอันมากก็ไดปรากฏมีแลว  ดวยประการฉะนี้.  
สังคีติใดในโลก 
                        ทานเรียกวา  ปญจสตาสังคตีิ  เพราะ 
                พระธรรมสังคาหกเถระ   ๕๐๐   รูปทํา,    และ 
                เรียกวา      เถริกาสังคีติ      เพราะพระเถระ 
                ท้ังหลายนั่นแลทําแลว                                 
สังคีตินี้  ช่ือปฐมมหาสังคีติ  ดวยประการฉะนี้. 
        เม่ือปฐมมหาสังคีตินี้เปนไปอยู  ทานพระมหากัสสป  เม่ือจะถามถึง 
พระวนิัย (กะทานพระอุบาลีเถระ)  จึงถามถึงนิทาน  ท่ีทานกลาวไวในคํานี้ วา 
ถามถึงวัตถุบาง ถามถึงนิทานบาง   ถามถึงบุคคลบาง  ดังน้ีเปนตน  ซ่ึงเปนท่ี 
สุดแหงคํามีอาทิอยางนี้วา  ดกูอนอาวุโส  อุบาลี  !   ปฐมปาราชิก       พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงบัญญัติแลว  ณ  ท่ีไหน ?  เปนตน  คํานทิานนั้นทานพระ 
อุบาลีเถระ    ประสงคจะใหพิสดารต้ังแตตน  แลวกลาวถึงบุคคลเปนตน  ท่ีบัญญัติ 
 ิวินัยปฎก    และเหตุท่ีบัญญัตินั่นแหละท้ังหมด  จึงกลาวไวแลว. 
                 [อธิบายความเร่ิมตนแหงนิทานวินัย] 
        คํานิทาน  (คําเร่ิมตน)  วา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เวรฺชาย 
วิรติ*  เปนอาทิ  บัณฑิตควรกลาวไวท้ังหมด,  เพราะคําเร่ิมตนนี้  ทาน 
พระอุบาลีเถระกลาวไวอยางนี้.  ก็แลคําเร่ิมตนนั้น  บัณฑติควรทราบวา  ทาน 
พระอุบาลีเถระกลาวไวแลวในคราวกระทําสังคายนาใหญคร้ังแรก.   กใ็จความ 
แหงบทนีว้า  ก็คํานี้ใครกลาวและกลาวในกาลไหน  เปนตน  เปนอันขาพเจา 
ประกาศแลว  ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้.  บัดนี้  ขาพเจาจะกลาวเฉลยใน 
บทวา  กลาวไวเพราะเหตุไร  นี้ตอไป  : - 
๑. วิ.  มหา.  ๑/๑  
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        เพราะทานพระอุบาลีนี้          ถูกพระมหากัสสปเถระถามถึงนิทานแลว 
ฉะนั้น      ทานจึงไดกลาวนทิานนั้นใหพิสดารแลวตั้งแตตน      ดวยประการฉะนี้. 
คําเร่ิมตนนี้  บัณฑิตควรทราบวา    ทานพระอุบาลีเถระ  แมเม่ือกลาวในคราวทํา 
สังคายนาใหญคร้ังแรกก็ไดกลาวแลวเพราะเหตุนี้  ดวยประการฉะน้ี.   กใ็จความ 
แหงบทมาติกาเหลานี้วา     วุตฺต  เยน   ยทา   ยสฺมา   ดงันี้     เปนอันขาพเจา 
ประกาศแลว  ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้.   
        บัดนี้  เพือ่จะประกาศเน้ือความ  แหงบทมาติกาเหลานี้วา  ธาริต  เยน 
จาภฏ  ยตฺถ  ปติฏ ิตฺเจตเมต  วตฺวา  วิธึ  บัณฑิตจึงกลาวคํานี้ไว. 
        [พระมหาเถระมีพระอุบาลีเปนตนนําพระวนิัยปฎกสืบตอมา] 
        ถามวา    ก็พระวินยัปฎกนี้นั้น    ซ่ึงมีนิทานประดับดวยคํามีอาทิอยางนี ้
วา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา    เวรฺชาย วิหรติ  ดังนี้   ใครทรงไว  ?  
ใครนําสืบมา  ?  (และ)  ตั้งม่ันอยูแลวในบุคคลไหน  ?  ขาพเจาจะเฉลยตอไป  : - 
        พระวนิัยปฎกนี้  ทานพระอุบาลีเถระจําทรงไว  ตอพระพักตรของ 
พระผูมีพระภาคเจา  ในเบ้ืองตนกอน.  เม่ือพระตถาคตเจายังไมปรินิพพาน 
นั่นแล  ภกิษหุลายพันรูป  ตางโดยไดอภิญญา  ๖  เปนตน จําทรงไวตอจากทาน 
พระอุบาลีเถระนั้น  เม่ือพระตถาคตเจาปรินิพพานแลว    พระธรรมสังคาหกเถระ 
ท้ังหลาย  มีพระมหากัสสปเปนประมุข  กจ็ําทรงกันตอมา. 
        บทมาติกาวา  เกนาภฏ  นี้ขาพเจาจะกลาวตอไป : - 
        ในชมพูทวีปกอน  พระวินัยนั่น  นําสืบตอมาโดยลําดับแหงอาจารย 
ตั้งแตตนแตพระอุบาลีเถระ  จนถึงสังคายนาคร้ังท่ี  ๓   ในชมพูทวีปนัน้มีลําดับ 
อาจารยดังตอไปนี้ : -  
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                        พระเถระ  ๕   องคเหลานี้คือ   พระ- 
                อุบาลี  ๑   พระทาสกะ   ๑   พระโสณกะ  ๑ 
                พระสิคควะ   ๑    พระโมคคลีบตุรติสสะ   ๑ 
                ผูมีชัยชนะพิเศษไดนําพระวินยัมาโดยลําดับ   
                ไมใหขาดสาย    ในสิริชมพูทวปี    (ในทวีป 
                ชื่อชมพูอันเปนสิริ) จนถึงสังคายนาคร้ังท่ี ๓. 
    [พระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปฎกจากพุทธสํานัก] 
        ความพิสดารวา  ทานพระอุบาลีเรียนเอาวงศ   ระเบียบประเพณ ี
พระวนิัย  ตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  แลวใหตั้งอยูในหทัยของภิกษ ุ
เปนอันมาก.  จริงอยู  บรรดาบุคคลผูเรียนเอาวินัยวงศ  ในสํานักของทานนั้น 
แลวถึงความเปนผูฉลาดสามารถในพระวินัย  ผูท่ีเปนปุถุชน  พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี  และพระอนาคามี  กําหนดนับไมถวน  ท่ีเปนพระขีณาสพ 
ไดมีจํานวน  ๑,๐๐๐  รูป 
 [พระทาสกเถระเรียนพระวินัยปฎกจากสํานักพระอุบาลีเถระ] 
        ฝายพระทาสกเถระ  ไดเปนสัทธิวิหาริกของพระบาลีเถระนั้นนั่นเอง 
ทานไดเรียนเอา  (พระวินัย)  ตอจากพระอุบาลีเถระ  แลวก็บอกสอนพระวินยั 
(แกภิกษุเปนอันมาก)  เหมือนอยางนัน้.  ปุถุชนเปนตนผูเรียนเอา  (พระวินัย) 
ในสํานักของพระเถระแมนัน้  แลวถึงความเปนผูฉลาดสามารถในพระวินัย 
กําหนดนับไมถวน  ท่ีเปนพระขีณาสพไดมีจํานวนถึง  ๑,๐๐๐  รูป. 
[พระโสณกเถระเรียนพระวินัยปฎกจากสํานักพระทาสกเถระ] 
        สวนพระโสณกเถระ  ไดเปนสัทธิวิหาริกของพระทาสกเถระ.  แมทาน 
ก็เรียนเอา  (พระวินยั)  ตอจากพระทาสกเถระ  ผูเปนพระอุปชฌายของตน  
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แลวก็บอกสอนพระวินัย  (แกภิกษุเปนอันมาก)  เหมือนอยางนั้น.  ปุถุชน 
เปนตนผูเรียนเอา  (พระวินัย)  ในสํานักของทานแมนัน้  แลวถึงความเปนผู 
ฉลาดสามารถในพระวินยั  กาํหนดนบัไมถวน  ท่ีเปนพระขีณาสพไดมีจาํนวน 
ถึง ๑,๐๐๐  รูปเชนกัน   
 [พระสิคควเถระเรียนพระวินัยปฎกจากสํานักพระโสณกเถระ] 
        ฝายพระสิคควเถระ  เปนสัทธิวิหาริกของพระโสณกเถระ  เรียนเอา 
พระวนิัย  ในสํานักของพระเถระ  แลวไดเปนผูรับธุระของพระอรหันต  ๑,๐๐๐  
องค.  อนึ่ง  ปุถุชน  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  และพระอนาคามีกด็ี 
พระขีณาสพกด็ี  ผูเรียนเอา  (พระวนิัย)  ในสํานักของทานนั้น  แลวถึงความ 
เปนผูฉลาดสามารถในพระวินัย  กก็ําหนดไมไดวา  เทานี้รอย  หรือวา  เทานี้พัน. 
ไดยินวา  เวลานั้น  ในชมพูทวีปไดมีการประชุมภกิษุมากมาย.  อานุภาพของ 
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ  จักมีปรากฏชดัในตติยสังคายนา (ขางหนา).    พระ 
วินัยปฎกนี้  พงึทราบวา  ช้ันแรกในชมพูทวีป  นําสืบกันมาโดยลําดับแหง 
อาจารยนี้  จนสังคายนาคร้ังท่ี ๓  ดวยประการฉะนี้.  
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                                เร่ิมเร่ืองทุติยสังคายนา 
        ก็เพื่อรูทุติสังคายนาแจมแจง  ควรทราบลําดับดังตอไปนี้  จริงอยู 
ในกาลใด 
                        พระเถระท้ัง  ๕๐๐  มีพระมหากัสสป 
                เปนตน  ผูมีอาสวะสิ้นแลว  มีปญญาอัน   
                รุงเรืองเหลานั้น  คร้ันสังคายนาพระสัทธรรม 
                และยังพระสัทธรรมใหรุงเรืองในท่ีท้ังปวง 
                แลวดํารงอยูจนถึงท่ีสุดแหงชีวติ  ไมมีอาลัย 
                ส้ินเชื้อดับไป  เหมือนประทีปดับไปฉะนัน้ 
           [ภิกษุชาววัชชบีุตรแสดงวตัถุ  ๑๐  ประการ] 
        ในกาลนัน้  เม่ือคืนและวันลวงไปโดยลําดับ  ในเม่ือพระผูมีพระภาคเจา 
เสร็จปรินิพพานแลวได  ๑๐๐  ป  พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลี  แสดง 
วัตถุ  ๑๐  ประการเหลานี้  ในเมืองไพศาล  คือ  : - 
        กปฺปติ  สิงฺคิโลณกปฺโป            กัปปะวา  เก็บเกลือไวดวยเขนงฉัน 
                                                        กับบิณฑบาตท่ีไมเค็ม  ก็ควร, 
        กปฺปติ  ทฺวงฺคุลกปฺโป               กัปปะวา  จะฉันโภชนะ  ในวิกาล 
                                                        เม่ือเงาคลอยไป  ๒  องคุลี  ก็ควร,                
        กปฺปติ  คามนฺตรกปฺโป            กัปปะวา  ภิกษตุั้งใจวาจะไปในละ- 
                                                        แวกบาน  หามภตัแลว  ฉันโภชนะ 
                                                        ท่ีไมเปนเดน  ก็ควร, 
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กปฺปติ  อาวาสกปฺโป             กัปปะวา  จะแยกกนัทําสังฆกรรมมี 
                                             อุโบสถเปนตน ในเสนาสนะตางแหง 
                                             ในสีมาเดยีวกนั   ก็ควร, 
กปฺปติ  อนุมตกิปฺโป              กัปปะวา  เม่ือต้ังใจวาจะถือเอาอนุมัติ 
                                             ในเวลาท่ีพวกภิกษุผูยังไมมา  แลว   
                                              เม่ือเธอเหลานัน้ยังไมทันมา  สงฆ 
                                              เปนวรรคจะทํากรรมน้ัน  แลอนุมัติ 
                                              ภายหลัง  ก็ควร, 
กปฺปติ  อาจิณณฺกปฺโป            กัปปะวา  ขอท่ีอาจารยและอุปชฌาย 
                                              เคยประพฤติมา  ยอมควร, 
กปฺปติ  อมถิตกปฺโป               กัปปะวา  ภกิษุฉันแลว หามโภชนะ 
                                               แลว  ฉันนมสดท่ียังไมเปนทธิ  ซ่ึง 
                                              ไมเปนเดน  ยอมควร, 
กปฺปติ  ชโลคึ  ปาตุ                 ภิกษจุะดื่มสุราอยางออน ท่ียงัไมถึง 
                                                เปนน้ําเมา  กค็วร, 
กปฺปติ  อทสก  นิสีทน              ผานิสีทนะท่ีไมมีชาย  ก็ควร, 
กปฺปติ  ชาตรูปรชต                  ทองและเงินควรแกภกิษุ*. 
        พระราชาทรงพระนามวา  กาฬาโศก  ผูเปนพระราชโอรสของพระเจา 
สุสูนาค  ไดทรงเปนฝกฝายของพวกภิกษวุัชชีบุตรเหลานั้นแลว. 
     [พระยสเถระไดทราบเรื่องภิกษุวชัชีบตุรแสดงวัตถุ  ๑๐  ประการ] 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ทานพระยสกากัณฑบุตร  เท่ียวจาริกไปในวัชชี 
ชนบท  ไดสดบัวา  ขาววาพวกภิกษวุัชชีบุตร  ชาวเมืองไพศาลีแสดงวัตถุ  ๑๐ 
*  วิ.  จุลฺ.  ๗/๓๙๖.  
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ประการในเมืองไพศาลี  ดังนี้  จึงดําริวา  ขอท่ีเราไดฟงความวิบัตแิหงพระศาสนา 
ของพระทศพลแลว  จะพึงเปนผูมีความขวนขวายนอยเสีย ไมสมควรแกเราเลย 
เอาละ  เราจะขมพวกอธรรมวาทีเสีย  แลวจะยกยองธรรม  ดังนี้  จึงไดไป  
ทางเมืองไพศาลี.   
        ดังไดยินมาวา  ทานพระยสกากัณฑบตุร  พักอยูท่ีกฏูาคารศาลา  ใน 
ปามหาวันใกลเมืองไพศาลีนัน้.  ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกภกิษุวัชชีบุตรชาวเมือง 
ไพศาลี  ใสน้ําใหเต็มถาดทองสัมฤทธ์ิแลวตั้งไวในทามกลางสงฆในวันอุโบสถ 
นั้นกลาวแนะนําอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองไพศาลี  ผูมาแลว  ๆ  อยางนีว้า 
ผูมีอายุ  !    ทานท้ังหลายจงถวายรูปยะแกสงฆ  กหาปณะหนึ่งก็ได,  กึ่งกหาปณะ 
ก็ได,  บาทหนึง่ก็ได,  มาสกหนึ่งก็ได,  กิจของสงฆท่ีตองทําดวยบริขาร  จักมี 
ดังนี้*. 
        คําท้ังปวงควรเลาจนถึงคําวา  กว็ินัยสังคีตินี้  ไดมีภกิษุ  ๗๐๐  รูป 
ไมหยอนไมเกนิ,  เพราะฉะน้ัน  วินยัสังคีตินี้ทานจึงเรียกวา  สัตตสติกา. 
        ก็ภิกษุลานสองแสนรูป  ซ่ึงทานพระยสกากัณฑกบุตร  ชักชวนได 
ประชุมกันในสันนิบาตนี้.  วตัถุ  ๑๐  ประการเหลานั้น  ทานพระเรวตะเปนผูถาม 
พระสัพพกามีเถระ  เปนผูวิสัชนาพระวินัย  วินิจฉัยเสร็จในทามกลางภิกษุ 
เหลานั้น,  อธิกรณเปนอันระงับเสร็จแลว. 
        [คัดเลือกพระเถระทําทุติยสังคายนาได  ๗๐๐  รูป] 
        ภายหลังพระเถระท้ังหลาย  ปรึกษากนัวา  พวกเราจกัสังคายนาพระ 
ธรรมและพระวินัยอีก  ดังนี้  จึงไดคัดเลือกภิกษุ  ๗๐๐  รูปผูทรงพระไตรปฏก 
บรรลุปฏิสัมภิทา  แลวนั่งประชุมกันท่ีวาลิการามใกลเมืองไพศาลี  ชําระมลทิน 
*  วิ.  จุลฺ.  ๗/๓๙๖. 
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แหงพระศาสนาท้ังปวง  ไดสังคายนาพระธรรมและวินัยท้ังหมด  ดวยอํานาจปฎก  
นิกาย  องค  และธรรมขันธซํ้าอีก  เชนเดยีวกับท่ีพระมหากัสสปเถระสังคายนา 
แลวนั่นแล. 
        สังคีติใดในโลก 
                        ทานเรียกวา  สัตตสตสังคีติ  เพราะ 
                พระเถระ  ๗๐๐  รูปทํา,  และเรียกวา  ทุติย- 
                สังคตีิ  เพราะเทียบสังคีติท่ีทํากอน 
สังคีตินี้ทําอยู  ๘  เดือนจึงสําเร็จ  ดวยประการฉะนี้. 
        ก็แลสังคีตินี้นั้น 
                        อันพระเถระเหลาใดรอยกรองไวแลว 
                บรรดาพระเถระเหลานั้น พระเถระท่ีปรากฏ* 

                คือ  พระสัพพกามี  ๑  พระสาฬหะ  ๑  พระ 
                เรวตะ  ๑  พระขชุชโสภติะ  ๑  พระยสะ  ๑ 
                พระสาณสัมภตูะ  ๑  เหลานี้  เปนสัทธิวิหาริก 
                ของพระอานนทเถระ  เคยเห็นพระตถาคต 
                พระสุมนะ  ๑  พระวาสภคามี  ๑,  ๒  รูปนี ้
                บัณฑิตพึงทราบวา  เปนสัทธิวิหาริกของ 
                พระอนุรุทธะ  เคยเห็นพระตถาคต  ก็แล 
                พระเถระท้ังหลายผูทําสังคายนาคร้ังท่ี  ๒ 
                ทุก  ๆ  รูปเปนผูปลงภาระแลว  เสร็จกิจแลว 
                 หาอาสวะมิได  ดงันี้แล.   
                             จบทุติสังคีติเทานี ้
*   ฎีกาสารัตถทีปนี  เปน  เตสุ  วิสฺสุตา  ๑/๑๗๒    แมในอรรถโยชนาก็เปนเชนนี้.  
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                               เร่ืองระหวางทุตยิตติยสังคายนา 
        พระเถระทั้งหลายเหลานั้น   คร้ันสังคายนาทุตยิสังคีตินี้อยางนัน้แลว 
จึงตรวจดูวา  แมในอนาคตเสนียด  (เส้ียนหนาม)  เห็นปานนี้  จักเกิดข้ันแก 
พระศาสนาหรือหนอแล  ?   แลวไดเห็นเหตุนี้วา  ในปท่ี  ๑๘  ตอจาก  ๑๐๐  ป 
แตปนี้ไป  พระราชาทรงพระนามวาพระเจาธรรมาโศก    จะทรงอุบัตข้ึินใน 
พระนครปาฏลีบุตร   ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปท้ังส้ิน  ทาวเธอจักทรง   
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  แลวจักยังลาภและสักการะเปนอันมากใหเปนไป, 
ในครั้งนั้น  พวกเดียรถียผูปรารถนาลาภและสักการะ  จกับวชในพระศาสนา 
แลวแสดงทิฏฐิของตน  เสนยีดใหญ  จักเกดิข้ึนในพระศาสนา  ดวยอาการอยางนี้. 
[ติสสมหาพรหมจักแกความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต] 
        คร้ังนั้นพระเถระเหลานัน้ไดมีความปริวิตกดังนี้วา  เม่ือเสนียดนัน่ 
เกิดข้ึนแลว  พวกเราจกัทันเห็นหรือไมหนอ  ?   ลําดับนั้นพระเถระท้ังหมด 
นั่นแล  ทราบความท่ีตนเปนผูไมทันเหน็  (เหตุการณ)  ในเวลานัน้  จึงคิดวา 
ใครเลาหนอ  !   จักเปนผูสามารถใหอธิกรณนั้นระงับได  แลวไดตรวจดู 
มนุษยโลก  และเทวโลกช้ันกามาวจรท้ังส้ิน  ก็มิไดเห็นใคร ๆ ไดเห็นแตทาว- 
มหาพรหมชื่อติสสะในพรหมโลก  ผูมีอายุยังเหลือนอย  ไดอบรมมรรคเพ่ือ 
บังเกิดในพรหมโลกช้ันสูงข้ึนไป.  พระเถระทั้งหลายเหลานั้น  คร้ันเหน็แลว  
จึงไดมีความดาํริดังนี้วา  ถาพวกเราพึงทําความอุตสาหะ  เพื่อตองการใหพรหม 
นั่นเกดิในมนษุยโลกไซร,   พรหมนั่นก็จักถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลี- 
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พราหมณแนนอน.   และตอจากนั้นกจ็ักถูกเลาโลมดวยมนตแลวออกบวช,  คร้ัน 
ติสสทารกน้ันบวชแลวอยางน้ี  เลาเรียนพระพุทธพจนท้ังส้ิน  เปนผูไดบรรลุ 
ปฏิสัมภิทา  จักย่ํายพีวกเดยีรถีย  วินจิฉัยอธิกรณนั้นแลว  เชิดชูพระศาสนา. 
    [พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมใหมาเกิดในมนษุยโลก] 
        พระเถระเหลานั้นไปยังพรหมโลก  แลวไดกลาวคํานี้กะทาวติสส- 
มหาพรหมวา  ดูกอนสหายผูนิรทุกข  !     ในปท่ี  ๑๘  ถัดจาก  ๑๐๐  ป   แตนี้ไป   
เสนียดอยางใหญจักเกิดข้ึนในพระศาสนา,  และพวกเราไดตรวจดูมนษุยโลก 
และเทวโลกช้ันฉกามาวจรท้ังส้ิน  ก็มิไดเหน็ใคร ๆ  ผูสามารถ  เพื่อจะเชิดชู 
พระศาสนาได,   คนดูตลอดพรหมโลกจึงไดพบทานผูเจริญ,   ดังพวกขาพเจา 
ขอโอกาส  ทานสัตบุรุษ  !     ขอทานจงใหปฏิญญา  (แกพวกขาพเจา)  เพื่อเกิด 
ในมนุษยโลก  แลวเชิดชูพระศาสนาของพระทศพลเถิด. 
            [ติสสมหาพรหมรบปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก] 
        เม่ือพระเถระท้ังหลาย  กลาวเชิญอยางนั้นแลว  ทาวมหาพรหมจึง 
ดําริวา  ไดยินวา  เราจักเปนผูสามารถเพ่ือชําระเสนียดซ่ึงจะเกดิข้ึนในพระศาสนา 
แลวเชิดชูพระศาสนา  ดังนี้  แลวเปนผูหรรษาราเริงบันเทิงใจ  ไดใหปฏิญญา 
รับวา  ดีละ.  พระเถระท้ังหลายพิจารณากจิท่ีควรทํานั้นในพรหมโลกเสร็จแลว 
ก็พากันกลับมาอีก. 
[พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแกพระสิคควะและพระจัณฑวัชชี] 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  พระเถระท้ัง  ๒  รูปคือ  พระสิคควเถระ  และพระ 
จัณฑวัชชีเถระ  ยังเปนพระนวกะอยู.  พระเถระเหลานัน้  เปนภิกษหุนุม 
ทรงพระไตรปฎก  บรรลุปฏิสัมภิทา  ส้ินอาสวะแลว  เปนสัทธิวิหาริกของ 
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พระโสณกะ.  พระเถระท้ัง   ๒   รูป   ไมไดมารวมระงับอธิการณนั้น.  พระเถระ 
ท้ังหลาย  จึงกลาววา  ดกูอนอาวุโส  !    พวกทานหาไดเปนผูรวมคิดของพวกเรา 
ในอธิกรณนี้ไม,   เพราะเหตนุั้น  ทัณฑกรรมนี้จงมีแกพวกทาน  คือ  ทาว 
มหาพรหมชื่อติสสะ  จักถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลีพราหมณ,  บรรดาทาน 
ท้ังสอง  รูปหนึ่งจงชักนําทาวติสสมหาพรหมน้ันมาบวช,     รูปหนึ่งจงใหเรียน 
พระพุทธพจน  ดังนี ้
                        พระเถระแมเหลานั้นทุก  ๆ  รูป   มี 
                พระสัพพกามีเปนตน   เปนผูมีฤทธ์ิมาก   
                รุงเรืองแลวในโลก  ดํารงอยูจนตลอดอาย ุ
                แลวก็ปรินิพพาน  เหมือนกองไฟลุกโชติชวง 
                ดับไปแลวฉะนั้น  พระเถระชื่อแมเหลานั้น 
                ส้ินอาสวะแลว  ถึงความเปนผูชาํนาญ 
                แตกฉานในปฏิสัมภิทา  คร้ันทําทุติยสังคายนา 
                ชําระพระศาสนาใหหมดจด  ทําเหตุเพื่อ 
                ความเจริญแหงพระสัทธรรม  แมในอนาคต 
                แลว  ก็เขาถึงอํานาจแหงความเปนผูไมเท่ียง 
                เปนของลามก  กาวลวงไดโดยยากอยางนี้         
                แลว  ก็ควรพากเพียร  เพื่อบรรลุอมตบทท่ี 
                เปนบทยั่งยนื  ดงันี้แล. 
         พรรณนาทุติยสังคีต ิ  เปนอันจบลงแลวโดยอาการทั้งปวง  ดวยลําดับ 
คําเพียงเทานี้. 
   
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 71 
                           เร่ิมเร่ืองตตยิสังคายนา 
                        [ติสสมหาพรหมเกิดในมนษุยโลก]   
         แมติสสมหาพรหมแล   เคล่ือนจากพรหมโลกแลว  ไดถือปฏิสนธิ 
ในเรือนของโมคคลีพราหมณ.  ฝายพระสิคควเถระ  จําเดิมแตติสสมหาพรหม 
นั้นถือปฏิสนธิ  ก็เขาไปบิณฑบาตยังเรือนของพราหมณตลอด  ๗  ป.  แมวันหนึ่ง 
ทานก็ไมไดขาวตมสุกสักวนัหนึ่งกระบวยหรือขาวสวยสักวาหนึ่งทัพพี.  ก็โดยลวงไป 
ถึง  ๗ ป  ในวนัหนึ่งทานไดเพียงคําพูดวา  นิมนตโปรดขางหนาเถิด  เจาขา  !             
     [พราหมณผูบิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ] 
        ในวนันั้นนั่นเอง  แมพราหมณทํากิจท่ีควรทําบางอยางภายนอกบาน 
แลว  เดนิกลับมา   ก็พบพระเถระท่ีทางสวน  จึงเรียนถามวา  บรรพชิตผูเจริญ  ! 
ทานไดมายังเรือนของกระผมแลวหรือ  ? 
        พระเถระ  เออ  รูปไดไปแลว  พราหมณ  ! 
        พราหมณ.   ทานไดอะไรบางหรือ  ? 
        พระเถระ.  เออ    ได    พราหมณ  ! 
        พราหมณนั้น  ไปถึงเรือแลวถามวา  ใครไดใหอะไร ๆ  แกบรรพชิต 
นั้นบางหรือ  ?                                                                 
        พวกชนในเรือนตอบวา  ไมไดใหอะไร ๆ. 
                [โมคคลีพราหมณคอยจับมุสาของพระเถระ] 
         ในวนัท่ี  ๒   พราหมณนั่งอยูท่ีประตูเรือนนั่นเอง   ดวยคิดวา  วันนี้ 
เราจักขมข่ีบรรพชิตดวยการกลาวเท็จ.   ในวันท่ี  ๒  พระเถระก็ไปถึงประตูเรือน 
 
 
 
 
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 72 
ของพราหมณ.  พราหมณพอเห็นพระเถระ  ก็พูดอยางนี้วา  วานนี้  ทานไมได   
อะไร ๆ  ในเรือนของกระผมเลย  ก็บอกวา   ได  การกลาวเท็จควรแกทาน 
หรือหนอ  ? 
        พระเถระ  พูดวา  พราหมณ  !   ในเรือนของทาน  ขาพเจาไมไดแม 
เพียงคําพดูวา  นิมนตโปรดขางหนาเถิด  ดังนี้  ถึง  ๗  ป  วานน้ีไดเพียงคําพูด 
วา  นิมนตโปรดขางหนาเถิด  เม่ือเปนเชนนั้น  ขาพเจาจงึไดพูดอยางนี ้ หมาย 
เอาการปฏิสันถารนั่น. 
                [โมคคลีพราหมณเล่ือมใสในพระเถระ] 
        ฝายพราหมณคิดวา  สมณะเหลานี้  ไดแมเพยีงการปฏิสันถารก็ยัง 
สรรเสริญวา  ได  (ถา)  ไดของท่ีควรเค้ียว  ควรบริโภคอะไรอยางอ่ืนแลว 
ทําไมจักไมสรรเสริญเลา.   พราหมณเล่ือมใสอยางนี้แลว  จึงส่ังใหถวายภิกษา 
ทัพพีหนึ่ง  และกับขาวท่ีควรแกภกิษานั้นจากภัตท่ีเขาจัดไวเพื่อตน  แลวเรียนวา 
ทานจักไดภกิษาชนิดนี้ทุก ๆ เวลา  ดังนี้.  จําเดิมแตวันรุงข้ึน  พราหมณนั้น 
ไดเหน็ความสงบเรียบรอยของพระเถระผูเขาไปอยู  กย็ิ่งเล่ือมใสข้ึน  แลวขอรอง 
พระเถระเพื่อตองการใหทําภัตกิจในเรือนของตน  ตลอดกาลเปนนิตย.  พระเถระ 
รับนิมนตแลว  ก็ไดทําภัตกิจทุกวัน  ๆ  เม่ือจะกลับ  กไ็ดแสดงพระพุทธพจน 
บางเล็กนอย  จึงกลับไป. 
        [พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมานพ] 
        มานพแมนั้นแล  มีอายไุด  ๑๖  ปเทานัน้  ก็ไดถึงฝงแหงไตรเพท. 
คนอ่ืนใคร ๆ  จะนั่งหรือนอนบนอาสนะหรือท่ีนอนของสัตวผูบริสุทธ์ิซ่ึงมาจาก 
พรหมโลก  ยอมไมได.  เวลาใด  ติสสมานพน้ันไปเรือนของอาจารย,  เวลานั้น 
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พวกคนใช  กเ็อาผาขาวคลุมเตียงและต่ังของเขาหอยไว.  พระเถระดําริวา  บัดนี ้
เปนกาลท่ีจะใหมานพบวชได  และเราก็มาท่ีนี้นานแลว,   ท้ังการพูดจาอะไร ๆ 
กับมานพก็มิไดเกิดข้ึน,  เอาเถิด  บัดนี้การพูด  (กับมานพน้ัน)  จักเกิดข้ึนได 
เพราะอาศัยบัลลังก  (ของเขา)  ดวยอุบายอยางน้ี.  ทานจึงไปเรือน  (ของมานพ 
นั้น)  แลวอธิษฐานใหอาสนะอะไร ๆ  อยางอ่ืนในเรือนนัน้ไมปรากฏ  ยกเวน 
แตบัลลังกของมานพ.  คนในเรือนของพราหมณเห็นพระเถระแลว  เม่ือไมเห็น   
ท่ีนั่งอะไร ๆ  อยางอ่ืน  ก็ไดปูลาดบัลลังกก็ของมานพ  ถวายพระเถระ.  พระเถระ 
ก็นั่งบนบัลลังก.   ฝายมานพแลก็กลับมาจากเรือนของอาจารย  ในขณะนั้น 
นั่นเอง   เห็นพระเถระนั่งอยูบนบัลลังกของตน  ก็โกรธ  เสียใจ  จึงพูดวา 
ใครใหปูบัลลังกของขาพเจาแกสมณะ  ?    พระเถระทําภตักิจเสร็จแลว  เม่ือ 
มานพมีความดุรายสงบลงแลว  จึงไดพูดอยางนีว้า  ดูกอนมานพ  ก็ทานรูมนต 
อะไร ๆ  บางหรือ  ? 
        มานพเรียนวา  ขาแตบรรพชิตผูเจริญ !  ในเวลานี้  เม่ือกระผมไม 
รูมนต,  คนอ่ืนใครเลาจึงจะรูได  ดังนีแ้ลว  ก็  (ยอน) ถามพระเถระวา ก ็
ทานเลา  รูมนตหรือ  ? 
        พระเถระ  พูดวา  จงถามเถิด  มานพ  ทานถามแลว  อาจจะรูได. 
                [ติสสมานพถามปญหากับพระเถระ] 
        คร้ังนั้นแล  มานพไดถามพระเถระในขอนี้ท่ีเปนปม  (ล้ีลับซับซอน) 
ซ่ึงมีอยูในพระไตรเพทพรอมท้ังนิฆัณฑุศาสตร ๑   เกฏภศาสตร ๒   พรอมท้ังอักษร 
๑. นิฆัณฑุศาสตร  วาดวยช่ือส่ิงของตนไมเปนตน.   ๒.  เกฏภศาสตร  วาดวยกิริยาเปนประโยชน 
แกกวี. 
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ประเภทมีอิตหิาส๑  เปนท่ีหา   ซ่ึงมานพเอง  แมท้ังอาจารยของเขาก็ไมเห็นนยั 
ดวยตนเอง. 
        พระเถระแมตามปกติกเ็ปนผูถึงฝงแหงไตรเพท  และบัดนีก้็ไดบรรลุ 
ปฏิสัมภิทา  เพราเหตุนัน้  ในการแกปญหาเหลานั้น  จึงไมหนักสําหรับทาน, 
ดังนั้น ทานจึงแกปญหาเหลานั้น  ในขณะนัน้นั่นเอง  แลวไดพูดกะมานพวา   
ดูกอนมานพ  ทานถามเรามากพอแลว  คราวนี้แมเราก็จะถามปญหากะเธอสัก 
ขอหนึ่ง  เธอจกัพยากรณแกเราไหม  ? 
        มานพเรียนวา  ขาแตบรรพชิตผูเจริญ  !    จงถามเถิด  ขอรับกระผม 
จักแก. 
                [พระสิคควเถระถามปญหากับมานพ] 
        พระเถระ  จึงถามปญหานี้  ในจติตยมกวา  จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนอยู 
ไมดับ  จิตของบุคคลนั้น  จักดับ  ไมเกดิข้ึน   ก็อีกอยางหนึ่ง  จิตของบุคคลใด 
จักดับ  ไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ัน  เกิดข้ึนอยูไมดับ๒ ?    ดังนี้. 
        มานพ  ไมสามารถจะกําหนด  (ขอปญหา)  ท้ังเบื้องบนหรือเบ้ืองต่ําได 
จึงเรียนถามวา  ขาแตบรรพชิตผูเจริญ  !  นีช่ื้อมนตอะไร  ?  พระเถระ  นี้ช่ือ 
พุทธมนต  มานพ ! 
        มานพ.  ทานผูเจริญ  !   ก็ทานอาจใหพุทธมนตนี้  แกกระผมไดไหม  ? 
        พระเถระ.   อาจใหแกบุคคลผูถือบรรพชาอยางท่ีเราถือ  มานพ  ! 
    [ติสสมานพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพ่ือเรียนมนต] 
        ตอจากนัน้  มานพเขาไปหามารดาบิดาแลวพูดวา  บรรพชิตรูปนี้ 
ยอมรูพุทธมนต  และทานก็ไมใหแกผูท่ีไมบวชอยูในสํานักของทาน  กระผม 
จักบวชในสํานักของทานนัน่  แลวเรียนเอามนต. 
 ๑. อิติหาส ช่ือหนังสือวาดวยพงศาวดารยืดยาว มีภารตยุทธเปนตน อันกลาวประพนัธไวแต 
      กาลกอน  
๒.  อภิ.  ยมก.  ๓๙/๑ 
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        คราวนั้น  มารดาบิดาของเขา  สําคัญอยูวา    ลูกของเราแมบวชแลว 
จงเรียนมนตเถิด  คร้ันเรียนแลว  ก็จักกลับมาบานอีก  ดังนี้  จึงอนุญาตวา 
จงเรียนเถิด  ลูก  ! 
        พระเถระ  บอกกรรมฐาน  คืออาการ  ๓๒  กอนแลวใหเดก็บรรพชา. 
ติสสสามเณรน้ัน  ทําบริกรรมในกรรมฐานน้ันอยู  ตอกาลไมนานนักก็ดํารงอยู 
ในโสดาปตติผล.   
    [พระเถระสงสามเณรติสสะไปยังสํานักพระจัณฑวัชชีเถระ] 
        ลําดับนั้น  พระเถระดําริวา  สามเณร  ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว 
บัดนี้  เธอไมควรจะเคล่ือนจากพระศาสนา  ก็ถาเราจะสอนกรรมฐานแกเธอ 
ใหยิ่งข้ึนไป  เธอก็จะพึงบรรลุเปนพระอรหันต  จะพึงเปนผูมีความขวนขวาย 
นอย  เพื่อจะเรียนพระพุทธพจน,  บัดนี้  ก็เปนเวลาที่จะสงเธอไปยังสํานักของ 
พระจณัฑวัชชีเถระ. 
        ลําดับนั้น  พระเถระ  กพ็ูดกะสามเณรนั้นวา  มาเถิด  สามเณร  ! 
เธอจงไปยังสํานักของพระเถระ  เรียนเอาพระพุทธพจนเถิด  จงถามถึงความ 
ไมมีโรคตามคําส่ังของเรา,  และจงเรียนอยางนี้วา  พระอุปชฌายะ  (ของกระผม) 
สงกระผมมายงัสํานักของใตเทา  ขอรับ !  เม่ือทานถามวา  พระอุปชฌายะของ 
เธอช่ืออะไร ?  พึงเรียนวา  ช่ือพระสิคควะขอรับ !   เม่ือทานถามวา  ขาพเจา 
ช่ืออะไร  ?   พงึเรียนอยางนี้วา  พระอุปชฌายะของกระผม   รูจักช่ือของใตเทา 
ขอรับ  !   
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    [สามเณรตสิสะไปอยูในสํานักของพระจัณฑวัชชีเถระ] 
        สามเณรติสสะ  รับวา  ดีละ  ขอรับ  !   แลวกราบไหวทําประทักษณิ 
พระเถระแลว  เดินทางไปยังสํานักของพระจัณฑวัชชีเถระโดยลําดับ  ไหวแลว 
ไดยืนอยู  ณ  สวนขางหนึ่ง. 
        พระเถระ     ถามวา  สามเณร  !  เธอมาจากไหน  ?   
        สามเณร     พระอุปชฌายะสงกระผมมายังสํานักของใตเทา  ขอรับ           
        พระเถระ     พระอุปชฌายะของเธอ     ช่ืออะไร  ?         
        สามเณร     ช่ือพระสิคควเถระ  ขอรับ  !  
        พระเถระ     ขาพเจาช่ืออะไร  ? 
        สามเณร     พระอุปชฌายะของกระผมรูจักช่ือของใตเทา  ขอรับ  ! 
        พระเถระ     จงเก็บบาตรและจีวรเสีย  ในบัดนีเ้ถิด. 
        สามเณร     ดีละ   ขอรับ  ! 
        [สามเณรติสสะปฏิบตัิกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย] 
        สามเณร  เก็บบาตรและจีวรแลว  ในวนัรุงข้ึน  ก็ปดกวาดบริเวณ 
แลวเขาไปต้ังน้ําฉันและไมชําระฟนไว. 
        พระเถระปดกวาดสถานท่ีท่ีสามเณรกวาดซํ้าอีก  เทน้ํานั้นท้ิงแลวนําน้ํา 
อ่ืนมาไว   และนําไมชําระฟนนั้นออกเสีย  แลวถือเอาไมชําระฟนอ่ืน.  พระ- 
เถระทําอยูอยางนี้ถึง  ๗  วัน   ในวนัท่ี  ๗  จงึถาม  (สามเณร)  ซํ้าอีก.  สามเณร 
ก็เรียนทานซํ้าอีก  เชนกับท่ีกลาวมาแลวในกอนนัน้แล. 
[พระจัณฑวัชชีเถระใหสามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน] 
        พระเถระ  รูไดดีวา  พราหมณคนนี้   เปนผูวางายหนอ    จึงถามวา 
เธอมาเพ่ือประสงคอะไร ? 
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        สามเณรเรียนวา   เพื่อประสงคจะเรียนพระพุทธพจน   ขอรับ  ! 
        พระเถระส่ังวา    เธอจงเรียนในบัดนี้เถิด   สามเณร  !   จึงเร่ิมใหเรียน 
พระพุทธพจน   ตั้งแตวนัรุงข้ึนไป. 
    [สามเณรตสิสะเรียนพระพุทธพจนพรอมท้ังอรรถกถา] 
        ติสสะ   ท้ังท่ียังเปนสามเณรเท่ียว   เรียนเอาพระพุทธพจนท้ังหมด 
พรอมท้ังอรรถกถา   เวนพระวินยัปฎก.   กใ็นเวลาอุปสมบทแลวยังไมไดพรรษา   
เลย   ไดเปนติปฎกธร   (ผูทรงไตรปฎก).   พระอาจารยและพระอุปชฌายะ 
มอบพระพุทธพจนท้ังส้ินไวในมือของพระโมคคลีบุตรติสสเถระแลว   ดํารงอยู 
ตราบเทาอายุ   ปรินิพพาน. 
        ฝายพระโมคคลีบุตรติสสเถระ   เจริญกรรมฐานแลวบรรจุเปนพระ-  
อรหันต   ในสมัยตอมา   บอกสอนพระธรรมและพระวนิัยแกภกิษุเปนอันมาก. 
          [พระราชประวัตขิองพระเจาอโศกมหาราช] 
        ก็โดยสมัยนั้นแล   พระเจาพินทุสารมีพระราชโอรส   ๑๐๑   พระองค 
พระเจาอโศก   ทรงส่ังใหสําเร็จโทษพระราชโอรสเหลานั้นเสียท้ังหมด   ยกไวแต 
เจาติสสกุมาร   ผูรวมพระมารดาเดียวกนักบัพระองค.   ทาวเธอเม่ือส่ังใหสําเร็จ 
โทษ   ยังมิไดทรงอภิเษกเลย   ครองราชยอยูถึง   ๔   ป   ตอลวงไปได   ๔   ป 
ในปท่ี  ๑๘   ถัดจาก   ๒๐๐   ป   แตปปรินพิพานของพระตถาคตมา  จงึทรงถึงการ 
อภิเษกเปนเอกราช    ในชมพูทวีปท้ังส้ิน. 
    [พระราชอํานาจแผไปเบื้องบนเบ้ืองต่ําประมาณ  ๑  โยชน] 
        ก็ดวยอานุภาพแหงการทรงอภิเษกของทาวเธอ   พระราชฤทธ์ิท้ังหลาย 
เหลานี้   ไดมาแลว.   พระราชอํานาจแผไปภายใตมหาปฐพีประมาณหน่ึงโยชน 
ในอากาศเบ้ืองบน    ก็เหมือนกัน. 
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        พระราชา   ทรงมีพระศรัทธาเกิดแลวในพระศาสนา   ไดทรง  (แบง) 
น้ํา  ๘  หมอ   จากน้ําด่ืม  ๑๖  หมอ  ท่ีพวกเทวดานํามาจากสระอโนดาตวันละ 
๘  หาบ  ถวายแกพระภกิษุสงฆ  ถวายแกภกิษุท้ังหลาย  ผูทรงพระไตรปฎก 
ประมาณ  ๖๐   รูป  (วันละ)  ๒  หมอ   พระราชทานแกพระนางอสันธิมิตตา 
ผูเปนพระอัครมเหษี (วันละ)  ๒  หมอ  พระราชทานแกเหลาสตรีนักฟอน 
หนึ่งหม่ืนหกพันนาง (วันละ)  ๒ หมอ  ทรงใชสอยดวยพระองคเอง  (วันละ) 
๒ หมอ.  กจิคือการชําระพระราชทนตและการชําระฟนทุก ๆ  วัน  ของพระราชา   
พระมเหษีของเหลาสตรีนักฟอนหนึ่งหม่ืนหกพันนาง  และของภิกษุประมาณ 
หกหม่ืนรูป  ยอมสําเร็จไดดวยไมชําระฟนช่ือนาคลดา  อันสนิทออนนุมมีรส 
ซ่ึงมีอยูในปาหิมพานตท่ีเทวดาท้ังหลายน่ันเองนํามาถวายทุก ๆ  วนั. 
        อนึ่ง  เทวดาท้ังหลาย   นํามะขามปอมท่ีเปนพระโอสถ  สมอท่ีเปน 
พระโอสถ  และมะมวงสุกท่ีมีสีเหมือนทอง  ซ่ึงสมบูรณดวยกล่ินและรส  มาถวาย 
แดพระราชาพระองคนั้นทุก ๆ  วันเหมือนกัน  ยังไดนําพระภูษาทรง  พระภูษา 
หม  เบญจพรรณ  ผาเช็ดพระหตัถท่ีมีสีเหลือง  และนํ้าทิพยบานจากสระฉัททันต 
มาถวายทุกวันเหมือนอยางนัน้. 
        สวนพญานาคท้ังหลายก็นําเคร่ืองพระสุคนธสําหรับสนานพระเศียร 
พระสุคนธสําหรับไลพระวรกาย  ผามีสีคลายดอกมะลิ  ท่ีมิไดทอดวยดาย  เพื่อ 
เปนพระภูษาหม  และยาหยอดพระเนตรท่ีมีคามาก  จากนาคพิภพมาถวายแด 
พระราชาพระองคนั้นทุก ๆ  วันเชนกัน. 
        นกแขกเตาท้ังหลาย  กค็าบขาวสาลีเกาพันเกวยีนท่ีเกิดเอง  ในสระ 
ฉัททันตนั่นแล  มาถวายทุก  ๆ  วัน.   หนูท้ังหลาย  ก็เกล็ดขางเหลานั้นใหหมด 
แกลบและรํา.  ขาวสารที่หักแมเมล็ดเดยีวก็ไมมี.  ขาวนีแ้ล  ถึงความเปน 
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พระกระยาหารเสวยแหงพระราชา  ในท่ีทุกสถาน.  ตัวผ้ึงท้ังหลาย  ก็ทําน้ําผ้ึง. 
พวกหมี  ก็ผาฟนท่ีโรงวัว.  พวกนกการเวกก็บินมารองสงเสียงอยางไพเราะ 
ทําพลีกรรมถวายแดพระราชา. 
  [พระเจาอโศกรับส่ังพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปใหดู] 
        *พระราชาผูทรงประกอบแลวดวยฤทธ์ิเหลานี้  วันหน่ึงทรงใชสัง- 
ขลิกพันธ  อันกระทําดวยทอง  ใหนําพญานาคนามวา  กาฬะ  มีอายุตลอด   
กัปหนึ่ง  ผูใดพบเห็นพระรูปของพระพุทธเจาท้ัง  ๔  พระองคเชิญใหขนดเหนือ 
บัลลังก  อันควรคามาก  ภายใตเศวตฉัตร  ทรงกระทําการบูชา  ดวยดอกไม 
ท้ังท่ีเกิดในนํ้า  ท้ังท่ีเกิดบนบก  หลายรอยพรรณและดวยสุวรรณบุปผา  ทรง 
แวดลอมดวยนางฟอน  ๑๖,๐๐๐   ผูประดับแลวดวยอลังการทั้งปวงโดยรอบ 
ตรัสวา  เชิญทานกระทําพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูทรงยังจักร  คือ 
พระสัทธรรมอันประเสริฐใหหมุนไป  ทรงพระญาณอันหาท่ีสุดมิได  ใหถึงคลอง 
แหงดวงตาเหลานี้ของขาพเจากอนเถิด  ดงันี้  ทอดพระเนตรพระพุทธรูปอัน 
พญานาคนามวา  กาฬะ  นั้นเนรมิตแลว  ประหนึ่งวาพื้นน้ําอันประดับแลวดวย 
ดอกกมล  อุบล  และปุณฑริกซ่ึงแยมบาน  ปานประหนึ่งวาแผนฟา  อันพราว- 
พรายดวยความระยิบระยับดวยการพวยพุงแหงขายรัศมีของกลุมดารา  เพราะ 
ความท่ีพระพุทธรูปนั้น  ทรงมีพระสิริดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
ประดับแลวดวยอนพุยัญชนะ  ๘๐ ประการ  ซ่ึงบังเกิดแลวดวยอํานาจแหงบุญ 
อันพรรณรายทั่วพระสรีระท้ังส้ิน  งดงามดวยจอมพระเศียรอันเฉิดฉายดวยพระ 
เกตุมาลา  ซ่ึงปราศจากมลทินสีตาง  ๆ   ประหนึ่งยอดแหงภูเขาทอง  อันแวดวง 
ดวยสายรุงและสายฟา  อันกลมกลืนกับแสงเงิน  เปนประหน่ึงจุดดูดึงดวงตา 
*  องคการศึกษาแผนกบาลีแปลสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๕๐๕.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 80 
แหงคณะพรหมทวยเทพมวลมนุษยฝูงนาค  และหมูยักษ  เพราะพระพุทธรูป 
นั้นมีความแพรวพราวดวยความฉวัดเฉวยีนแหงพระรัศมีอันแผออกขางละวา 
วงลอมรัศมีอันวิจิตรดวยสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเปนตน  ไดทรงกระทําการบูชา 
อันไดนามวา  บูชาดวยดวงตา  ตลอด  ๗  วนั.   
        [พระเจาอโศกไมทรงเล่ือมใสนักบวชนอกศาสนา] 
        ไดยนิวา  พระราชาทรงรับการอภิเษกแลว  ไดทรงนบัถือลัทธิพาเหียร 
ปาสัณฑะ๑     ตลอดเวลา  ๓  ปทีเดียว.  ในปท่ี ๔  จึงไดทรงเล่ือมใสในพระพุทธ 
ศาสนา.  ไดยนิวา  พระเจาพินทุสารพระชนกของพระราชาพระองคนั้น  ไดทรง 
นับถือพวกพราหมณ.  ทาวเธอไดทรงต้ังนิตยภัตไว  แกพวกพราหมณ  และ 
แกตาปะขาวและปริพาชกเปนตน  ผูถือลัทธิปาสัณฑะอันเปนของประจําชาติ 
พราหมณมีประมาณหกแสนคน.  แมพระเจาอโศก  ก็ทรงถวายทานท่ีพระชนก 
ใหเปนไปแลวในภายในบุรีของพระองคเหมือนอยางนั้น  ในวนัหนึ่ง  ไดประทับ 
ยืนอยูท่ีสีหบัญชร  ไดทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณเหลานั้น  ผูกําลังบริโภค 
(อาหาร)  ดวยมารยาทท่ีเหินหางจากความสงบเรียบรอย  ไมมีความสํารวม 
อินทรีย  ท้ังไมไดรับฝกหัดอิริยาบถ  (กิริยามารยาท)  จงึทรงดําริวา  การท่ีเรา 
ใครครวญเสียกอนแลวใหทานเชนนีใ้นเขตท่ีเหมาะสมจงึควร  คร้ันทรงดําริ 
อยางนี้แลว  จงึตรัสเรียกพวกอํามาตยวา  ไปเถิด  พนาย  !  พวกทานจงนําสมณะ 
และพราหมณของตน ๆ  ผูสมมติกันวาดี  มายังภายในพระราชวัง  เราจักถวาย 
ทาน.  พวกอํามาตยทูลรับพระราชโองการวา  ดีละ  พระเจาขา  !   แลวก็ไดนํา 
นักบวชนอกศาสนามีตาปะขาว  ปริพาชก  อาชีวก  และนคิรนถเปนตนนั้น ๆ 
มาแลวทูลวา  ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาท  !   ทานเหลานี้เปนพระอรหันต 
๑. ปาสัณฑะ คือลัทธิท่ีถือผิด หรือเจาลัทธิผูถือผิด แปลตามรูปศัพทวา ลัทธิขวางบวง คือ 
บวงคลองจิตสัตว มีอยู  ๒ คือ ตัณหาปาสะ บวงคือตัณหา  ๑  ทิฏฐิปาสะ บวงคือทิฏฐ ิ๑. 
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ของขาพระพทุธเจาท้ังหลาย.  เวลานัน้  พระราชาทรงรับส่ังใหปูลาดอาสนะ 
ท้ังสูงและตํ่าไวภายในพระราชวัง  แลวรับส่ังวา  เชิญเขามาเถิด  จึงทรงเชิญ 
พวกนักบวชผูมาแลว ๆ   วา  เชิญนั่งบนอาสนะท่ีสมควรแกตน ๆ  เถิด  ดังนี้. 
บรรดานักบวชเหลานั้น  บางพวกนั่งบนต่ังภัทรบิฐ  บางพวกก็นั่งบนต่ังแผน- 
กระดาน.  พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาท่ีนั่งนัน้แลว  ก็ทรงทราบไดวา   
นักบวชเหลานั้นไมมีธรรมท่ีเปนสาระในภายในเลย  ไดถวายของควรเคี้ยวควร 
บริโภคท่ีควรแกนกับวชเหลานั้นแลว  กท็รงสงกลับไป. 
        เม่ือกาลเวลาลวงไปอยูอยางนั้น  วันหนึ่ง  พระเจาอโศกประทับยืนอยู 
ท่ีสีหบัญชร  ไดทอดพระเนตรเห็นนิโครธสามเณร     ผูฝกฝนคุมครองตน  มี 
อินทรียสงบ  สมบูรณดวยอิริยาบถ  กําลังเดินผานไปทางพระลานหลวง. 
                        [ประวัตนิิโครธสามเณร]                 
        ถามวา  กช่ื็อวานิโครธนี้  คืออะไร  ?  แกวา  นิโครธน้ีเปนพระโอรส 
ของสุมนราชกุมาร  ผูเปนพระเชษฐโอรสของพระเจาพนิทุสาร.  ในเร่ืองนั้น 
มีอนุปุพพีกถาดังตอไปนี้ : - 
             ดังไมสดับมาวา   ในเวลาท่ีพระเจาพินทุสาร ( ผูพระชนก )  ทรงทุพพล- 
ภาพนัน่แล  ( ทรงพระประชวรหนัก ) อโศกกุมาร  ไดสละราชสมบัตใินกรุงอุชเชน ี
ท่ีตนไดแลว  เสด็จกลับมายดึเอาพระนครทั้งหมดไวในเงื้อมมือของตน         แลว 
ไดจับสุมนราชกุมารไว.    ในวันนั้นเอง   พระเทวีช่ือสุมนา     ของสุมนราชกุมาร 
ไดทรงพระครรภแกเต็มท่ีแลว.   พระนางสุมนาเทวนีั้นปลอมเพศหน้ี      เดินมุง 
ไปสูบานคนจณัฑาลแหงใดแหงหนึ่งในท่ีไมไกล     ไดทรงสดับเสียงของเทวดา 
ผูสิงอยูท่ีตนนโิครธแหงใดแหงหนึ่ง       ในท่ีไมไกลจากเรือนของหวัหนาหมูบาน 
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คนจัณฑาล      ซ่ึงกลาวเชิญอยูวา   ขาแตพระแมเจาสุมนา  !     ขอจงเสด็จเขามา 
ทางนี้เถิด ก็ไดเสด็จเขาไปใกลเทวดานัน้.    เทวดาไดนิรมิตศาลาหลังหนึ่ง 
ดวยอานุภาพของตน    แลวไดถวายวา     ของพระแมเจา   จงประทับอยูท่ีศาลา 
หลังนี้เถิด.    พระเทวนีั้นไดเสด็จเขาไปสูศาลาหลังน้ันแลว.      ในวันท่ีพระนาง 
เสด็จเขาไปถึงนั่นเอง    ก็ประสูติพระโอรส.       เพราะเหตุท่ีพระโอรสนั้น     อัน   
เทวดาผูสิงอยูท่ีตนนิโครธรักษาไว  พระนางเทวีนัน้  จึงทรงขนานพระนามวา 
นิโครธ.    หัวหนาหมูบานคนจัณฑาลไดสําคัญพระเทวีนัน้  เปนดจุธิดาแหงนาย 
ของตน  ตั้งแตวันท่ีตนไดพบเห็น      จึงไดตั้งขอปฏิบัติประจําไว. พระราชธิดา 
ไดประทับอยู  ณ  สถานท่ีนัน้ส้ิน ๗ ป.  ฝายนิโครธกุมาร ก็มีชนมายุได ๗ ป  
แลว. 
   [นิโครธกุมารบวชสําเร็จเปนพระอรหันตพระชนม ๗ ป] 
        ในครั้งน้ัน  พระเถระรูปหนึ่ง ช่ือมหาวรุณเถระ  เปนพระอรหนัต 
ไดเหน็ความถึงพรอมแหงเหตุของทารก   ไดพิจารณาคิดวา บัดนี้  ทารกมี 
ชนมายุได  ๗  ป,    เปนกาลสมควรที่จะใหเขาบวชได   จึงทูลพระราชธิดาให 
ทรงทราบ  แลวใหนิโครธกุมารนั้นบวช. ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง พระกุมาร 
ไดบรรลุเปนพระอรหันต.   วนัหนึ่งนิโครธสามเณรน้ัน     ไดชําระรางกายแต 
เชาตรู  ทําอาจาริยวัตรและอุปชฌายวัตรเสร็จแลว    ถือเอาบาตรและจีวร  คิดวา 
เราจะไปยังประตูเรือนของโยมมารดา   แลวก็ออกไป.  กน็ิวาสสถานแหงโยม 
มารดาของนิโครธสามเณรน้ัน   ตองเดินเขาไปยังพระนคร   ทางประตูดานทิศ 
ทักษิณ   ผานทามกลางพระนครไปออกทางประตูดานทิศปราจีน.  ก็โดยสมัยนัน้ 
พระเจาอโศกธรรมราช     ทรงเสด็จจงกรมอยูท่ีสีหบัญชร  ผินพระพกัตรไปทาง 
ทิศปราจีน.   ขณะน้ันเอง        นิโครธสามเณร   ผูมีอินทรียสงบ   มีใจสงบ  ทอด 
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สายดูประมาณช่ัวแอก      เดินไปถึงพระลานหลวง.    เพราะเหตุนั้น   ขาพเจา  
จึงไดกลาวไววา    วนัหนึ่งพระเจาอโศกประทับยืนอยูท่ีสีหบัญชร  ไดทอด 
พระเนตรเห็นนิโครธสามเณร  ผูฝกฝนคุมคุมครองตน   มีอินทรียสงบ  สมบูรณ 
ดวยอิริยาบถ   กําลังเดินผานไปทางพระลานหลวง   ดังนี้. 
                [พระเจาอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร] 
        คร้ันทอดพระเนตรเห็นแลว          พระราชาไดทรงพระรําพึง     ดงันี้วา 
ชนแมท้ังหมดนี้   มีจิตฟุงซาน     มีสวนเปรียบเหมือนมฤคท่ีวิ่งพลานไป,      สวน  
ทารกคนนี้    ไมมีจิตฟุงซาน,    การมองดู   การเหลียวดู      การคูแขน  และการ 
เหยยีดแขนของเขางามยิ่งนัก,        ภายในของทารกคนน้ี    นาจักมีโลกุตรธรรม 
แนนอน   ดังนี ้   พรอมกับการทอดพระเนตรเห็นของพระราชาน่ันเอง    พระ- 
หฤทัยก็เล่ือมใสในสามเณร,     ความรักก็ไดตั้งข้ึน.     ถามวา    เพราะเหตุไร  ?    
แกวาเพราะไดยินวา   แมในกาลกอน    ในเวลาทําบุญ  นโิครธสามเณรนี้ 
ไดเปนพอคาผูเปนพี่ชายใหญของพระราชา. 
        สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไววา 
                        ความรักนั้น   ยอมเกิดเพราะเหตุ    ๒ 
                อยาง   คือ   เพราะการอยูรวมกันในภพกอน  ๑ 
                เพราะการเกื้อกูลกันในปจจุบัน  ๑          เหมือน 
                อุบลและปทุมเปนตนท่ีเหลือ        เม่ือเกิดในน้ํา 
                ยอมเกิดไดเพราะอาศัยเหตุ   ๒   ประการ     คือ 
                น้ําและเปอกตมฉะนั้น*. 
*    ชุ.   ชา.  ๒๗/๙๑.   ตทฏกถา.   ๓/๓๑๓.  
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                [พระเจาอโศกมหาราชรับส่ังใหนมินตสามเณรเขามา] 
        ลําดับนั้น    พระราชาทรงเกิดความรัก    มีความนับถือมาก  ( ในสามเณร 
นั้น )   จึงทรงส่ังพวกอํามาตยไปวา    พวกเธอจงนิมนตสามเณรน่ันมา.       ทาวเธอ 
ทรงรําพึงวา    อํามาตยเหลานั้น    มัวชกัชาอยู     จึงทรงสงไปอีก  ๒-๓        นายวา 
จงใหสามเณรนั้นรีบมาเถิด.                   สามเณรไดเดินไปตามปกติของตนน่ันเอง. 
พระราชาตรัสวา    ทานทราบอาสนะท่ีควรแลว   นิมนตนั่งเถิด.           สามเณรน้ัน   
เหลียวดูขางโนนขางนี้แลวคิดวา       บัดนี้     ไมมีภกิษเุหลาอ่ืน    จึงเดินเขาไปใกล 
บัลลังก    ซ่ึงยกเศวตฉัตรกัน้ไว     แลวแสดงอาการแดพระราชา      เพือ่ตองการให 
ทรงรับบาตร.               พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นสามเณรนั้นกําลังเดินเขาไป 
ใกลบัลลังกนัน่แล        จึงทรงดําริวา   วนันี้เอง    สามเณรรูปนี้        จกัเปนเจาของ 
ราชมณเฑียรนีใ้นบัดนี้       สามเณรถวายบาตรท่ีพระหัตถพระราชา       แลวข้ึนนั่ง 
บนบัลลังก.       พระราชาทรงนอมถวายอาหารทุกชนิดคือขาวตม       ของควรเค้ียว 
และขาวสวย          ท่ีเขาเตรียมไวเพื่อประโยชนแกพระองค        ( แกสามเณรนั้น). 
สามเณรรับอาหารพอยังอัตภาพของตนใหเปนไปเทานัน้. 
                        [พระเจาอโศกมหาราชตรัสถามขอธรรม] 
        ในท่ีสุดภตักิจ    พระราชา     ตรัสถามวา       พอเณรรูพระโอวาทท่ีพระ- 
ศาสดาทรงประทาน    แกพวกพอเณรหรือ  ? 
        สามเณร  ถวายพระพรวา  มหาบพิตร  !  อาตมภาพ  ยอมรูโดยเอกเทศ 
(เทานั้น). 
        พระราชา     ทรงรับส่ังวา   พอเณร  !   ขอจงแสดงโอวาทท่ีพอเณรรูนั้น 
แกโยมบาง.  
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        สามเณร  ทูลรับวาได มหาบพิตร  !  ดงันี้แลว  ไดกลาวอัปปมาทวรรค   
ในธรรมบท    ตามสมควรแดพระราชา    เพือ่ประโยชนแกการอนุโมทนา. 
        พระราชาพอไดทรงสดบัวา 
                        ความไมประมาท  เปนทางไมตาย, 
                ความประมาท        เปนทางแหงความตาย* 

ดังนี้เปนตน 
        ก็ทรงรับส่ังวา     พอเณร  !    จงยังธรรมเทศนาท่ีขาพเจาไดรูแลวใหจบ 
ไวกอน    ดังนี ้  
    [พระเจาอโศกมหาราชถวายนิตยภตัสามเณรเปนทวีคูณ] 
        ในอวสานแหงการอนุโมทนา      พระราชาทรงรับส่ังวา   พอเณร  !  โยม 
จะถวายธุวภัต    แกพอเณร   ๘   ท่ี. 
        สามเณร    ถวายพระพรวา    มหาบพติร   ! อาตมภาพ   จะถวายธุวภัต 
เหลานั้น   แกพระอุปชฌายะ   (ของอาตมภาพ). 
        พระราชา    ตรัสถามวา    พอเณร  !  ผูท่ีช่ือวาอุปชฌายะนี้      ไดแกคน 
เชนไร  ? 
        สามเณร   ถวายพระพรวา   มหาบพิตร  !  ผูท่ีเห็นโทษนอยใหญ     แลว 
ตักเตือน   และใหระลึก   ช่ือวาพระอุปชฌายะ. 
        พระราชา    ทรงรับส่ังวา   พอเณร  !  โยมจะถวายภตั  ๘  ท่ี     แมอ่ืนอีก 
แกพอเณร. 
        สามเณร    ถวายพระพรวา    มหาบพติร  !  อาตมภาพ       จะถวายภัต 
เหลานั้น   แกพระอาจารย   (ของอาตมภาพ). 
*  ช.  ธ.  ๒๕/๑๘. 
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        พระราชา     ตรัสถามวา   พอเณร  !  ผูท่ีช่ือวาพระอาจารยนี้   ไดแกคน 
เชนไร ? 
        สามเณร    ถวายพระพรวา   มหาบพติร  !   ผูท่ีใหอันเตวาสิ          และ 
สัทธิวิหาริก    ตั้งอยูในธรรมท่ีควรศึกษา   ในพระศาสนาน้ี     ช่ือวาพระอาจารย. 
        พระราชา     ทรงรับส่ังวา   ดีละ     พระเณร !   โยมจะถวายภัต ๘  ท่ีแมอ่ืนอีก 
แกพอเณร.   
        สามเณร      ถวายพระพรวา   มหาบพติร !      อาตมภาพ   จะถวายภัต 
เหลานั้น   แกพระภกิษุสงฆ. 
        พระราชา      ตรัสถามวา        พอเณร !  ผูท่ีช่ือวาภกิษุสงฆนี้   ไดแกคน 
เชนไร ? 
        สามเณร    ถวายพระพรวา     มหาบพิตร !    บรรพชาและอุปสมบทของ 
อาจารยและอุปชฌายะของอาตมภาพ      และบรรพชาของอาตมภาพ    อาศัยหมู 
ภิกษใุด     หมูภิกษนุั้น      ช่ือวาภกิษุสงฆ. 
        พระราชา         ทรงพอพระราชหฤทยัเปนอยางยิ่ง       แลวทรงรับส่ังวา 
พอเณร   !   โยมจะถวายภัต   ๘    ท่ีแมยืน่อีก   แกพอเณร. 
        สามเณร   ทูลรับวา    ดีละ   ในวันรุงข้ึนไดพาเอาภกิษุ   ๓๒  รูป     เขาไป 
ยังภายในพระราชวัง   ฉันภตัตาหาร. 
        [พระเจาอโศกมหาราชถวายนิตยภตัแกภิกษุหกแสนรูป] 
        พระราชา   ทรงปวารณาวา  ภกิษุ  ๓๒   รูปแมอ่ืน        พรอมท้ังพวกทาน 
จงรับภิกษา   พรุงนี้เถิด  ดังนี้แลว   ทรงใหเพิ่มภิกษุมากข้ึนทุกวัน   ๆ     โดยอุบาย 
นั้นนั่นแล     ไดทรงตัดภัตของพวกนักบวชนอกศาสนา     มีพราหมณและปริพาชก  
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เปนตน        ตัง้หกแสนคนเสียแลวไดทรงต้ังนิตยภัตไวสําหรับภิกษหุกแสนรูป  
ในภายในพระราชนิเวศน   เพราะความเล่ือมใสท่ีเปนไปในพระนิโครธเถระ*  
นั่นเอง,           ฝายพระนิโครธเถระ  ก็ใหพระราชา พรอมท้ังบริษัทดํารงอยูใน 
ไตรสรณคมน และเบญจศีล  ทําใหเปนผูมีความเส่ือมใสไมไหวหวั่น ดวยความ 
เส่ือมใสอยางปุถุชน  แลวใหดํารงม่ันอยูในพระพุทธศาสนา 
[พระเจาอโศกมหาราชทรงสรางวัด และเจดีย ๘๔,๐๐๐ แหง] 
        พระราชา ทรงรับส่ังใหนายชางสรางมหาวหิาร      ช่ือวาอโศการาม 
แลวก็ทรงต้ังภตัไวเพื่อถวายภิกษหุกแสนรูปอีก      และทรงรับส่ังใหสรางพระ 
วิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ซ่ึงประดับดวยพระเจดีย    ๘๔,๐๐๐   องค    ไวในพระนคร 
๘๔,๐๐๐   แหง   ท่ัวชมพูทวปีท้ังส้ิน       โดยความชอบธรรมน่ันเอง  หาใชโดย 
ไมชอบธรรมไม 
         ไดยนิวา     ในวนัหนึ่ง      พระราชาทรงถวายมหาทานท่ีอโศการาม 
ประทับนั่งอยูในทามกลางพระภิกษุสงฆ   ซ่ึงนับไดประมาณหกแสนรูป  ทรง 
ปวารณาสงฆ  ดวยปจจยั ๔ แลวตรัสถามปญหานี้วา ขาแตทานผูเจริญ ! ช่ือวา 
พระธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว มีประมาณไร  ?    พระสงฆ 
ถวายพระพรวา มหาบพิตร !  ช่ือวาพระธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลวนั้น   วาโดยองค   มีองค  ๙  วาโดยขันธ  มี  ๘๔,๐๐๐       พระธรรมขันธ. 
พระราชาทรงเล่ือมใสในพระธรรม  แลวทรงรับส่ังวา เราจักบูชาพระธรรมขันธ 
แตละขันธดวยวหิารแตละหลัง ๆ  ดังนี้    ในวันเดียวเทานั้น        ไดทรงสละ 
พระราชทรัพยถึง ๙๖ โกฏิ   แลวไดทรงบังครับพวกอํามาตยวา  ไปเถิดพนาย ! 
พวกทานเม่ือใหสรางวิหารในนครแตละนคร  จงใหสรางพระวหิาร  ๘๔,๐๐๐    
*  พระนิโครธเถระ   ก็คือนิโครธสามเณรน่ันเอง. 
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หลัง  ไวในพระนคร  ๘๔,๐๐๐   นครเถิด  ดังนี้     สวนพระองคเองไดทรงเร่ิม 
การงานเพ่ือประโยชนแกอโศกมหาวหิาร  ในอโศการาม.   พระสงฆไดให 
พระเถระช่ือวาอินทคุตตเถระ  ผูมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมาก  ส้ินอาสวะแลว 
เปนนวกัมมาธิฏฐายี.*  พระเถระไดยังการงานท่ียังไมสําเร็จนั้น ๆ ใหแลวเสร็จ 
ดวยอานุภาพของตน.  พระเถระไดใหการสรางพระวหิารสําเร็จลง   ๓  ปแม 
ดวยอานุภาพอยางนั้น.   
        [พระจาอโศกมหาราชทรงทําการฉลองพระวิหาร] 
        ขาวสารจากทุก  ๆ  นคร   ไดมาถึงวันเดียวกันนั่นเอง.  พวกอํามาตย 
ไดกราบทูลแดพระราชาวา ขอเดชะ พระวหิาร  ๘๔,๐๐๐  หลังจากสรางเสร็จแลว. 
พระราชา   ทรงรับส่ังใหเท่ียวตีกลองประกาศท่ัวพระนครวา  ลวงไป   ๗   วัน 
แตวันนี้ จกัมีการฉลองพระวหิาร   ขอใหประชาชนท้ังหมด  จงสมาทานองคศีล 
๘  เตรียมการฉลองพระวิหาร  ท้ังภายในพระนคร  และภายนอกพระนคร 
ลวงไป  ๗ วนั แตการฉลองพระวหิารนั้น     พระราชาแวดลอมดวยหมูเสนามี 
องค ๔  นับไดหลายแสน ซ่ึงแตตัวดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง   เสด็จเท่ียวชม 
พระนคร  ท่ีมหาชนผูมีความอุตสาหะประสงคตกแตงพระนคร       ไดตกแตง 
ประดับประดาแลว   ใหเปนเหมือนมีความสงางามยิ่งกวาสิริ  แหงราชธานีช่ือ 
อมรวดี  ในเทวโลก     เสด็จพระราชดําเนนิไปยังพระวหิาร    ไดประทับยืนอยู 
ณ  ทามกลางภกิษุสงฆ.   ก็ภกิษุท่ีประชุมกนัในขณะนัน้มีประมาณ  ๘๐  โกฏิ. 
ก็แลพวกนางภิกษณุีมีประมาณเกาลานหกแสน.  บรรดาภิกษเุหลานั้น เฉพาะ 
ภิกษุผูเปนพระขีณาสพนับไดประมาณแสนรูป. ภิกษุขีณาสพเหลานั้น     ไดมี 
ความวิตกขอนี้วา   ถาพระราชาจะพึงทอดพระเนตรเห็นอธิการ  (ทานอันยิ่ง) 
*  นวกัมมาธิฏฐายี   คือผูดูแลควบคุมงานกอสรางใหม. 
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ไมมีสวนเหลือของพระองค      ก็จะพึงเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาเปนอยางยิ่ง 
ตอจากนั้น  จึงไดทําปาฏิหาริย  ช่ือวาโลกววิรณ  (คือการเปดโลก). 
  [พระเจาอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นท่ัวท้ังชมพูทวีป] 
        พระราชา   ประทับยืนอยูท่ีอโศการามนั้นแล   ทรงเหลียวดูตลอดท้ัง 
๔  ทิศ  ไดทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีป  ซ่ึงมีมหาสมุทรเปนท่ีสุดโดยรอบ   และ 
พระวหิาร  ๘๔,๐๐๐  หลัง     ท่ีรุงโรจนอยูดวยการบูชาในการฉลอดพระวิหารอยาง 
โอฬาร.   
        ทาวเธอเม่ือทอดพระเนตรดูสมบัตินัน้  ก็ทรงประกอบดวยปติปราโมทย 
อยางโอฬาร ทรงพระดําริวา  ก็มีอยูหรือท่ีปติปราโมทยเหน็ปานนี้       เคยเกิดข้ึน 
แกใคร    ๆ   อ่ืนบาง ?   จึงตรัสถามภิกษุสงฆวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ !   ใน 
พระศาสนาของพระทศพลโลกนาถเจาของเราท้ังหลาย มีใครบา ไดสละบริจาค 
อยางมากมาย   การบริจาคของใครเลายิ่งใหญ.     ภิกษุสงฆไดมอบการวิสัชนา 
ปญหาท่ีพระราชาตรัสถาม   ใหเปนหนาท่ีของทานโมคคลีบุตรติสสเถระ.  พระ- 
เถระถวายพระพรวา  มหาบพิตร !  ข้ึนชื่อวาผูถวายปจจยั    ในพระศาสนาของ 
พระทศพลเชนกับพระองค  ในเม่ือพระตถาคตเจาแมยังทรงพระชนมอยู    ไมมี 
ใครเลย  พระองคเทานั้น   ทรงมีการบริจาคยิ่งใหญ. 
            [พระเจาอโศกยังไมเปนทายาทแหงพระศาสนา] 
        พระราชา   ทรงสดับคําของพระเถระแลว          ไดมีพระวรกายอันปติ 
ปราโมทยอยางโอฬารถูกตองแลว  หาระหวางมิได  จึงทรงพระดําริวา ไดยินวา 
ผูท่ีถวายปจจยัเชนกับเรา    ไมมี    ไดยนิวา   เรามีการบริจาคยิ่งใหญ  ไดยินวา 
เรากําลังยกยองเชิดชูพระศาสนา   ดวยไทยธรรม   ก็เม่ือเปนอยางนี้   เราจะได 
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ช่ือวา   เปนทายาทแหงพระศาสนาหรือไม.        ลําดับนั้น      ทาวเธอจึงตรัสถาม 
ภิกษุสงฆวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !  โยมเปนทายาทแหงพระศาสนา   หรือ 
ยังหนอ   ?   ในลําดับนั้น     ทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระ        ฟงพระราชดํารัส 
นี้แลว    เม่ือเล็งเห็นอุปนิสัยสมบัติ    แหงพระมหินทผูเปนพระโอรส     ( ของทาว 
เธอ )  จึงดําริวา    ถาพระกุมารนี้    จักทรงผนวชไซร         พระศาสนาก็จักเจริญ 
อยางยิ่ง    จึงถวายพระพรเร่ืองนี้กะพระราชาวา   มหาบพิตร ! ผูท่ีจะเปนทายาท 
แหงพระศาสนา    หาใชดวยเหตุเพียงเทานี้ไม    ก็อีกอยางหนึ่งแล  ผูถวายปจจัย   
เชนนั้น      ยอมถึงความนับวา   ปจจยัทายก   หรือวา   ผูอุปฏฐาก         (เทานั้น)  
มหาบพิตร  !  แทจริง           แมผูใดพึงถวายปจจยักองต้ังแตแผนดนิขนาดจดถึง 
พรหมโลก    แมผูนั้น    กย็ังไมถึงความนบัวา  เปนทายาทในพระศาสนาได. 
        [ผูท่ีใหบตุรบวชชื่อวาไดเปนทายาทแหงพระศาสนา] 
        ลําดับนั้น   พระราชาตรัสถามวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ !   ถาเชนนั้น 
ทายาทแหงพระศาสนา   จะมีไดอยางไรเลา  ?  พระเถระถวายพระพรวา       มหา- 
บพิตร  !  บุคคลผูใดผูหนึ่ง    จะเปนผูม่ังค่ังก็ตาม   จะเปนผูยากจนก็ตาม  ใหบุตร 
ผูเปนโอรสของตนบวช    (ในพระศาสนา)   มหาบพิตร  !   บุคคลนี้     ทานเรียกวา 
เปนทายาทแหงพระศาสนา. 
        เม่ือพระโมคคลีบุตรติสสเถระ     ถวายพระพรอยางนั้นแลว        พระเจา 
อโศกธรรมราช    ทรงพระดาํริวา   ไดยินวา      เราแมทําการบริจาคเหน็ปานนีแ้ลว 
ก็ยังไมถึงความเปนทายาทแหงพระศาสนาไดเลย   ทรงปรารถนาความเปนทายาท 
ในพระศาสนาอยู   จึงทรงทอดพระเนตรเหลียวดู   ขางโนนและขางนี้          ไดทอด 
พระเนตรเห็นพระมหินทกุมาร   (ผูเปนพระราชโอรสของพระองค)           ซ่ึงประทับ 
ยืนอยูในท่ีไมไกล.    คร้ันทอดพระเนตรเห็นแลว           ทาวเธอก็ทรงพระรําพึงดังนี ้
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วา   เราประสงคจะสถาปนาพระกุมารองคนี้ไวในตําแหนงอุปราช      จําเดิมแตเวลา  
ติสสกุมารผนวชแลว   ก็จริงอยู    ถึงอยางนั้น         การบรรพชาแลเปนคุณชาติอุดม 
กวาตําแหนงอุปราชเสียอีก.        ลําดับนั้น        ทาวเธอจึงทรงรับส่ังกะพระกุมารวา 
พอ  !   ลูกจะสามารถบวชไดไหม   ?    พระกุมาร       แมตามปกติ   จาํเดิมแตเวลา 
พระติสสกุมารทรงผนวชแลว    ก็มีพระประสงคอยากจะผนวชอยูทีเดียว        พอได 
ทรงสดับพระราชดํารัสก็เกดิพระปราโมทยเปนอยางยิง่   แลวกราบทูลวา    ขอเดชะ 
สมมติเทพ !   หมอมฉันจะบวช      ทูลกระหมอม          ทรงพระบรมราชานุญาตให 
กระหมอมฉันบวชแลว   จะไดเปนทายาทในพระศาสนา. 
        ก็โดยสมัยนั้นแล   แมพระนางสังฆมิตตา   พระราชธิดา       ( ของทาวเธอ) 
ก็ประทับยนือยูในสถานท่ีนัน้เอง.   พระกมุารทรงพระนามวา   อัคคิพรหม       ผูเปน 
พระสวามีของพระนางสังฆมิตตานั้นแล         ก็ไดผนวชรวมกับพระติสสกุมารผูเปน 
อุปราชแลว.       พระราชาทอดพระเนตรเหน็พระนางสังฆมิตตานั้นแลว        จึงรับส่ัง 
วา   แม   !    แมลูกสามารถจะบวชไดไหม  ?   พระนางทูลตอบวา  ดีละ       ทูลกระ- 
หมอมพอ   !         หมอมฉันสามารถ.     พระราชาทรงขอบใจพระราชโอรสและธิดา 
แลว    มีพระราชหฤทัยเบิกบาน    จึงตรัสพระดํารัสนี้กะพระภกิษุสงฆวา    ขาแต 
พระคุณเจาผูเจริญ  !      ขอพระคุณเจาท้ังหลาย        จงใหทารกเหลานี้บวช     แลว 
กระทําใหโยมเปนทายาทในพระศาสนาเถิด.       พระสงฆรับพระราชดํารัสแลว 
ก็ใหพระกุมารบรรพชา   โดยมีพระโมคคลีบุตรติสสเถระ        เปนพระอุปชฌายะ 
และมีพระมหาเทวเถระเปนอาจารย       ใหอุปสมบท  โดยมีพระมัชฌันติกเถระ 
เปนอาจารย.     ไดยินวา        คราวนั้น   พระกุมารมีพระชนมายุได  ๒๐  ปบริบูรณ. 
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        [พระมหินทเถระไดบรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท] 
        ทานไดบรรลุเปนพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทา     ในมณฑลอุปสม- 
บทนั้นนั่นแล.    พระอาจารยแมของพระนางสังฆมิตตาราชธิดา   ช่ือวาพระอาย ุ
ปาลิตเถรี     สวนพระอุปชฌายะ    ช่ือพระธัมมปาลิตเถรี.    ไดยนิวา   คราวน้ัน 
พระนางสังฆมิตตา  มีพระชนมายุได  ๑๘ ป.  ภิกษุสงฆยงัพระนางสังฆมิตตานั้น 
ผูพอบรรพชาแลว     ใหดํารงอยูในสิกขา    ในโรงสีมานั้นนั่นแล.   
        เวลาท่ีพระโอรสและพระธิดาท้ัง  ๒   องคผนวช    พระราชาทรงอภิเษก 
ครองราชยได    ๖     ป.   ภายหลังต้ังแตเวลาท่ีทรงผนวชแลว         พระมหินทเถระ 
ก็ศึกษาเลาเรียนพระธรรมและพระวนิัย     อยูในสํานกัพระอุปชฌายะของตน 
นั่นเอง ไดเรียนเอาเถรวาทท้ังหมด       พรอมท้ังอรรถกถา  ท่ีทานสงเคราะหดวย 
พระไตปฎก  ซ่ึงข้ึนสูสังคีติท้ัง  ๒ คราว   จบในภายใน ๓ พรรษา     แลวไดเปน 
ปาโมกข   (หวัหนา)  ของพวกภิกษุประมาณ    ๑,๐๐๐  รูป   ผูเปนอันเตวาสิก 
แหงอุปชฌายะของตน. คราวนั้นพระเจาอโศกธรรมราช    ทรงอภิเษกครองราชย 
ได   ๙   ป. 
                 [พระเจาอโศกทรงตัง้มูลนิธิถวายสงฆหาแสน] 
       ก็ในรัชกาลท่ีพระราชาทรงอภิเษกได  ๘ ปนั่นแล   พระโกนตบุตรติสส- 
เถระ  เท่ียวไปเพ่ือตองการยาบําบัดพยาธิ  ดวยภิกขาจารวตัรก็ไมไดเนยใสสักวา 
ฟายมือหนึ่ง  เลยส้ินอายุสังขาร    เพราะกําลังแหงพยาธิ    ไดโอวาทภิกษุสงฆ 
ดวยความไมประมาท     แลวนั่งโดยบัลลังกในอากาศ    เขาเตโชธาตุปรินิพพาน 
แลว. 
        พระราชา   ทรงทราบความเปนไปนัน้แลว ไดทรงทําสักการะแก 
พระเถระ  แลวทรงรับส่ังวา    ข้ึนช้ือวา   เม่ือเราครองราชยอยู  พวกภกิษุยังหา 
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ปจจัยไดยากอยางนี้   แลวทรงรับส่ังใหสรางสระโบกขรณีไวท่ีประตูท้ัง    ๔  แหง 
พระนคร  ใหบรรจุเต็มดวยเภสัชถวายไว.    ไดยินวาสมัยนั้นเคร่ืองบรรณาการ 
ตั้งหาแสน  เกดิข้ึนแกพระราชาทุกวัน ๆ  คือ  ท่ีประตูท้ัง  ๔  แหงพระนคร 
ปาตลีบุตรส่ีแสน         ท่ีสภาหนึ่งแสนคร้ังนั้นพระราชาทรงถวายทานนิโครธ- 
เถระ  วันละหนึ่งแสน      หนึ่งแสนเพื่อตองการบูชาดวยวัตถุมีของหอมและ 
ดอกไมเปนตน     ท่ีพุทธเจดีย       หนึ่งแสนเพ่ือตองการบูชาพระธรรม   คือ     
ทรงนอมถวายแสนน้ัน   เพื่อประโยชนแกปจจัย    ๔   แกพวกภกิษุผูทรงธรรมเปน 
พหูสูต   แสนหนึ่งถวายภิกษุสงฆ      ถวายอีกแสนหน่ึงเพื่อประโยชนแกเภสัชท่ี 
ประตูท้ัง   ๔   ดาน.   ลาภและสักการะอันโอฬาร  เกิดแลวในพระศาสนาดวยอาการ 
อยางนี้. 
                [พวกเดียรถียปลอมบวชในพระพุทธศาสนา] 
        เดียรถียท้ังหลาย    เส่ือมลาภและสักการะแลว   ช้ันท่ีสุดไมได  แมสักวา 
ของกินและเคร่ืองนุงหม     เม่ือปรารถนาลาภและสักการะ        จึงปลอมบวชใน 
พระพุทธศาสนาแลวแสดงทิฏฐิ   (ลัทธิ) ของตน  ๆ   วา   นี้ธรรม   นี้วินัย.   
พวกเดียรถียเหลานั้น    แมเม่ือไมไดบวชก็ปลงผมเสียเอง   แลวนุงผากาสายะ 
เท่ียวไปในวิหารท้ังหลาย  เขาไป     (รวม)    อุโบสถบาง   ปวารณาบาง  สังฆกรรม  
บาง  คณะกรรมบาง.  ภิกษุท้ังหลาย  ไมยอมทําอุโบสถ  รวมกับพวกภกิษ ุ
เดียรถียเหลานัน้.   คราวนั้น   ทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระ   ดําริวา  บัดนี ้
อธิกรณเกิดข้ึนแลว   ไมนานเลย  อธิกรณนั้นจักหยาบชาข้ึน      กเ็ราอยูในทามกลาง 
แหงภิกษเุดียรถียเหลานั้น   จะไมอาจระงับอธิกรณนั้นได  ดังนี้    จึงมอบการ 
คณะถวายทานพระมหนิทเถระ   ประสงคจะพักอยูโดยผาสุกวิหารดวยตนเอง     
แลวไดไปยังอโธคังคบรรพต.  
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                [พวกเดียรถียแสดงลัทธินอกพุทธศาสนา]  
        พวกเดียรถียแมเหลานัน้แล     ถึงถูกภกิษุสงฆปรามปราบโดยธรรม 
โดยวนิัยโดยสัตถุศาสนา  ก็ไมยอมตั้งอยูในขอปฏิบัติอันคลอยตามพระธรรม 
วินัย       ท้ังไดใหเสนยีดจัญไร   มลทิน   และเส้ียนหนาม   ตั้งข้ึนแกพระศาสนา 
มิใชอยางเดยีว    บางพวกบําเรอไฟ  บางพวกยางตนใหรอนอยูในเคร่ืองอบตน 
๕    อยาง    บางพวกประพฤติหมุนไปตามพระอาทิตย   บางพวกก็ยนืยนัพูดวา 
พวกเรา    จักทําลายพระธรรมวินัยของพวกทาน  ดังนี้. 
        คราวนั้น   ภิกษุสงฆ   ไมไดทําอุโบสถหรือปวารณา   รวมกับเดยีรถีย 
เหลานั้นเลย.     ในวดัอโศกการาม   อุโบสถขาดไปถึง  ๗  ป.  พวกภิกษุ   ไดกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแมแตพระราชาแลว. 
                [พระเจาอโศกทรงใชอํามาตยใหระงับอธิกรณ] 
        พระราชา     ทรงบังคับอํามาตยนายหนึ่งไปวา      เธอไปยังพระวิหารระงับ 
อธิกรณแลว       นิมนตภกิษสุงฆใหทําอุโบสถเถิด   ดังน้ี.      อํามาตยไมอาจจะ 
ทูลยอนถามพระราชาได  จึงเขาไปหาอํามาตยพวกอ่ืนแลวกลาววา   พระราชา 
ทรงสงขาพเจาไปวา  เธอจงไปยังพระวิหาร   ระงับอธิกรณแลว  ทําอุโบสถเถิด    
ดังนี้ อธิกรณจะระงับไดอยางไรหนอ ? อํามาตยเหลานัน้พูดวา   พวกขาพเจา 
กําหนดหมายได  ดวยอุบายอยางนี้วา  พวกราชบุตรเม่ือจะปราบปจจนัตชนบท 
ใหราบคาบ กต็องฆาพวกโจร  ช่ือฉันใด   ภิกษเุหลาใดไมทําอุโบสถ   พระราชา 
จักมีพระราชประสงคใหฆาภกิษุเหลานั้นเสีย    ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        ลําดับนั้น    อํามาตยนายน้ัน    ไปยังพระวหิาร      นัดใหภกิษุสงฆประชุม 
กันแลว เรียนช้ีแจงวา   พระราชาทรงสงขาพเจามาวา  เธอจงนิมนตภิกษุสงฆให 
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ทําอุโบสถเถิด  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !   บัดนี้    ขอพวกทานจงทําอุโบสถ-  
กรรมเถิด.  พวกภิกษุพูดวา        อาตมภาพท้ังหลาย    จะไมทําอุโบสถรวมกับเหลา 
เดียรถีย.  อํามาตยเร่ิมเอาดาบตัดศีรษะ  (ของเหลาภิกษุ)  ใหตกไป    ตั้งตนแต 
อาสนะของพระเถระลงไป.    ทานพระติสสเถระไดเหน็อํามาตยนั้น   ผูปฏิบัติผิด 
อยางนั้นแล. 
                [ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช] 
        ช่ือวา พระติสสเถระไมใชคนธรรมดาสามัญ  คือพระภาดารวมพระราช 
มารดาเดียวกนักับพระราชา   มีนามวาติสสกุมาร.   ไดยนิวาพระราชาทรงอภิเษก 
แลว   ไดทรงตั้งติสสกุมารนั้นไว  ในตําแหนงอุปราช.   วันหนึ่ง        ตสิสกุมารนั้น 
เสด็จไปเท่ียวปา   ไดทอดพระเนตรเห็นหมูมฤคฝูงใหญ   ซ่ึงเลนอยูดวยการเลน 
ตามความคิด    (คือตามความใครของตน).     คร้ันทอดพระเนตรเหน็แลว 
ติสสกุมารนั้นไดทรงมีพระรําพึงดังนีว้า  มฤคเหลานี้มีหญาเปนอาหาร        ยังเลน 
กันไดอยางนีก้อน.    สวนพระสมณะเหลานี้    ฉันโภชนะอันประณีต          ในราช 
ตระกูลแลว      จําวัดอยูบนท่ีนอนอันออนนุม      จักเลนการเลนท่ีนาชอบใจไมได 
เทียวหรือ.  ตสิสกุมารนั้น     เสด็จกลับมาจากปานั้นแลว  ไดกราบทูลความรําพึง 
ของตนน้ีแดพระราชา.        พระราชาทรงพระดําริวา   พระกุมารระแวงสงสัยในท่ี 
มิใชฐานะ   (มิใชเหตุ) ,  เอาเถอะเราจักใหเขายินยอมดวยอุบายอยางนี้  ในวนัหนึ่ง 
ทรงทําเปนเหมือนกร้ิวดวยเหตุการณบางอยาง  แลวทรงขูดวยมรณภยัวา      เธอ 
จงมารับเอาราชสมบัติตลอด   ๗   วัน,   หลังจากนั้นเราจกัฆาเธอเสีย   ดังนี้  แลว 
ใหรับรูคําส่ังนั้น.   ไดยินวา   พระกุมารนัน้ทรงดําริวา   ในวันท่ี    ๗        พระราชา 
จักใหฆาเราเสีย   ดังน้ี   ไมสรงสนาน   ไมเสวย   ท้ังบรรทมก็ไมหลับ  ตามสมควร 
แกพระหฤทัย    ไดมีพระสรรีะเศราหมองเปนอยางมาก.        แตนั้น      พระราชา  
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ตรัสถามติสสกุมารนั้นวา   เธอเปนผูมีรูปรางอยางนี้   เพราะเหตุอะไร !  พระกุมาร   
ทูลวา   ขอเดชะ !   เพราะกลัวความตาย.      พระราชาทรงรับส่ังวา  เฮย ;        อัน 
ตัวเธอเองเล็งเห็นความตายท่ีขาพเจาคาดโทษไวแลว    หมดสงสัยส้ินคิด      ยังจะ 
ไมเลนหรือ   !    พวกภิกษุ     เล็กเห็นความตามเน่ืองดวยลมหายใจเขาและหายใจ 
ออกอยู      จกัเลนไดอยางไร   ?    จําเดิมแตนั้นมา       พระกุมารก็ทรงเล่ือมใสใน 
พระศาสนา.     คร้ันรุงข้ึนอีกวันหนึ่ง   พระกุมารนั้นเสด็จออกไปลาเนื้อ         เท่ียว 
สัญจรไปในปา    ไดทอดพระเนตรเห็นพระโยนกมหาธรรมรักขิตเถระ          ผูนั่งให 
พญาชางตัวใดตัวหนึง่จับกิ่งสาละพัดอยู.      พระกุมารคร้ันทอดพระเนตรเห็นแลว 
ก็เกิดความปราโมทยดําริวา   เม่ือไรหนอแล   แมเราจะพึงบวชเหมือนพระ 
มหาเถระน้ี,  วนันั้นจะถึงมีหรือหนอแล,    พระเถระรูอัธยาศัยของพระกุมาร 
นั้นแลว  เม่ือพระกุมารนั้นเหน็อยูนั่นแล     ไดเหาะข้ึนไปในอากาศ    แลวไดยนื 
อยูบนพื้นน้ําท่ีสระโบกขรณี        ในวดัอโศการาม      หอยจีวรและผาอุตราสงคไวท่ี 
อากาศ แลวเร่ิมสรงน้ํา. พระกุมารทอดพระเนตรเห็นอานุภาพของพระเถระ 
นั้นแลวก็ทรงเล่ือมใสเปนอยางยิ่ง      ดําริวา          เราจักบวชใหไดในวันนี้ทีเดียว 
แลวเสด็จกลับ  ไดทูลลาพระราชาวา  ขอเดชะ !  หมอมฉันจักบวช.  พระราชา 
ทรงยับยั้ง  (ทรงขอรอง)  เปนอเนกประการ  เม่ือไมทรงสามารถเพ่ือจะให 
พระกุมารนัน้กลับ  (พระทัย)   ได  จึงทรงรับส่ังใหตกแตงมรรคาท่ีจะไปสูวัด 
อโศการาม   ใหพระกมุารแตงองคเปนเพศมหรสพ         ใหแวดลอมดวยหมูเสนา 
ซ่ึงประดับประดาแลว  ทรงนําไปยังพระวหิาร,     ภิกษุเปนอันมากไดฟงวา   ขาววา 
พระยุพราช   จักผนวช  ก็พากันตระเตรียมบาตรและจีวรไว.    พระกุมารเสด็จ 
ไปยังเรือนเปนท่ีบําเพ็ญเพยีร   แลวไดทรงผนวช    พรอมกับบุรุษแสนหน่ึง 
ในสํานักของพระมหาธรรมรักขิตเถระน่ันเอง.     ก็กุลบุตรท้ังหลายผูผนวชตาม  
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พระกุมาร     จะกําหนดนับไมได.  พระกุมารทรงผนวชในเวลาท่ีพระราชาทรง 
อภิเษกครองราชยได ๔ ป.  คร้ังนั้น   ยังมีพระกุมารองคอ่ืน     มีพระนามวา 
อัคคิพรหม  ผูเปนพระสวามขีองพระนางสังฆมิตตา   ซ่ึงเปนพระภาคิไนยของ 
พระราชา.  พระนางสังฆมิตตาประสูติพระโอรส       ของอัคคิพรหมองคนั้นเพียง 
องคเดียวเทานัน้.  อัคคิพรหมแมองคนั้น      ไดสดับขาววา     พระยุพราช    ทรง 
ผนวชแลว  จึงเขาไปเฝาพระราชา    แลวทูลขอพระบรมราชานุญาตวา    ขอเดชะ 
แมหมอมฉัน      ก็จักบวช ดงันี้.   และอัคคิพรหมองคนั้นไดรับพระบรมราชา- 
นุญาตวา  จงบวชเถิด  พอ !    ก็     ไดบวชในวันนั้นนัน่เอง. พระเถระผูอันขัตติยชน   
ซ่ึงมีสมบัติอยางโอฬาร    บวชตามอยางนี้    บัณฑิตพึงทราบวา  พระติสสเถระ   
ผูเปนพระกนษิฐภาดาของพระราชา. 
           [พระตสิสเถระนั่งกันไมใหอํามาตยตัดศีรษะพระ] 
        ทานติสสเถระน้ัน       คร้ันเห็นอํามาตยนายนั้นผูปฏิบัติผิดอยางนัน้แลว 
จึงดําริวา    พระราชา        คงจะไมทรงสงมาเพื่อใหฆาพระเถระท้ังหลาย       เร่ืองนี ้
จักเปนเร่ืองท่ีอํามาตยคนนี้เขาใจผิดแนนอนทีเดียว  ดังนี ้ จึงไดไปนั่งบนอาสนะ 
ใกลอํามาตยนัน้เสียเอง.       อํามาตยนายนัน้    จําพระเถระนั้นได    กไ็มอาจฟน 
ศัสตราลงได   จึงไดกลับไปกราบทูลแดพระราชาวา    ขอเดชะ   !   ขาพระพุทธเจา 
ไดตัดศีรษะของพวกภิกษุช่ือมีประมาณเทานี้          ผูไมปรารถนาทําอุโบสถใหตกไป 
ขณะน้ัน ก็มาถึงลําดับแหงทานติสสเถระเทานั้น    ก็ตรัสวา   เฮย  !   ก็ขา    ไดสง 
เธอใหไปฆาภกิษุท้ังหลายหรือ  ?   ทันใดนั้นเอง  ก็เกิดความเรารอนข้ึนใน 
พระวรกาย   จงึเสด็จไปยังพระวิหาร  ตรัสถามพวกภิกษผูุเปนพระเถระวา  
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ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ !  อํามาตยคนนี้โยมไมไดส่ังเลย   ไดทํากรรมอยางนี้  
แลว  บาปนี้จะพึงมีแกใครหนอแล  ? 
        [พวกภิกษุถวายความเห็นแตพระราชาเปน  ๒  นัย] 
        พระเถระบางพวก   ถวายพระพรวา   อํามาตยนายนีไ้ดทําตามพระดํารัส 
ส่ัง  ของมหาบพิตรแลว,  บาปนั่น  จึงมีแกมหาบพิตรดวย.  พระเถระบางพวก 
ถวายพระพรวา   บาปนั่น  ยอมมีแดมหาบพิตรและอํามาตยแมท้ัง  ๒  ดวย.   
พระเถระบางพวกถวายพระพรอยางนีว้า   ขอถวายพระพร   !    ก็มหาบพิตร 
ทรงมีความคิด  หรือวา    อํามาตยนายน้ี    จงไปฆาภกิษท้ัุงหลาย  !  พระราชา 
ทรงรับส่ังวา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   !   ไมมี,       โยมมีความประสงคเปนกุศล 
จึงไดสงเขาไปดวยส่ังวา        ขอพระภิกษุสงฆจงสามัคคีกันทําอุโบสถเถิด.   พระเถระ 
ท้ังหลายถวายพระพรวา        ถาวา      มหาบพิตร   มีพระราชประสงคเปนกุศลไซร, 
บาปก็ไมมีแตมหาบพิตร.      บาปนั่นยอมมีแกอํามาตยเทานั้น.        พระราชาทรง 
เกิดมีความสงสัยเปนสองจิตสองใจจึงรับส่ังถามวา          ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ 
จะมีภกิษุบางรูปบางไหม   ?  ผูสามารถเพ่ือจะตัดขอสงสัยนี้ของโยม    แลวยกยอง 
พระศาสนา.    ภิกษุท้ังหลายถวายพระพรวา       มี    มหาบพิตร  !       ภกิษุนั้นช่ือ 
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ,    ทานสามารถท่ีจะตัดขอสงสัยของมหาบพิตร        แลว 
ยกยองพระศาสนาได.      ในวันนั้นเอง           พระราชาไดทรงจัดสงพระธรรมกถึก 
๓  รูป   แตละรูปมีภิกษพุันหนึ่งเปนบริวาร,       และอํามาตย     ๔   นาย แตละนาย 
มีบุรุษพันหนึ่งเปนบริวาร      ดวยทรงรับส่ังวา   ขอทานท้ังหลาย  จงรับเอา 
พระเถระมาเถิด.  
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     [พระโมคคลีบุตรติสสเถระไมมาเพราะอาราธนาไมถูกเร่ือง] 
        พระธรรมกถึกและอํามาตยเหลานัน้ไปแลว        ไดเรียน (พระเถระ)   วา 
พระราชารับส่ังใหหาทาน   ดังนี้.    พระเถระ  ไมออกมา.  แมคร้ังท่ี  ๒     พระราชา 
ก็ไดทรงจดัสงพระธรรมกถึก   ๘   รูป   และอํามาตย    ๘   นาย    ซ่ึงมีบริวารคนละ 
พัน ๆ   ไป     ดวยรับส่ังวา         ทานท้ังหลายจงกราบเรียน    (พระเถระนั้น)      วา 
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !    พระราชารับส่ังใหหา         แลวใหนมินตพระเถระมา.  
พระธรรมถึกและอํามาตยเหลานั้น       ไดกราบเรียน  (พระเถระ)      เหมือนอยางท่ี 
ทรงรับส่ังนั้นแล.       ถึงแมคร้ังท่ี   ๒    พระเถระก็มิไดมา.           พระราชาตรัสถาม   
พระเถระท้ังหลายวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !   โยมไดสงทูตไปถึง  ๒  คร้ัง    
แลวเพราะเหตุไร พระเถระจึงมิไดมา  ?     พระเถระท้ังหลาย           ถวายพระพรวา 
มหาบพิตร ! ท่ีทานไมมานั้น เพราะทูตเหลานั้น  กราบเรียนทานวา   พระราชา 
ส่ังใหหา,     แตเม่ือทูตเหลานั้นกราบเรียนทานอยางนีว้า      ขาแตพระคุณเจา 
ผูเจริญ   !   พระศาสนาเส่ือมโทรม,    ขอพระคุณเจาไดโปรดเปนสหายพวกขาพเจา 
เพื่อเชิดชูพระศาสนาเถิด   ดงันี้.      พระเถระ   จะพึงมา,   คราวนั้น         พระราชา 
ทรงรับส่ังเหมือนอยางนีแ้ลว        จึงทรงจดัสงพระธรรมกถึก   ๑๖   รูป             และ 
อํามาตย  ๑๖    นาย    ซ่ึงมีบริวารคนละพัน ๆ     ไป    ไดทรงสอบถามภิกษุท้ังหลาย 
อีกวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !  พระเถระเปนคนแก   หรือยังหนุมแนน   ? 
        ภิกษุ.     แก    มหาบพติร   ! 
        ราชา.    พระเถระน้ัน    จักข้ึนคานหามหรือวอ   เจาขา  ! 
        ภิกษุ.     ทานจักไมข้ึน   (ท้ัง    ๒    อยาง)   มหาบพติร ! 
        ราชา.     พระเถระพักอยู   ณ   ท่ีไหน   ?   เจาขา. 
        ภิกษุ.      ท่ีแมน้ําคงคาตอนเหนือ   มหาบพิตร. 
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        พระราชา    ทรงรับส่ังวา   ดูกอนพนาย  !     ถาเชนนั้น    พวกทานจง 
ผูกเรือนขนาน      แลวอาราธนาใหพระเถระนั่งบนเรือนขนานน้ันนั่นแล   จัดการ 
อารักขาท่ีฝงท้ัง   ๒   ดาน     นําพระเถระมาเถิด.     พวกภิกษแุละเหลาอํามาตย 
ไปถึงสํานักของพระเถระแลว    ไดเรียนใหทราบตามพระราชสาสน. 
        พระเถระไดสดับ      (พระราชสาสนนั้น)     แลวคิดวา  เพราะเหตุท่ีเรา 
บวชมาก็ดวยต้ังใจวา    จักเชิดชูพระศาสนา   ตั้งแตตนฉะนั้น   กาลนี้นัน้ก็มาถึง 
แกเราแลว   จงึไดถือเอาทอนหนังลุกข้ึน.   
        [พระเจาอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นชางเผือกลวน] 
        คร้ังนั้น   พระราชาทรงใฝพระราชหฤทัยอยูแลววา  พรุงนี้      พระเถระ 
จักมาถึงพระนครปาตลีบุตร   ดังนี้  ก็ทรงเหน็พระสุบิน   ในสวนราตรี          ไดมี 
พระสุบินเหน็ปานนี้     คือพญาชางเผือกปลอดมาลูบคลําพระราชา     จาํเดิมแต 
พระเศียร     แลวไดจับพระราชาท่ีพระหัตถขางขวา.   ในวันรุงข้ึน     พระราชาได 
ตรัสถามพวกโหรผูทํานายสุบินวา      เราฝนเห็นสุบิน    เห็นปานนี้       จักมีอะไร 
แกเรา  ?   โหรทํานายสุบินคนหนึ่ง   ทูลถวายความเห็นวา  ขอเดชะใตฝาละออง 
ธุลีพระบาทปกเกลา   พระสมณะผูประเสริฐ     จักจับใตฝาละอองธุลีพระบาทท่ี 
พระหัตถขางขวา.    คราวนัน้   พระราชาก็ไดทรงทราบขาววา   พระเถระมาแลว 
ในขณะน้ันนัน่เอง   จึงเสดจ็ไปยังริมฝงแมน้ําคงคา      แลวเสด็จลงลุยแมน้ําทอง 
ข้ึนไป    จนถึงพระเถระ   ในน้ํามีประมาณเพียงชานุ     แลวไดถวายพระหัตถแก 
พระเถระผูกําลังลงจากเรือ.     พระเถระไดจับพระราชาท่ีพระหัตถขางขวาแลว. 
        [ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ] 
        พวกราชบุรุษถือดาบ   เหน็กิริยานั้นแลว  ก็ชักดาบออกจากฝก   ดวย 
คิดวา   พวกเราจักตัดศีรษะของพระเถระใหตกไป  ดังนี้.  ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
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แกวา   เพราะไดยินวา   ในราชตระกูลมีจารีตนี้วา   ผูใดจบัพระราชาท่ีพระหัตถ 
ราชบุรุษพึงเอาดาบตัดศีรษะของผูนั้นใหตกไป.      พระราชาทอดพระเนตรเห็น 
เงา  (ดาบ)  เทานั้น    ก็ทรงรับส่ังวา   แมคร้ังกอน   เราไมประสบความสบายใจ 
เพราะเหตุท่ีผิดในภิกษุท้ังหลาย    พวกเธออยาทําผิดในพระเถระเลย      ถามวา 
ก็เพราะเหตุไร   พระเถระจึงไดจับพระราชาท่ีพระหัตถ  ?   แกวา      เพราะเหตุท่ี 
พระเถระน้ัน       อันพระราชาใหอาราธนามา  เพื่อตองการจะตรัสถามปญหา   
ฉะนั้น พระเถระใฝใจอยูวา   พระราชาพระองคนี้เปนอันเตวาสิกของเรา จึงไดจับ. 
     [พระเจาอโศกทรงสงสัยทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระ] 
        พระราชาทรงนําพระเถระไปสูราชอุทยานของพระองค    แลวทรงรับส่ัง 
ใหตั้งการอารักขาลอมไว    แตภายนอกถึง  ๓  ช้ัน  สวนพระองคเองกท็รงลางเทา 
พระเถระแลวทาน้ํามันให  ประทับนั่งอยูในสํานักของพระเถระ   แลวทรงพระ 
ดําริวา   พระเถระจะเปนผูสามารถไหมหนอ      เพื่อตัดความสงสัยของเรา      ระงับ 
อธิกรณท่ีเกิดข้ึน    แลวยกยองพระศาสนา   ดังน้ี      เพื่อตองการจะทรงทดลองดู 
จึงเรียนถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ! โยมมีความประสงคท่ีจะเห็นปาฏิหาริย 
สักอยางหนึ่ง. 
        พระเถระ.   ขอถวายพระพร  มหาบพติร  !     ประสงคทอดพระเนตรเห็น 
ปาฏิหาริยชนดิไหน  ? 
        พระราชา.   อยากจะเหน็แผนดนิไหว  เจาขา  ! 
        พระเถระ.    ขอถวายพระพร   มหาบพติร  !     ประสงคจะทอดพระเนตร 
เห็นแผนดินไหวท้ังหมด   หรือจะทอดพระเนตรเห็นแผนดินไหวบางสวน  ?   
        พระราชา.    ก็บรรดา  ๒  อยางนี้   อยางไนทํายาก  เจาขา. 
 
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 102 
        พระเถระ.   ขอถวายพระพร  !   เมื่อถาดสําริดเต็มดวยน้ํา      จะทําใหน้ํา 
นั้นไหวท้ังหมด   หรือใหไหวเพยีงกึ่งหนึ่ง  เปนของทําไดยาก. 
        พระราชา.   ใหไหวเพียงกึ่งหนึ่ง  เจาขา.   
        พระเถระ.    ขอถวายพระพร !           ดวยประการดังถวายพระพรมาแลว 
นั่นแล     การใหแผนดินไหวบางสวนทําไดยาก. 
        พระราชา.   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !   ถาเชนนั้น  โยมจักดูแผนดนิไหว 
บางสวน   (เทานั้น) 
        พระเถระ.   ขอถวายพระพร  !        ถาเชนนั้นในระยะแตละโยชนโดยรอบ 
รถจงจอดทับแดนดวยลอขางหน่ึงดานทิศบูรพา   มาจงยืนเหยยีบแดน       ดวยเทา 
ท้ังสองดานทิศทักษิณ           บุรุษจงยืนเหยียบแดนดวยเทาขางหนึ่งดานทิศปจฉิม 
ถาดนํ้าถาดหน่ึง   จงวาทาบสวนกึ่งกลางดานทิศอุดร.      พระราชารับส่ังใหกระทํา 
อยางนั้นแลว. 
        [พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานใหแผนดนิไหว] 
        พระเถระ   เขาจตุตถฌานซ่ึงมีอภิญญาเปนบาท    ออกแลว   ไดอธิษฐาน 
ใหแผนดินไหว  มีประมาณโยชนหนึ่ง   ดวยความรําพึงวา          ขอใหพระราชาจง 
ทอดพระเนตรเห็น          ดังนี้.      ทางทิศบูรพาลอรถที่หยุดอยูภายในเขตแดนนั่นเอง 
ไหวแลว   นอกนี้ไมไหว.       ทางทิศทักษณิและทิศปจฉิม          เทาของมาและบุรุษ 
ท่ีเหยยีบอยูภายในเขตแดนเทานั้น         ไหวแลว   และตัว  (ของมาและบุรุษ)        ก็ 
ไหวเพียงกึ่งหนึ่ง     ๆ    ดวยประการอยางนี้.   ทางทิศอุดร       น้ําท่ีขังอยูภายในเขต 
แมแหงถาดน้ํา   ไหวกึ่งสวนเทานั้น      ท่ีเหลือไมมีไหวเลยแล. 
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                [พระเจาอโศกตรัสถามขอสงสัยในเร่ืองบาป] 
        พระราชา        ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยนัน้แลว        ก็ตกลงพระทัยวา 
บัดนี้      พระเถระจักสามารถเพ่ือจะยกยองพระศาสนาได    จึงตรัสถามความสงสัย 
ของพระองควา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   !      โยมไดสงอํามาตยนายหนึ่งไปดวย 
ส่ังวา            เธอไปยังพระวหิารระงับอธิกรณแลวนิมนตใหภกิษุสงฆทําอุโบสถเถิด 
ดังนี้   เขาไปยงัพระวหิารแลว     ไดปลงภกิษุเสียจากชีวติจํานวนเทานีรู้ป         บาป 
นั้นจะมีแกใคร   ? 
        พระเถระ    ทูลถามวา       ขอถวายพระพร  !  กพ็ระองคมีความคิดหรือวา 
อํามาตยนี้     จงไปยังพระวหิารแลว    ฆาภกิษุท้ังหลายเสีย. 
        พระราชา.   ไมมี  เจาขา. 
        พระเถระ.    ขอถวายพระพร  !      ถาพระองคไมมีความคิดเหน็ปานนี้ไซร 
บาปไมมีแดพระองคเลย. 
     [พระโมคคลีบุตรติสสเถระอางพระพุทธพจนเลาอดีตนิทาน] 
        ลําดับนั้น       พระเถระ    (ถวายวิสัชนา)       ใหพระราชาทรงเขาพระทัย 
เนื้อความนีด้วยพระสูตรนีว้า           ดูกอนภิกษุท้ังหลาย   ! เรากลาวเจตนาวาเปน 
กรรม    บุคคลคิดแลว      จึงกระทํากรรมดวยกาย   วาจา   ใจ๑   ดังน้ี. เพือ่แสดง 
เนื้อความนัน้นั่นแล      พระเถระจึงนําติดติรชาดกมา๒   ( เปนอุทาหรณ)    ดังตอ 
ไปนี้. 
        ขอถวายพระพร     มหาบพิตร   !     ในอดีตกาล   นกกระทาช่ือ      ทีปกะ 
เรียนถามพระดาบสวา 
๑.  อง. ฉกฺก.   ๒๒/๔๖๓.    ๒. ขุ.   ชา.    ๒๗/๑๔๐-๑.   ชาตกฏกถา.  ๔/๓๐๕. 
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                       ขาแตทานผูเจริญ  ! นกเปนอันมาก    
                เขาใจวา ญาติของพวกเราจับอยูแลว จึงพา 
                กันมา นายพรานอาศัยขาพเจายอมถูกตอง 
                กรรม เม่ือนายพรานอาศัยขาพเจาทําบาป 
                นั้น ใจขาพเจา ยอมสงสัย วา      (บาปนั้น 
              จะมีแกขาพเจา หรือหนอ ?). 
        พระดาบส ตอบวา ก็ทานมีความคิด ( อยางนี้ ) หรือวา ขอนก 
ท้ังหลายเหลานี้มา  เพราะเสียง และเพราะเห็นรูปของเราแลวจงถูกแรว หรือ 
จงถูกฆา 
        นกกระทา   เรียนวา ไมมี  ทานผูเจริญ 
        ลําดับนั้น  ดาบสจึงใหนกกระทานั้นเขาใจยนิยอมวา ถาทานไมมีความ  
คิดไซร บาปก็ไมมี แทจริง กรรมยอมถูกตองบุคคลผูคิดอยูเทานั้น หาถูกตอง 
บุคคลผูไมคิดไม 
                        ถาใจของทาน  ไมประทุษราย (ใน 
              การทําความชั่ว)  ไซร  กรรมท่ีนายพราน 
              อาศัยทานกระทํา  ก็ไมถูกตองทาน  บาปก็ 
              ไมตดิเปอนทาน  ผูมีความขวนขวายนอย 
              ผูเจริญ  (คือบริสุทธ์ิ). 
[พระเจาอโศกทรงชําระเสี้ยนหนามแหงพระพุทธศาสนา] 
        พระเถระ  คร้ัน (ถวายวสัิชนา) ใหพระราชาทรงเขาพระทัยอยางนัน้ 
แลว พักอยูในพระราชอุทยานในพระนครนั้นนั่นแล ตลอด ๗ วัน แลวให 
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พระราชาทรงเรียนเอาลัทธิสมัย   (แหงพระสัมมาสัมพุทธเจา) . ในวนัท่ี ๗  
พระราชาทรงรับส่ังใหพระภิกษุสงฆประชุมพรอมกันท่ีวัดอโศการาม   ใหขึงมานผา 
กั้นไว  แลวประทับนั่งอยูภายในมานผา ทรงรับส่ังใหจัดพวกภิกษุ   ผูมีลัทธิ 
เดียวกันใหรวมกันอยูเปนพวก  ๆ    แลวรับส่ังใหนิมนตหมูภิกษุมาทีละหมู 
แลวตรัสถามวา 
        กึวาที สมฺมาสมฺพุทฺโธ   พระสัมมาสัมพุทธเจามีปกติตรัสวาอยางไร  ? 
        ลําดับนั้น   พวกภิกษุสัสสตวาที   ทูลวา   สัสสตวาที        มีปกติตรัสวา 
เท่ียง. 
        พวกภิกษเุอกัจจสัสสติกา  ทูลวา   เอกัจจสัสสติกวาที   มีปกติตรัสวา 
บางอยางเท่ียง. 
        พวกภิกษอัุนตานันตกิา    ทูลวา  อันตานันติกวาที       มีปกติตรัสวา 
โลกมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุด. 
        พวกภิกษอุมราวิกเขปกา   ทูลวา    อมราวิกเขปกวาที       มีปกติตรัส 
ถอยคําซัดสายไมตายตัว. 
        พวกภิกษอุธิจจสมุปปนนิกา  ทูลวา  อธิจจสมุปปนนกิวาที   มีปกติ 
ตรัสวา   ตน  และโลกเกดิข้ึนลอย  ๆ   ไมมีเหตุ. 
        พวกภิกษสัุญญิวาทะ   ทูลวา   สัญญิวาที  มีปกติตรัสวา   ตน  มี 
สัญญา.         
        พวกภิกษอุสัญญีวาทะ   ทูลวา     อสัญญิวาที  มีปกติตรัสวา  ตนไมมี 
สัญญา. 
        พวกภิกษเุนวสัญญินาสัญญิวาทะ    ทูลวา    เนวสัญญินาสัญญิวาที 
มีปกติตรัสวา   ตนมีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสัญญาก็ไมใช. 
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        พวกภิกษอุุจเฉทวทะ   ทูลวา   อุจเฉทวาที   มีปกตรัสวา      ขาดสูญ.  
        พวกภิกษทิุฏฐธัมมนิพพานวาทะ  ทูลวา   ทิฏฐธัมมนิพพานวาที  
มีปกติตรัสวา   พระนิพพานมีอยูในปจจุบัน   (ภพปจจุบัน*). 
     [พระเจาอโศกทรงรับสั่งใหสึกพวกท่ีมิใชภิกษุหกหม่ืนรูป] 
        พระราชาทรงทราบวา   เหลานี้ไมใชภกิษ,ุ        เหลานี้เปนอัญเดยีรถีย 
ก็เพราะพระองคไดทรงเรียนเอาลัทธิมากอนนั่นเอง      จึงพระราชทานผาขาวแก 
เธอเหลานั้น  แลวใหสึกเสีย.   เดียรถียเหลานั่นแมท้ังหมดมีจํานวนถึงหกหมืน่คน. 
        ลําดับนั้น    พระราชาทรงรับส่ังใหอาราธนาภิกษุเหลาอ่ืนมา     แลวตรัส 
ถามวา         
        กึวาที  ภนฺเต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   ! 
พระสัมมาสัมพุทธเจามีปกติตรัสวาอยางไร  ? 
        ภิกษุท้ังหลายทูลวา    วภิชชฺวาที     มีปกติตรัสจําแนกมหาบพิตร  ! 
        เม่ือภิกษท้ัุงหลายทูลอยางนี้แลว        พระราชาจึงตรัสถามพระเถระวา 
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   !   พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนวภิัชชวาที   ( มีปกติตรัส 
จําแนกหรือ ? )   พระเถระทูลวา   ขอถวายพระพร   มหาบพิตร   !        ลําดับนั้น 
พระราชาทรงรับส่ังวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !     บัดนี้   พระศาสนาบริสุทธ์ิ 
แลว,    ขอภิกษุสงฆจงทําอุโบสถเถิด   ดังน้ี  พระราชทานอารักขาไวแลว    เสด็จ 
เขาไปยังพระนคร.    สงฆพรอมเพรียงไดประชุมทําอุโบสถแลว.        ในสันนิบาต 
นั้นมีภกิษุจํานวนถึงหกสิบแสนรูป. 
* พวกภิกษุท่ีแสดงทิฏฐิความเห็นทั้ง ๑๐ อยางนี้  พึงดูพิสดารในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย 
สีลขันธกถา เลม ๙ ตั้งแตหนา ๑๘ ถึงหนา๖๘ เม่ือจําแนกออกโดยละเอียดก็ไดแกทิฏฐิ   ๖๒  
นั่นเอง. 
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        [พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเลือกภกิษุพันรูปทําตติยสังคายนา]  
        พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  เม่ือจะย่ํายีคํากลาวติเตียนของชนเหลาอ่ืน 
จึงไดแสดง*   กถาวัตถุปกรณในสมาคมนัน้.     ลําดับนัน้   พระเถระ  ไดคัดเลือก 
บรรดาภิกษุซ่ึงนับไดมีจํานวนหกสิบแสนรูป  เอาเฉพาะภกิษุหนึ่งพันรูป      ผูทรง 
ปริยัติ  คือพระไตรปฎก   แตกฉานในปฏิสัมภิทา       ชํานาญในไตรวชิชาเปนตน 
เม่ือจะสังคายนาธรรมและวินัย     ไดชําระมลทินในพระศาสนาท้ังหมด  จึงไดทํา 
ตติยสังคีติเหมือนอยางพระมหากัสสปเถระ    และพระยสเถระ    สังคายนาธรรม 
และวนิัยฉะนัน้.      ในท่ีสุดแหงสังคีติ     ปฐพีก็ไดหวั่นไหว      เปนอเนกประการ. 
สังคีติซ่ึงทําอยู  ๙  เดือน  จึงสําเร็จลงนี้ 
                        ท่ีทานเรียกในโลกวา   สหัสสิกสังคีต ิ
                เพราะภิกษุพันรูปกระทํา             และเรียกวา 
                ตตยิสังคตีิ   เพราะเทียบกับสังคีติ    ๒    คราว 
                ท่ีมีมากอนดวยประการฉะนี้. 
                                        ตติยสังคีติจบ 
*  สารัตถทีปนี  ๑/๒๒๘ เปน  อภาสิ.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 108 
                        เร่ืองนําพระวินัยปฎกสืบตอกันมา 
        ก็เพื่อจะวิสัชนาปญหานีว้า  พระวินยัปฎก  ผูใดนําสืบมา  ขาพเจาจงึ 
ไดกลาวคําใดไววา   พระวินยัปฎกนี้    นําสืบกันมาตามลําดับอาจารย   ตั้งตน 
แตทานพระอุบาลีเถระ  ในคร้ังชมพูทวกีอน  จนถึงตติยสังคีติ,  ในคร้ัง 
ชมพูทวีนัน้  มีการนําสืบกันมาตามลําดับอาจารย  ดังนี:้-                   
                        พระเถระ    ๕  รูปเหลานี้คือ  พระอุบาลี 
                ๑   พระทาสกะ  ๑   พระโสณกะ     ๑      พระ- 
                สิคควะ     ๑     พระโมคคัลลีบุตรติสสะ  ๑  ผูมี 
                ชัยชนะพิเศษ     ไดนําพระวินยัมา    ในทวีป 
                ชื่อชมพูอันมีสิริไมใหขาดสาย  โดยสืบดาํลับ 
                แหงอาจารยจนถึงสังคายนาครัง้ท่ี  ๓. 
        เนื้อความแหงคํานัน้  เปนอันขาพเจาประกาศแลว  ดวยคํามีประมาณ 
เพียงเทานี้. 
[รายนามพระเถระผูนําพระวินัยปฏกสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้]  
        อนึ่ง ตอจากตติยสังคายนา  พระเถระทั้งหลายมีพระมหินทเปนตน 
ไดนําพระวนิัยปฎกมาสูเกาะนี้  (คือเกาะลังกา) ,  พระเถระท้ังหลายมีพระ- 
อริฏฐเถระเปนตน  เรียนเอาจากพระมหินทแลว   ไดนําสืบกันมาช่ัวระระหน่ึง,   
ตั้งแตเวลาท่ีพระอริฏฐเถระเปนตนนั้นนํามา  บัณฑิตพึงทราบวา  พระวินัยปฎก 
นี้   ไดนํากันสืบมาตามลําดับอาจารย  ซ่ึงจดัวาเปนลําดับอันเตวาสิกของทาน 
พระอริฏฐเถระเปนตนเหลานั้นนั่นเอง   จนถึงทุกวานี้ สมดังท่ีพระโบราณาจารย 
ท้ังหลายกลาวไววา 
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                        ในกาลนั้น     พระเถระผูประเสริฐ 
                มีปญญามากเหลานี้    คือ  พระมหินทะ  ๑ 
                พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ 
                พระเถระผูเปนบัณฑิตชื่อภัททะ  ๑    มาใน 
                เกาะสิงหลนี้   จากชมพูทวีป.   พวกทานได 
                สอนพระวินัยปฎกในเกาะตัมพปณณิ  สอน 
                นิกายท้ัง  ๕  และปกรณท้ัง ๗.   ภายหลังแต   
                นั้นมา  พระอริฏฐะผูมีปญญา ๑    พระติสส 
                ทัตตะผูฉลาด ๑  พระกาฬสุมนะผูองอาจ   ๑ 
                พระเถระผูมีชื่อวาทีฆะ  ๑      พระทีฆสุมนะ 
                ผูเปนบัณฑิต ๑,  ตอมาอีกพระกาฬสุมนะ  ๑ 
                พระนาคเถระ ๑   พระพุทธรักขิต ๑      พระ 
                ติสสเถระผูมีปญญา  ๑  พระเทวเถระผูฉลาด 
                ๑,  ตอมาอีก  พระสุมนะผูมีปญญา        และ 
                เชี่ยวชาญในพระวนิัย  ๑       พระจูฬนาคะผู 
                พหูสูตดุจชางซับมันท่ีปราบยาก  ๑ พระเถระ 
                ชื่อธรรมปาลิตะ         อันสาธุชนบูชาแลวใน 
                โรหณชนบท  ๑    ศิษยของพระธรรมปาลิตะ 
                นั้น   ชื่อเขมะ   มีปญญามาก    ทรงจําพระ- 
                ไตรปฎก  รุงเรืองอยูในเกาะดวยปญญา  ดุจ 
                พระจันทรเปนราชาแหงหมูดาวฉะนั้น       ๑ 
                พระอุปติสสะผูมีปญญา  ๑   พระปุสสเทวะผู 
                เปนมหากวี ๑,          ตอมาอีกพระสุมนะผูมี  
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                ปญญา ๑   พระเถระชื่อปุปผะ  (คือพระมหา  
                ปทุมเถระ๑)   ผูพหูสูต  ๑  พระมหาสีวะ   ผูเปน 
                มหากวี  ฉลาดในพระปฎกท้ังปวง ๑,  ตอมา 
                อีก   พระอุบาลี  ผูมีปญญาเชี่ยวชาญในพระ 
                วินัย ๑  พระมหานาค  ผูมีปญญามาก  ฉลาด 
                ในวงศพระสัทธรรม ๑.  ตอมา ม่ีพระอภัย 
                ผูมีปญญา   ฉลาดในปฎกท้ังปวง ๑ พระ 
                ติสสเถระผูมีปญญา เชี่ยวชาญในพระวินัย  ๑   
                ศิษยของพระติสสเถระนั้น  ชื่อปุปผะ (คือ 
                พระสุมนเถระ๒)  มีปญญามากเปนพหูสูต 
                ตามรักษาพระศาสนาอยู  ในชมพูทวีป ๑   
                พระจูฬาภยะผูมีปญญา   และเชี่ยวชาญใน 
                พระวินัย ๑  พระตสิสเถระ  ผูมีปญญาฉลาด  
                ในวงศพระสัทธรรม ๑ พระจูฬเทวะ  ผูมี 
                ปญญา  และเชี่ยวชาญในพระวินัย  ๑  พระ 
                สีวเถระ  ผูมีปญญาฉลาดในพระวินัยท้ังมวล  
                ๑, พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ 
                รูพระวินยั ฉลาดในมรรคา (คือฉลาดใน 
                ทางสวรรคและทางพระนิพพาน) ได 
                ประกาศพระวินัยปฏกไว  ในเกาะตัมพปณณิ 
                แลว๓. 
๑, สารัตถทีปนี ๑/๒๒๙  ปุปฺผนาโมติ  มหาปทุมตฺเถโร     ๒.ปุปฺผนาโมติ  สุมนตฺเถโร. 
๓.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๓-๕.  
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        เร่ืองสงพระเถระไปประกาศพระศาสนาในตางประเทศ 
        ในการนาํพระศาสนาสืบมาตามลําดับอาจารยนั้น   มีอนุบุพพีกถา 
ดังตอไปนี้ : -   
        ไดยนิวา  พระโมคคลีบุตรติสสเถระ  คร้ันทําตติยสังคีตินั้นแลว  ได 
ดําริอยางนีว้า  ในอนาคต   พระศาสนา  จะพึงต้ังม่ันอยูดวยดใีนประเทศไหน 
หนอแล ? ลําดับนั้น  เม่ือทานใครครวญอยู   จึงไดมีความคิดดังนีว้า  พระศาสนา 
จักตั้งม่ันอยูดวยดี  ในปจจนัติมชนบทท้ังหลาย.  ทานจึงมอบศาสนกิจนัน้  ให 
เปนภาระของภิกษเุหลานั้น  แลวสงภิกษุเหลานั้น  ๆ ไปในรัฐนั้น  ๆ  คือ สง 
พระมัชฌันติเถระไปยังรัฐกสัมีรคันธาระดวยส่ังวา  ทานไปยังรัฐนัน่แลว  จง 
ประดิษฐานพระศาสนาในรัฐนั่น.  ทานไดส่ังพระมหาเทวเถระอยางนัน้เหมือน 
กัน  แลวสงไปยังมหิสกมณฑล  สงพระรักขิตเถระไปยงัวนวาสีชนบท  สง 
พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปยังอปรันตกชนบท สงพระมหาธรรมรักขิตเถระ 
ไปยังมหารัฐชนบท  สงพระมหารักขิตเถระไปยังโลกเปนท่ีอยูของชาวโยนก   
สงพระมัชฌิมเถระไปยังชนบทอันเปนสวนหนึ่งแหงหิมวัตประเทศ สงพระ- 
โสณกเถระ  ๑  พระอุตตรเถระ  ๑  ไปยังสุวรณภูมิชนบท สงพระมหินทเถระ 
ผูเปนสัทธิวิหาริกของตน  กบัพระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ  
พระภัททสาลเถระ  ไปยังเกาะตัมพปณณิทวีป  ดวยส่ังวา  พวกทานไปยงัเกาะ 
ตัมพปณณิทวปีแลวจงประดษิฐานกระศาสนาในเกาะน่ัน.  พระเถระแมท้ังหมด 
เม่ือจะไปยังทิสาภาคนั้น ๆ ก็เขาใจอยูวา  ในปจจนัติชนบทท้ังหลายตองมี 
คณะปญจวรรค  จึงสมควรทําอุปสมบทกรรมได  ดังนี้  จงึไปกับพวกละ  ๕   
รวมกับตน. 
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    [พระมัชฌนัติกเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีกัสมีรคนัธารรัฐ] 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ในแควนกัสมีรคันธาระ  ในฤดูขาวกลาสุก มีพญานาค 
ช่ืออารวาฬ ไดบันดาลฝน ช่ือวาฝนลูกเห็บใหตกลงมา ทําขาวกลาใหลอยไป 
ยังมหาสมุทร.  พระมัชฌันตกิเถระเหาะข้ึนไปสูเวหาจากนครปาตลีบุตร แลว 
ไปลงเบ้ืองบนสระอารวาฬท่ีปาหิมพานต จงกรมอยูบาง ยนือยูบาง นั่งอยูบาง 
 สําเร็จการนอนอยูบาง   บนหลังสระอารวาฬ.  นางนาคมาณวิกาท้ังหลายเห็น   
พระเถระน้ันแลว  จึงบอกแกพญานาคอารวาฬวา  ขาแตมหาราช ! มีสมณะโลน 
รูปหนึ่ง   ทรงแผนผาท่ีตัดขาดดวยศัสตรา นุงหมผายอมฝาด ประทุษรายน้ํา 
ของพวกเรา. 
                [พญานาคอารวาฬแผลงฤทธ์ิไลพระเถระ] 
        พญานาคฟงคํานั้นแลว  ก็ถูกความโกรธครอบงํา ไดออกไปพบ 
พระเถระในทันใดนัน้เอง  เมื่ออดกล้ันความลบหลูไมได  จึงไดนิรมิตรูปท่ี 
นาสะพรึงกลัวเปนอันมาก   บนอากาศกลางหาว. ( คือบันดาลให) พายุท่ีกลาแข็ง 
พัดฟุงไปในท่ีนั้น ๆ. รุกขชาติท้ังหลาย   กห็ักโคนลง. เหลายอดบรรพตก็ 
พังทลาย,   เมฆท้ังหลายก็คํารามล่ัน,   สายฟาท้ังหลายก็แลบแปลบ ๆ . อสนีบาต 
ก็ผาลงมา,  อุทกวารีก็ไหลนอง   เหมือนทองฟาแตกฉะน้ัน. เหลาลูกนาคซ่ึงมี 
รูปอันนาสะพรึงกลัว  ก็ประชุมกัน.   ฝายพญานาคเอง ก็บังหวนควัน ลุกโพลง 
ปลอยฝนเคร่ืองประหารคุกคามพระเถระดวยคําหยาบคายเปนตนวา สมณะโลน 
ผูนี้   ทรงผาท่ีตัดขาด (ดวยศัสตรา)  คือใคร   ?  ไดบังคับหมูพลนาคไปวา 
พวกทานจงมาจับฆา,   ขับใสสมณะรูปนี้ออกไป. 
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             [พระเถระทรมานพวกนาคใหคลายพยศแลว]  
        พระเถระปองกันกําลังพลนาคท่ีนาสะพรึงกลัวท้ังหมด  ดวยกําลังฤทธ์ิ  
ของตน พูดกะพญานาควา 
                        ดูกอนพญานาค  !      โลกแมท้ัง 
                เทวโลก  จะพึงมายังเราใหคร่ันครามไดไซร,  
                ก็ไมพึงมีผูสามารถเพื่อจะบันดาลภัยท่ีนากลัว 
                ใหเกิดแกเราได,  ดูกอนพญานาค ! แมหาก 
                ทานจะยกแผนดินขึ้นท้ังหมด  พรอมท้ัง 
                สมุทร ท้ังบรรพต แลวพึงเหว่ียงไปเบื้องบน 
                ของเราไดไซร, ทานก็ไมพงึสามารถเพ่ือจะ 
                บันดาลภัยท่ีนากลัวใหเกิดแกเราไดเลย,  
                ดูกอนพญาอุรคาธิบดี !ทานเทานัน้ จะพึงมี 
                ความแคนใจอยางแนแท. 
        คร้ันเม่ือพระเถระกลาวอยางนัน้แลว  พญานาค  ถูกพระเถระกําจัด 
อานุภาพแลว  เปนผูมีความพยายามไรผล  มีความทุกขเศราใจซบเซาอยู.  
พระเถระช้ีแจงใหพญานาคนั้นเขาใจ สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา 
อันสมควรแกขณะนัน้แลว  ใหตั้งอยูในไตรสรณคมนและเบญจศีล  พรอมดวย 
นาคจํานวนแปดหม่ืนส่ีพัน.  ยักษ  คนธรรพ  และกุมภณัฑ  แมเหลาอ่ืนเปน 
อันมาก ท่ีอยูปาหิมพานตไดฟงธรรมกถาของพระเถระแลว ก็ไดตั้งอยูใน 
สรณะและศีล. แมปญจกยักษ    พรอมดวยนางหาริดยีักษณิี  และบุตร ๕๐๐  
ก็ไดตั้งอยูในปฐมมรรค. 
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      [พระเถระใหโอวาทพวกยักษและรากษสเปนตน]   
        ลําดับนั้น   ทานพระมัชฌันติกเถระ   เรียกพวกนาคและรากษสแม 
ท้ังหมดมาแลว จึงกลาวอยางนี้วา 
                        จําเดิมแตบัดนี้เปนตนไป   พวกทาน 
                อยาใหความโกรธเกิดขึ้นเหมือนในกาลกอน  
                เลย  และอยาทําลายขาวกลา ( ใหเสียหาย )  
                เพราะวา   สัตวท้ังหลาย  ใครตอความสุข 
                จงแผเมตตาไปในสัตวท้ังหลายวา  ขอมวล 
                มนุษย จงอยูเปนสุขเถิด. 
        นาคและยักษเปนตนเหลานั้นท้ังหมด รับโอวาทขอพระเถระวา ดลีะ 
ทานผูเจริญ !  ไดปฏิบัติตามท่ีทานพรํ่าสอนแลว.  ก็ในวนันั้นแล  เปนสมัยทํา 
การบูชาพญานาค. เวลานั้น พญานาค ส่ังใหนํารัตนบัลลังกของตน มาแตงต้ัง 
ถวายพระเถระ.  พระเถระ กน็ั่งบนบัลลังก.   ฝายพญานาค  ไดยืนพัดพระเถระ 
อยูในท่ีใกล.  ในขณะน้ัน มนุษยท้ังหลายผูอยูในแควนกัสมีรคันธาระมาเห็น 
พระเถระแลว ก็พูดกนัวา   พระเถระมีฤทธ์ิมากแมกวาพญานาคของพวกเรา 
แลวไดนั่งลงไหวพระเถระน่ันแล.       พระเถระ   ก็แสดงอาสิวิโสปมสูตร*  แก 
มนุษยเหลานัน่.  ในเวลาจบพระสูตร   สัตวประมาณแปดหม่ืน ไดบรรลุ 
ธรรมาภิสมัย. แสนตระกูลออกบวชแลว, ก็แลจําเดิมแตกาลนั้นมา       แควน 
กัสมีรคันธาระ       ก็รุงเรืองไปดวยผากาสาวพัสตร   อบอวลไปดวยลมพวกฤษจีน 
ตราบเทาทุกวนันี้. 
* นาจะเปนอลคัททูปมสูตร  ม.  ม.  ๑๒/๒๖๑. 
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                        ในกาลนั้น  พระมัชฌันติกะ   ผูฤษี  
                ไปยงัแควนกัสมีรคันธาระแลว  ใหพญานาค 
                ผูดุราย  เล่ือมใสแลว ไดปลดเปล้ืองสัตว 
                เปนอันมาก ใหพนจากเคร่ืองผูกแลวแล. 
    [พระมหาเทวเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีมหิสสกมณฑล] 
        ฝายพระมหาเทวเถระ  ไปยังมหิสสกมณฑลแลว  กแ็สดงเทวทูตสูตร๑. 
ในเวลาจบพระสูตร  สัตวประส่ีหม่ืน  ไดดวงตาเห็นธรรมแลว.  สัตว 
ประมาณส่ีหม่ืนนั่นแล ออกบวชแลว. 
                        พระมหาเทวเถระ  ผูมีฤทธ์ิมาก   ไป 
                ยังมหิสสกรัฐแลว โอวาทตักเตือน ดวย 
                เทวทูตท้ังหลาย  ไดปลดเปล้ืองสัตวเปน 
                อันมาก ใหพนจากเคร่ืองผูกแลวแล. 
    [พระรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีแควนนวาสี] 
        สวนพระรักขิตเถระ  ไปยังแควนวนวาสีชนบทแลว   ยนือยูบนอากาศ 
ใหชนชาวนวาสีชนบทเล่ือมใส   ดวยอนมตัคคปริยายกถา๒.  ก็ในเวลาจบกถา 
ของพระเถระนั้น สัตวประมาณหกหม่ืน ไดบรรลุธรรมแลว.    ประชาชน 
ประมาณสามหม่ืนเจด็พันบวชแลว.  วิหาร  ๕๐๐  หลัง  ก็ประดิษฐานข้ึนแลว.   
พระเถระน้ัน  ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดํารงม่ันอยูในแควนวนวาสีชนบท 
นั้นแลว ดวยประการฉะนี้. 
๑. ม. อุป. ๑๔/๓๓๔. ๒. ส.  นิทาน.  ๑๖/๒๑๒-๒๒๘ 
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                        พระรักขิตเถระ  ผูมีฤทธ์ิมาก  ไปยงั   
                วนวาสีชนบทแลว   ไดยืนอยูบนอากาศ 
                กลางหาว แลวแสดงงอนมตักคยิกถา (แก 
                มหาชน) ในวนวาสีชนบทนัน้แล. 
[พระโยนกถธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีอปรันตชนบท] 
        ฝายพระโยนกธรรมรักขิตเถระ  ไปยงัอปรันตกชนบทแลว  ใหชน 
ชาวอปรันตกชนบทเล่ือมใส  ดวยอัคคิขันธูปมสุตตันตกถา๑แลว  กใ็หสัตว 
ประมาณสามหม่ืนเจด็พันดืม่อมตธรรม.   บุรุษออกบรรพชา  แตขัตติยตระกูล 
หนึ่งพันคน.  และสตรีออกบรรพชาหกพนัถวน.พระเถระน้ันไดประดิษฐาน 
พระศาสนาใหดํารงม่ันอยูในอปรันตกชนบทน้ันแลว ดวยประการฉะน้ี. 
                        พระโยนกธรรมรักขิตเถระ ยางเขา 
                สูปรันตกชนบทแลว   ก็ใหชนเปนอันมาก 
                ในอปรันตกชนบทนั่นเล่ือมใสแลว  ดวย 
                  อัคคิขันธูปมสตูร๒ แล. 
  [พระมหาธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีมหารัฐ] 
        สวนพระมหาธรรมรักขิตเถระ       ไปยังมหารัฐชนบทแลว ใหชนชาว 
มหารัฐชนบทเล่ือมใส  ดวนมหานารทกัสสปชาดกกถา ๓ แลว กใ็หสัตวประมาณ 
แปดหม่ืนส่ีพนัต้ังอยูในมรรคและผล.     ประชาชนจํานวนหน่ึงหม่ืนสามพันคน 
บวชแลว. พระเถระน้ัน ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดํารงม่ันอยูในมหารัฐ 
ชนบทนั้นแลว       ดวยประการฉะนี้. 
๑. องฺ   สตฺตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗.    ๒-๓.  ส.  นินทาน. ๑๖/๒๑๒-๒๒๘. 
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                        พระมหาธรรมรักขิตเถระ     ผูฤษีนั้น   
                ไปยงัมหารัฐชนบทแลว   ก็แสดงชาดก๑      ให 
                มหาชนเล่ือมใสแลวแล. 
        [พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีรัฐโยนก] 
        ฝายพระมหารักขิตเถระ  ไปยังรัฐโยนกแลว  ใหชนชาวโลกโยนก 
เล่ือมใส  ดวยกาฬการามสุตตันตกถาแลว     ไดใหเคร่ืองอลังการคือมรรคและผล 
แกสัตวประมาณหน่ึงแสนสามหม่ืนเจด็พัน   ก็ประชาชนประมาณหน่ึงหมื่น 
บวชแลวในสํานักของพระเถระน้ัน.     แมพระเถระน้ัน  ก็ไดประดิษฐานพระศาสนา 
ใหดํารงม่ันอยูในรัฐโยนกน้ันแลว   ดวยประการฉะน้ี. 
                        ในกาลนั้น        พระมหารักขิตเถระ 
                ผูฤษีนั้น    ไปยงัรัฐโยนกแลว    ก็ใหชนชาว 
                โยนกเหลานั้นเล่ือมใส  ดวยกาฬการามสูตร 
                แล. 
   [พระมัชฌิมเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีหิมวันตประเทศ] 
        สวนพระมัชฌิมเถระ  กบัพระกัสสปโคตตรเถระ  ๑   พระอฬกเทวเถระ    
๑  พระทุนทุภสิสรเถระ    ๑   พระสหัสสเทวเถระ     ๑     ไปยังชนบทเปนสวน 
หิมวันตประเทศแลว   ใหชาวประเทศนั้นเล่ือมใส  ดวยธัมมจักกัปปวตัตน- 
สุตตันตกถา ๒ แลว   ใหสัตวประมาณแปดสิบโกฏิไดรัตนะคือมรรคและผลแลว.  
ก็พระเถระแมท้ัง  ๕   รูปนั้น   ไดยังรัฐท้ัง  ๕  ใหเล่ือมใสแลว.  ประชาชนท่ีบวช 
ในสํานักของพระเถระแตละรูป    มีประมาณแสนหน่ึง.   พระเถระท้ัง   ๕    รูป 
๑. ชุ.  ชา.  ๒๘/๒๘๒.  ตทฏกถา. ๑.  ๑๐/๑๓๙.   ๒.  อง. สตฺตก.  ๒๓/๑๒๙-๑๓๗. 
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เหลานั้น     ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดาํรงม่ันอยูในหมิวันตประเทศนั้นแลว   
ดวยประการฉะนี้. 
                        พระมัชฌิมเถระ   ไปยงัหิมวันต 
                ประเทศแลวประกาศอยู    ซ่ึงธัมมจักกัปป- 
                วัตตนสูตร๑   ใหยักษและเสนายักษเล่ือมใส 
                 แลวแล. 
    [พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาท่ีสุวรรณภูมิ] 
        ฝายพระโสณกเถระ  กบัพระอุตตรเถระไดไปยังแควนสุวรรณภูมิ.  
ก็โดยสมัยนั้น     ท่ีแควนสุวรรณภูมินัน้   มีนางรากษสตน๒  หนึ่ง  ข้ึนมากจากสมุทร 
เค้ียวกินพวกทารกท่ีเกิดในราชตระกูล.        ในวนันั้นเอง  มีเด็กคนหนึ่ง เกิดใน 
ราชตระกูล.      มนุษยท้ังหลายเหน็พระเถระแลว     สําคัญอยูวา   ผูนี้จกัเปนสหาย 
ของพวกรากษส   จึงพากันถือเอาอาวุธไปประสงคจะประหารพระเถระ. 
        พระเถระ     พูดวา   พวกทานถืออาวุธมาทําไรกัน  ?         
        มนุษยเหลานั้น    พูดวา   พวกรากษส  ยอมเค้ียวกันพวกเด็กท่ีเกิด 
แลว ๆ ในราชตระกุล,   พวกทานเปนสหายของรากษสเหลานั้น. 
        พระเถระ  พูดวา     พวกขาพเจา        หาไดเปนสหายของรากษสไม 
พวกขาพเจาช่ือวา     เปนสมณะ   งดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป   จากการ 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให  จากความประพฤติผิดในกาม    จากการพูดเท็จ   
จากการดื่มน้ําเมา  เปนผูฉันหนเดยีว  มีศีล  ประพฤติพรหมจรรยมีกัลยาณ- 
ธรรม. 
๑. วิ.  มหา. ๔/๑๗. 
๒. รากษส  ยกัษ,  ผีเส้ือน้ํา,  ปศาจ,  เวตาลหรือคางคาว เปนช่ือของพวกอสูรอยางเลว มีนิสัย  
ดุราย  ชอบเท่ียวตามปาทําลายพิธีและกินคน  สูบโลหิตของสัตวเปนอาหาร,  สถานท่ีอยู 
ของพวกนี้อยูในทะเลหรือสระใหญ. 
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[พระเถระทรมานพวกรากษสใหหนี้ไปแลวปองกันเกาะไว] 
        ก็ในขณะนั้นเอง  นางรากษสตนหนึ่ง  พรอมดวยบริวาร  ข้ึนมาจาก 
สมุทรดวยคิดวา  เดก็เกดิในราชตระกุล,  พวกเราจักเค้ียวกันเด็กนั้น. พวก 
มนุษยเห็นนางรากษสตนน้ันแลว  กก็ลัวรองเสียงดังวา  นางรากษสนี้กําลังมา 
เจาขา ! พระเถระนิรมิตอัตภาพมากหลายกวาพวกรากษสเปนสองเทา  ปด 
ลอมขางท้ังสองดวยอัตภาพเหลานั้น  กัน้นางรากษสนั้น  พรอมท้ังบริวารไว 
ตรงกลาง.   นางรากษสตนนัน้  พรอมท้ังบริษัท  ไดคิดดังนี้วา  สถานท่ีนี้   
จักเปนของอันรากษสเหลานีไ้ดแลวแนนอน,  สวนพวกเราก็จักเปนภกัษาของ 
รากษสเหลานี.้  พวกรากษสท้ังหมดไดรีบหนีไปแลว. 
        ฝายพระเถระ    ขับไลรากษสเหลานัน้ใหหนีไปแลว  จนมองไมเหน็ 
จึงไดตั้งอารักขาไวโดยรอบเกาะ๑.  อนึ่ง  ทานใหหมูมหาชน  ซ่ึงประชุมพรอม 
กันอยูในสมัยนั้นเล่ือมใส      ดวยพรหมชาลสุตตันตกถา๒   ท้ังใหตั้งอยูในสรณคมน 
และศีลแลว.   ก็ในสันนิบาตนี้     ประชาชนประมาณหกหม่ืน    ไดบรรลุธรรม 
แลว. พวกเด็กในตระกูลประมาณสามพันหารอย   บวชแลว.  กุลธิดาประมาณ 
หนึ่งพันหารอยนาง   ก็บวชแลว.   พระเถระน้ัน  ไดประดิษฐานพระศาสนาให 
ดํารงม่ันอยูในแควนสุวรรณภูมินั้นแลว    ดวยประการฉะนี้.   จําเดิมแตนั้นมา 
๑. นักปราชญทางประวัติศาสตรสันนิษฐานกันวา ประเทศไทยของเราน้ีอยูในแหลมทอง  คือ 
แควน  สุวรรณภูมิ   ไดรับพระพุทธศาสนาในคราวท่ีพระโสณกเถระและพระอุตตรเถระถูกสงให 
มาประกาศพระศาสนาในภาคน้ี แตถาจะสันนิษฐานอีกแงหนึ่งแลวไมนาจะเปนไปได เพราะ 
ใจความในเร่ืองนี้บงชัดอยูแลววา  สถานท่ีทานท้ังสอบไปประกาศนั้นเปนเกาะไมใชเปนแผนดนิ  
เช่ือมติดตอกนั และทานก็ทําการปองกันเกาะไวโดยรอบ มิใหพวกผีเส้ือน้ํามารกกวนประ- 
ชาชนได,  อนึ่ง ถาแหลมทองน้ีรวมท้ังประเทศพมา ญวน  ลาว เขมร และไทย  อยางท่ีพวก 
นักปราชญทางประวัติศาสตรเขาใจแลว กย็ิงกวางใหญไพศาล  เม่ือเปนเชนนีแ้ลว ทานจะปอง 
กันไดอยางไร ? ขอไดโปรดพิจารณาดเูถิด. 
๒.  ที. สี.  ๙/๑ 
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ชนชาวสุวรรณภูมิ   ก็ไดตั้งช่ือพวกเด็กท่ีเกิดในราชตระกูลวา      โสณตุตระ  
(โสณุดร)  สืบมา. 
                        พระโสณะและพระอุตตระ     ผูมีฤทธ์ิ 
                มาก   ไปยงัแควนสุวรรณภูมิ   แลวขับไลปศาจ 
                ท้ังหลายใหหนีไป       ไดแสดงพรหมชาลสูตร* 

                แลว    แล. 
     [พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาท่ีเกาะลังกา] 
        สวนพระมหินทเถระ  ผูอันพระอุปชฌายะ        และภิกษุสงฆเช้ือเชิญวา 
ขอทานจงไปประดิษฐานพระศาสนายังเกาะตัมพปณณทิวีปเถิด      ดงันี้    จึง 
ดําริวา   เปนกาลที่เราจะไปยงัเกาะตัมพปณณิทวีปหรือยังหนอ ?   คร้ังนั้น 
เม่ือทานใครควรอยู     กไ็ดมีความเหน็วา   ยังไมใชกาลที่ควรจะไปกอน. 
        ถามวา  กพ็ระเถระน้ัน   ไดมีความเหน็ดังนี้      เพราะเหน็เหตุการณ 
อะไร ? 
        แกวา  เพราะเห็นวา  พระเจามุฏสีวะ  ทรงพระชราภาพมาก. 
[พระมหินทเถระเท่ียวเยี่ยมญาติจนกวาจะถึงเวลาไปเกาะลังกา] 
        ลําดับนั้น     พระเถระดําริวา   พระราชาพระองคนี้  ทรงพระชราภาพ 
มาก  เราไมอาจรับพระราชานี้ยกยองเชิดชูพระศาสนาได  ก็บัดนี้  พระราช 
โอรสของพระองค   ทรงพระนามวา   เทวานัมปยดิส   จกัเสวยราชย  (ตอไป)  
 เราจักอาจรับพระราชานั้นยกยองเชิดชูพระศาสนาได  เอาเถิด  เราจัก 
เยี่ยวพวกญาติเสียกอน  จนกวาเวลานัน้จะมาถึง,    บัดนี้  เราจะพึงไดกลับมายัง 
ชนบทนี้อีกหรือไม.   พระเถระน้ัน  คร้ันดําริอยางนั้นแลว  จึงไหวพระอุปชฌยะ 
* ที.สี. ๙/๑. 
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และภกิษุสงฆออกไปจากวัดอโศการาม  เที่ยวจาริกไปทางทักขิณาคิรีบท   ซ่ึง   
เวียนรอบนครราชคฤหไปพรอมกับพระเถระ ๔ รูป   มีพระอิฏฏิยะเปนตนนั้น 
สุมนสามเณร   ผูเปนโอรสของพระนางสังฆมิตตา  และภัฒฑกอุบาสกเยี่ยมพวก 
ญาติอยูจนเวลาลวงไปถึง  ๖  เดือน. คร้ันนัน้      พระเถระไดไปถึงเมืองช่ือเวทิสนคร 
อันเปนสถานที่ประทับของพระมารดาโดยลําดับ 
                        [ประวัตยิอของพระมหินทเถระ] 
        ไดยนิวา    พระเจาอโศกทรงไดชนบท   (ไดกนิเมือง)   ในเวลายังทรง 
พระเยาว      เม่ือเสด็จไปกรุงอุชเชนี      ผานเวทิสนคร      ไดทรงรับธิดาของเวทิส- 
เศรษฐี   (เปนอัครมเหษี).     ในวนันั้นนั่นเอง    พระนางก็ทรงครรภ  แลวได 
ประสูติมหินทกุมาร          ท่ีกรุงอุชเชนี.     ในเวลาท่ีพระกุมารมีพระชนมได  ๑๔ 
 พรรษา  พระราชาทรงไดรับการอภิเษกข้ึน     ครองราชย.     สมัยนั้น   พระนาง 
ท่ีเปนมารดาของมหินทกุมารนั้น    ก็ประทับอยูท่ีตําหนกัของพระประยูรญาติ 
เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวไววา     พระเถระไดไปถึงเมืองช่ือเวทิสนคร 
อันเปนสถานที่ประทับของพระมารดาโดยลําดับ. 
        ก็แล     พระเทวีผูเปนพระมารดาของพระเถระ    ทอดพระเนตรเห็น 
พระเถระผูมาถึงแลว   ก็ทรงไหวเทาท้ังสองดวยเศียรเกลา    แลวถวายภิกษา 
ทรงมอบถวายวัดช่ือ     เวทิสคิรีมหาวิหาร   ท่ีตนสรางถวายพระเถระ.   พระเถระ 
นั่งคิดอยูท่ีวิหารนั้นวา    กิจท่ีเราควรกระทําในท่ีนี้สําเร็จแลว,       บัดนี้   เปนเวลา 
ท่ีควรจะไปยังเกาะลังกาหรือยังหนอแล.      ลําดับนั้น      ทานดําริวา          ขอให 
พระราชกุมารพระนามวา     เทวนัมปยดิส    เสวยอภิเษก       ท่ีพระชนกของเราทรง 
สงไปถวายเสียกอน,     ขอใหไดสดับคุณพระรัตนตรัย         และเสด็จออกไปจาก 
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พระนคร        เสด็จข้ึนสูมิสสกบรรพตมีมหรสพเปนเคร่ืองหมาย,   เวลานั้น         เรา  
จักพบพระองคทานในท่ีนัน้.    พระเถระ   ก็สําเร็จการพกัอยูท่ีเวทิสคิรีมหาวหิาร 
นั้นและ   ส้ินเดือนหนึ่งตอไปอีก. 
        ก็โดยลวงไปเดือนหน่ึง   คณะสงฆและอุบาสกแมท้ังหมด   ซ่ึงประชุม 
กันอยูในวันอุโบสถ   ในดิถีเพ็ญแหงเดือนแปดตน    (คือวันเพ็ญเดือน ๗)   ได 
ปรึกษากันวา     เปนกาลสมควรท่ีพวกเราจะไปยังเกาะตัมพปณณทิวีปหรือยัง 
หนอ ? เพราะเหตุนั้น  พระโบราณาจารยท้ังหลาย  จึงไดกลาววา 
                        ในกาลนั้น        ไดมีพระสังฆเถระ 
                ชื่อมหินทโดยนาม  ๑  พระอิฏฏิยเถระ ๑ พระ- 
                อุตติยเถระ๑ พระภัททสาลเถระ ๑ พระสัมพล 
                เถระ ๑ สุมนสามเณร  ผูไดฉฬภญิญา      มี 
                ฤทธ์ิมาก ๑ ภัณฑกอุบาสก    ผูไดเห็นสัจจะ 
                เปนท่ี ๗  แหงพระเถระเหลานั้น  ๑,     ทาน 
                มหานาคเหลานั้นนัน่แล      พักอยูในท่ีเงียบ- 
                สงัด     ไดปรึกษากันแลว    ดวยประการฉะ 
                นี้แล. 
  [พระอินทรทรงเลาเร่ืองพุทธพยากรณถวายใหพระมหินททราบ] 
        เวลานั้น  ทาวสักกะ   ผูเปนจอมแหงทวยเทพ    เสด็จเขาไปหาพระมหินท- 
เถระ  แลวไดตรัสคํานี้วา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !    พระเจามุฏสีวะ    สวรรคต 
แลว,     บัดนี้   พระเจาเทวานัมปยดิสมหาราชเสวยราชยแลว,      และสมเด็จพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา    ก็ทรงพยากรณองคทานไวแลววา     ในอนาคต   ภกิษุช่ือ 
มหินท       จกัยังชาวเกาะตัมพปณณิทวีปใหเส่ือมใส       ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  ! 
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เพราะเหตุดังนัน้แล    เปนกาลสมควรท่ีทานจะไปยังเกาะอันประเสริฐแลว      แม  
กระผม    ก็จกัรวมเปนเพื่อนทานดวย. 
           ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   ทาวสักกะจึงไดตรัสอยางนั้น   ? 
           แกวา   เพราะไดยินวา   พระผูมีพระภาคเจา    ตรงตรวจดูโลกดวย 
พุทธจักษุ    ท่ีควงแหงโพธิพฤกษนั่นเอง ไดทอดพระเนตรเห็นสมบัตแิหงเกาะ 
นี้ในอนาคตจึงไดตรัสบอกความน่ันแกทาวสักกะน้ัน   และทรงส่ังบังคับไว 
ดวยวา   ในเวลานั้น  ถึงบพิตรก็ควรรวมเปนสหายดวย,     ดังนี้   ฉะนัน้   ทาวสักกะ  
 จึงไดตรัสอยางนั้น. 
                [พระมหินทเถระพรอมกับคณะไปเกาะลังกา] 
           พระเถระ   รับคําของทาวสักกะน้ันแลว   เปน    ๗    คนท้ังตน    เหาะข้ึน 
ไปสูเวหาจากเวทิสบรรพต     แลวดํารงอยูบนมิสสกบรรพต   ซ่ึงชนท้ังหลายใน 
บัดนี้จํากนัไดวา  เจติยบรรพต   บาง   ทางทิศบูรพาแหงอนุราชบุรี.   เพราะ   
เหตุนั้น   พระโบราณาจารยท้ังหลายจึงไดกลาวไววา 
                                  พระเถระท้ังหลายพกัอยูท่ีเวทิสคิรี-                 
                       บรรพตใกลกรุงราชคฤห  ส้ิน  ๓๐  ราตรีได                  
                       ดําริวา  เปนกาลสมควร  ท่ีจะไปยงัเกาะอัน 
                       ประเสริฐ,  พวกเราจะพากันไปสูเกาะอัน 
                       อุดม  ดังนี้  แลวไดเหาะขึ้นจากชมพูทวีป 
                       ลอยไปในอากาศดุจพญาหงสบินไปเหนือ 
                       ทองฟาฉะนัน้,  พระเถระท้ังหลายเหาะขึ้นไป 
                       แลวอยางนัน้  ก็ลงท่ียอดเขาแลว  ยืนอยูบน 
                       ยอดบรรพต  ซ่ึงงามไปดวยเมฆ  อันตั้งอยู 
                       ขางหนาแหงบรีุอันประเสริฐราวกะวา  หมู- 
                       หงสจับอยูบนยอดเขาฉะนัน้. 
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        ก็ทานพระมหินทเถระ   ผูมารวมกับพระเถระท่ังหลาย   มีพระอิฏฏิยะ  
เปนตน    ยืนอยูอยางนัน้      บัณฑิตพึงทราบวา  ไดยืนอยูแลวในเกาะนี้    ในปท่ี 
๒๓๖   พรรษา    นับมาแตปท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพาน. 
     [ลําดับราชวงศท่ีเสวยราชยในเกาะลังกาและชมพูทวีป] 
        ความพิสดารวา     สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา    เสด็จปรินิพพานแลว 
ในปท่ี  ๘  แหง  (รัชกาล)    พระเจาอชาตศัตรุราช  (เสวยราชย) .  ในปนั้นนั่นเอง 
พระราชโอรสของพระเจาสีหกุมาร      ผูทรงเปนพระเจาแผนดินตนวงศแหงเกาะ 
ตัมพปณณิทวปี    ทรงพระนามวา    วิชัยกุมาร   เสด็จมาสูเกาะนีแ้ลว   ไดทรง 
ทําเกาะนี้  ใหเปนท่ีอยูของมนุษย.    พระเจาวิชัยกุมาร   (เสวยราชยอยูในเกาะน้ี  
๓๘ ป)*  แลว สวรรคตท่ีเกาะนี้  ในปท่ี ๑๔   แหง  (รัชกาล) พระเจาอุทัยภัทท 
ในชมพูทวีป.  พระราชาทรงพระนามวา   บัณฑุวาสุเทพ   ข้ึนครองราชยใน 
เกาะนี้  ในปท่ี  ๑๕  แหง (รัชกาล) พระเจาอุทัยภัทท   (ซ่ึงเสวยราชยอยูใน 
ชมพูทวีป).  พระเจาบัณฑุวาสุเทพ  ไดสวรรคตท่ีเกาะนี้  ในปท่ี  ๒๑  แหง  
(รัชกาล)  พระเจานาคทัสสกะ  (ซ่ึงเสวยราชยอยู) ในชมพูทวีปนัน้.  พระราช 
กุมาร  ทรงพระนามวา  อภยั  ข้ึนครองราชยในเกาะนี้  ในปนั้นนัน่เอง.  พระ 
เจาอภยั (เสวยราชยอยู)  ในเกาะนี้ครบ  ๒๐  ปบริบูรณ  ในปท่ี  ๑๗  แหง 
(รัชกาล)  พระเจาอภยั (ผูครองราชยอยูในคราวน้ัน). พระเจาปกณุฑกาภัย  
(ครองราชยอยู)  ในเกาะนี้  ครบ  ๑๗  ปบริบูรณ  ในปท่ี  ๑๖  แหง (รัชกาล)  
พระเจากาฬาโศก (ซ่ึงเสวยราชยอยู)   ในชมพูทวีปนัน้.  ๑๗  ปเหลานัน้ 
*   สารตฺถทีปนี.  ๑/๒๔๐.         
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รวมกันอีก  ๑  ป    ถัดมา    จึงเปน   ๑๘  ป   พระเจาปกุณฑกาภยั  ไดสวรรคตใน   
เกาะนี้  ในปท่ี   ๑๔   แหง   (รัชกาล).      พระเจาจนัทรคุต  (ซ่ึงเสวยราชยอยู)  
ในชมพูทวีปนัน้.   (ตอจากนัน้)  พระเจามุฏสีวะก็ข้ึนครองราชย   (ในเกาะน้ี)  
พระเจามุฏสีวะไดสวรรคตในเกาะนี้  ในปท่ี  ๑๗   แหง  (รัชกาล)  พระเจา 
อโศกธรรมราช (ซ่ึงเสวยราชยอยู)   ในชมพูทวีปนัน้.  (ตอจากนั้น)  พระเจา 
เทวานัมปยดิสก็ข้ึนครองราชย (ในเกาะน้ี). 
        อนึ่ง   เม่ือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จปรินิพพานแลว  พระเจา 
อชาตศัตรู    เสวยราชยได  ๒๔   ป.  สวนพระเจาอุทัยภทัท   เสวยราชยได  ๑๖  ป.  
(ตอจากนั้น)   พระเจาอนุรุทธะและพระเจามุณฑะ   เสวยราชยได   ๘   ป.   
พระเจานาคทัสสกะ   เสวยราชยได  ๒๔  ป.   พระเจาสุสูนาคะ   เสวยราชยได    
๑๘  ป.  พระเจาอโศก *  พระราชโอรสของพระเจาสุสูนาคะนั้นนัน่แล  เสวยราชย 
ได  ๒๘   ป. พระราชาผูเปนพระเจาพี่นองกัน  ๑๐  พระองค ๒   ซ่ึงเปนพระราช 
โอรสของพระเจาอโศก๑  เสวยราชยได   ๒๒  ป.   ภายหลังแตกาลแหงพระราชา 
ผูเปนพระเจาพี่นองกัน  ๑๐  องคนั้น    มีพระราชา  ๙  พระองค๓   ทรงมีพระนาม 
วา  นันทะ (ตอสรอยพระนามทุก ๆ  พระองค)   เสวยราชยได   ๒๒  ป  เทานั้น 
พระเจาจันทรคุต เสวยราชยได  ๒๔  ป.  พระเจาวินทุสาร  เสวยราชยได  ๒๘   ป. 
๑.  พระนามวา พระเจาอโศก  ท้ัง ๒ แหงนี้ ฎีภาสารัตถทีปนี และอรรถโยชนา แกไววา ไดแก 
พระเจากาฬาโศก หรือกาลาโศกนั่นเอง.     ๒. พระราชาผูเปนพระเจาพี่นองกัน ๑๐   องค  
นั้นคือ ภัททเสน  ๑  โกรัณวรรณะ  ๑ มัคุวะ ๑ สัพพัญชนะ ๑  ชาลิกะ  ๑ อุภกะ ๑ สญชัย ๑  
โกรัพพะ ๑    นันวัฒนะ  ๑  และปญจมกะ   ๑. 
๓.  พระราชา ๙  พระองคท่ีมีสรอยพระนามวานันทะ นัน่คือ อุคคเสนนันทะ ๑  ปณฑุกนันทะ  ๑   
ปณฑุคตินนัทะ  ๑     ภูศปาลนันทะ  ๑  รัฏฐปาลกนันทะ  ๑   โควิสาณกนนันทะ  ๑    ทสสีฏิฐกนันทะ  
๑     
เกวัฏฏกนนัทะ  ๑    และธนนันทะ  ๑   นัยสารัตถทีปนี ๑/๒๔๔. 
๒.  พระนามวาพระเจาอโศกองคนี้  คือ พระเจาอโศกมหาราช  ซ่ึงเปนพระราชโอรสของพระเจา 
วินทุสารหรือพินทุสารนั่นเอง.  พึงดูบาลีในสมันต ฯ  นี้  หนา ๔๐ และ ๔๔. 
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ในท่ีสุด   (รัชกาล) แหงพระเจาวินทุสารนัน้  พระเจาอโศกก็ข้ึนครองราชย.     
ในกาลกอนแตทรงอภิเษก  พระเจาอโศกนั้น  ครองราชยอยู   ๔   ป.   ในปท่ี  ๑๘   
จากเวลาท่ีพระเจาอโศกทรงอภิเษกแลว  พระมหินทเถระก็มายืนอยูท่ีเกาะนี้.     
คํานี้วา  พระมหินทเถระยืนอยูท่ีเกาะนี้  ในปท่ี ๒๓๖  พรรษา  นับมาแตปท่ี 
สมเด็จพระสัมพุทธเจาปรินิพพาน  ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบ  ตามสายราชวงศ  
(ของพระราชาในชมพูทวีป)  นั่น ดังพรรณนามา  ฉะนี้. 
        [พระเจาเทวานัมปยดิสทรงพบพระมหินทเถระ] 
        ก็ในวันนัน้  ท่ีเกาะตัมพปณณิทวีป  มีงานนักษตัรฤกษในเชษฐมาสตน  
(คือเดือน ๗).   พระราชาทรงรับส่ังใหโฆษณานกัษัตรฤกษ   แลวทรงบังคับ 
พวกอํามาตยวา  พวกทาน  จงเลนมหรสพเถิด   ดังน้ี  มีราชบุรุษจํานวนถึง 
ส่ีหม่ืนเปนบริวาร เสด็จออกไปจากพระนคร  มีพระสงคจะทรงกฬีาลาเนื้อ 
จึงเสด็จไปโดยทางท่ีมิสสกบรรพตต้ังอยู.   เวลานั้น  มีเทวดาตนหน่ึง  ซ่ึงสิงอยู 
ท่ีบรรพตนั้น  คิดวา  เราจกัแสดงพระเถระท้ังหลาย   แกพระราชา  จึงแปลง 
เปนตัวเนื้อละมั่งเท่ียวทําทีกนิหญาและใบไมอยูในท่ีไมไกล  (แตพระเถระน้ัน).  
พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นเนื้อละม่ังตัวนั้นแลว   จงึทรงดําริวา  บัดนี ้
ยังไมสมควรจะยิงเนื้อ   ตัวท่ียังเลินเลออยู  จึงทรงดีดสายธนู.  เนื้อเร่ิมจะหา 
ทางหนี   ๆ   ไปทางท่ีกําหนดหมายดวยตนมะมวง.  พระราชาเสด็จตดิตามไป 
ขางหลัง  ๆ   แลวเสด็จข้ึนสูทางท่ีกําหนดดวยตนมะมวงนั่นเอง. ฝายมฤค  ก็หายตวั 
ไปในท่ีไมไกลพระเถระท้ังหลาย.  พระมหินทเถระเห็นพระราชากําลังเสด็จมา 
ในท่ีไมไกล   จึงอธิษฐานใจวา   ขอใหพระราชาทอดพระเนตรเห็นเฉพาะเรา 
เทานั้น    อยาทอดพระเนตรเห็นพวกนอกนี้เลย   จึงทูลทักวา  ติสสะ    ติสสะ    
 
 
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 127 
ขอจงเสด็จมาทางน้ี.    พระราชาทรงสดับแลว    เฉลียวพระหฤทัยวา   ข้ึนช่ือวา 
ชนผูท่ีเกิดในเกาะน้ีซ่ึงสามารถจะเรียกเราระบุช่ือวา   ติสสะ        ไมมี      ก็สมณะ 
โลนรูปนี้ทรงแผนผาขาดท่ีตดั   (ดวยศัสตรา)   นุงหมผากาสาวะ   เรียกเราโดย 
เจาะช่ือ  ผูนี้คือใครหนอแล   จักเปนมนุษยหรืออมนุษย   ?   พระเถระจึงถวาย 
พระพรวา 
                        ขอถวายพระพร  มหาบพิตร !  อาตม-   
                ภาพท้ังหลายชื่อวาสมณะ         เปนสาวกของ 
                พระธรรมราชามาท่ีเกาะนี้           จากชมพูทวีป 
                เพ่ืออนุเคราะหมหาบพิตรเทานัน้. 
[ไมไผ ๓ ลําประมาณคาไมไดเกิดแกพระเจาเทวานัมปยดิส] 
        โดยสมัยนั้น    พระเจาเทวานัมปยดิสมหาราช   และพระเจาอโศกธรรม- 
ราชา    ทรงเปนพระอทิฏฐสหายกนั   (คือสหายท่ียังไมเคยพบเหน็กัน).  ก็ดวย 
พระบุญญานุภาพ   ของพระเจาเทวานัมปยดิสมหาราช  มีไมไผ  ๓   ลํา  มีประมาณ 
เทาคันธงรถ     เกิดข้ึนท่ีกอไมไผแหงหนึ่ง     ท่ีเชิงฉาตกบรรพต       ลําหนึ่งช่ือ   
ลดายัฏฐิ  ลําหนึ่งช่ือ  บุปผยฏัฐิ  ลําหนึ่งช่ือ  สกุณยัฏฐิ. 
        บรรดาไมไผ  ๓  นั้น ลําท่ีช่ือวา  ลดายัฏฐิ  (คือลําไมเถา)  มีสีเหมอืน 
เงินแท  ลดาวลัยท่ีเกิดพนัตนไมไผนั้นก็ปรากฏมีสีเหมือนทอง.  สวนในลําท่ี 
ช่ือวา  บุปผยฏัฐิ  (คือลําดอกไม)   ก็มีดอกซ่ึงมีสีเขียว   เหลือง    แดง    ขาว      
และดํา ปรากฏมีข้ัว    ใบ    และเกสรที่จําแนกไวดี.     สวนในลําท่ีช่ือวา   สกุณยัฏฐิ  
(คือลําสกุณชาติ) ก็มีหมูสกณุาหลายหลากมีหงส  ไก  และนกโพระดก   (นกกระดก)  
เปนตน   และมีสัตว   ๔   เทานานาชนิด   ปรากฏเปนเหมือนมีชีวิตอยู.   แมสมจริง 
ดังท่ีพระอาจารยชาวสิงหล   กลาวไวในคัมภีรทีปวงศวา 
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                        ไมไผ     ๓    ลํา   ไดมีแลวท่ีเชิงเขาชื่อ  
                ฉาตกะ   ลําท่ีเปนเถา     มีสีขาวและงามเหมือน   
                สีทอง    ปรากฏอยูท่ีลําตน* สีเงนิ,    ดอกสีเขียว 
                เปนตน   มีอยูเชนใด.    ดอกเชนนั้น     ก็ปรากฏ 
                อยูในลําดอกไม,          สกุณชาตหิลายหลาก   ก็ 
                จับกันอยูท่ีลําสกุณชาติ   โดยรูปของตน 
                นั่นเอง. 
[รัตนะคือแกววิเศษ  ๘  ชนิดเกิดแกพระเจาเทวานัมปยดิส] 
        รัตนะ   (คือแกว)    มีหลายชนิด    มีแกวมุกดา   แกวมณี  และแกว 
ไพฑูรยเปนตน    เกิดข้ึนแมจากสมุทร    แกพระเจาเทวานัมปยดิสพระองคนั้น. 
สวนในเกาะตัมพปณณทิวีป   มีแกวมุกดาเกิดข้ึน   ๘    ชนิด   คือ   แกวมุกดาม ี
สัณฐานเหมือนรูปชาง ๑  แกวมุกดามีสัณฐานเหมือนรูปรถ ๑  แกวมุกดามีสัณฐาน 
เหมือนผลมะขามปอม ๑   แกวมุกดามีสัณฐานเหมือนกําไลมือ  ๑   แกวมุกดาม ี
สัณฐานเหมือนวงแหวน  ๑   แกวมุกดามีสัณฐานเหมือนผลไมกุม ๑  แกวมุกดา 
ปกติ ๑  ทาวเธอไดสงลําไมไผ   แกวมุกดานั้น ๆ  กับรัตนะมากมาย  อยางอ่ืน 
ไปถวาย   เพื่อเปนเคร่ืองบรรณาการ   แดพระเจาอโศกธรรมราช. 
[พระเจาอโศกสงเบญจราชกุธภัณฑไปถวายพระเจาเทวานัมปยดิส] 
        พระเจาอโศกทรงเล่ือมใส    แลวทรงสงเคร่ืองราชกกุธภัณฑ  ๕  อยาง 
ไปถวายแดทาวเธอ  คือ   เศวตฉัตร ๑   แสจามร  (วาลวีชนี)  ๑   พระขรรค ๑   
รัตนะประดับพระเมาลี (คือ  พระอุณหิส   ติดพระมหาพชัิยมงกุฎ)  ๑   ฉลอง 
*  ราชตยฏฐี   เปนปฐมวภิัตติ  ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ.  นยัอรรถโยชนา  ๑/๘๐. 
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พระบาท  ๑  และเคร่ืองบรรณาการอยางอ่ืนหลายชนดิ   เพื่อประโยชนแกการ   
อภิเษก.  คืออยางไร.   คือ    สังข  ๑   คังโคทกวารี   (น้ําท่ีแมน้ําคงคา     หรือน้ํา 
ท่ีเกิดจากสระอโนดาต)   ๑   วัฒนมานะ    จุณสําหรับสรงสนาน  ๑   วฏังสกะ    
(พระมาลากรองสําหรับประดับพระกรรณ  หรือกรรเจยีก     เคร่ืองประดับห)ู   ๑ 
ภิงคาร    พระเตาทอง ๑  นันทิยาวฏะ    ภาชนะทอง     (ทําไวเพื่อการมงคล  มี 
สัณฐานเหมือนรูปกากบาท)  ๑ สิริกะ (วอหรือเสล่ียง)   ๑  กัญญา   ขัตติยกุมารี  ๑   
อโธวิมทุสสยุคะ   (คูพระภษูาท่ีไมตองซัก) ๑   หัตถปุณฉนะ    ผาสําหรับเช็ด 
พระหัตถ  ๑    หริจันทนะ     แกนจันทนแดง  ๑  อรุณวณัณมัตติกะ  ดินสีอรุณ  ๑   
อัญชนะ*   ยาหยอดพระเนตร  ๑  หรีตกะ พระโอสถสมอ  ๑   อามลกะ  พระโอสถ    
มะขามปอม  ๑   ฉะนีแ้ล. 
        แมคํานี้กส็มจริงดังคําท่ีพระอาจารยชาวสิงหล   กลาวไวในคัมภีร 
ท่ีปวงศวา 
                              พระราชาทรงพระนามวาอโศก   ทรง 
                  สงเคร่ืองบรรณาการ ซ่ึงเกิดขึ้นเพราะบุญ 
                  กรรม (ของพระองค)     ไป    (ถวายแด 
                  พระเจาเทวานัมปยดิส)   คือ   พดัวาลวีชนี  ๑   
                  พระอุณหิส  (พระมหาพิชัยมงกุฏ)  ๑  เศวต 
                  ฉัตร  ๑  พระขรรค  ๑  ฉลองพระบาท ๑  เวฐนะ 
                  ผาโพกพระเศียร  ๑ สารปามังคะ   สรอย 
                  สังวาล  ๑ ภงิคาร   พระเตาทอง ๑   นันทิวัฏฏ- 
*   อัญชนะ แปลวา แรพลวง  ก็ได.   ดอกอัญชันก็ได  ดอกอังกาบก็ได หรือยาหยอดตาก็ได  
ในท่ีนี้ไดแปลวา  ยาหยอดตา. 
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 130 
                กะ  ภาชนะทอง ๑   สิวิกะ  (วอหรือเสล่ียง)  ๑  
                สังขะ  (สังขสําหรับรดนํ้าในเวลาอภิเษก) ๑   
                วฏังสกะ (พระมาลากรองสําหรับประดับ 
                พระกรรณ  หรือกรรเจียกเคร่ืองประดับหู) ๑   
                อโธวิวัตถโกฏิกะ  พระภูษาคูหนึง่ท่ีไมตอง 
                ซักฟอก ๑  โสวัณณปาตีถาดทอง ๑  กฏัจฉ ุ
                ทัพพี ๑  มหัคฆหัตถปุณฉนะ  ผาสําหรับเช็ด 
                พระหัตถท่ีมีคามาก ๑  อโนตตัโตทกกาชะ 
                หาบนํ้าสระอโนดาด  ๑  อุตตมหริจันทนะ 
                แกนจันทนแดงท่ีดีเลิศ  ๑  อรุณวัณณมัตติกะ 
                ดินสีอรุณ ๑ อัญชนะยาหยอดพระเนตรท่ีนาค 
                นํามาถวาย ๑  หรีตกะพระโอสถสมอ ๑   
                อามลกะ  พระโอสถมะขามปอม ๑  มหัคฆ 
                อมโตสถะ  พระโอสถแกโรคท่ีมีคามาก ๑  
                ขาวสาลีมีกลอนหอม  ๖,๐๐๐  เกวียนท่ีนก 
                แขกเตานํามาถวาย ๑. 
        ก็พระเจาอโศก  ทรงสงเคร่ืองบรรณาการ  ท่ีเปนอามิสนั้นไปถวาย 
อยางเดยีวหามิได   ไดยินวา  ยังไดสงแมธรรมบรรณาการนี้ไปถวายอีก  ดังนี้คือ 
                         หมอมฉัน  ไดถึงพระพุทธเจา  พระ 
                ธรรมและพระสงฆ    วาเปนสรณะท่ีพึ่งแลว      
                ไดแสดงตนเปนอุบาสก   ในพระศาสนาแหง 
                ศากยบุตร,         ขาแตพระองคผูสูงสุดกวา 
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                นรชน  !   ถึงพระองคทาน       ก็จงยังจิตให  
                เล่ือมใสในอุดมวัตถุท้ัง  ๓ เหลานี้เถิด   ขอให 
                ทรงเขาถึงรัตนะท้ัง  ๓  นัน้วาเปนสรณะที่พึ่ง 
                ดวยพระศรัทธาเถิด.                         
        ในวนันั้น    พระราชาพระองคนั้น         ทรงรับมุรธาภิเษก   ๑   เดือนดวย 
เคร่ืองอุปกรณการอภิเษก       ท่ีพระเจาอโศกทรงสงไปถวาย.        จริงอยู  เหลา 
เสนามาตยไดทําการอภิเษกถวายแดทาวเธอ          ในดิถีวันเพ็ญแหงเดอืนวิสาขะ 
(คือวันเพ็ญเดอืน ๖ ). 
        ทาวเธอพระองคนั้น    เมื่อทรงอนุสรณถึงศาสนาประวัตินัน้   ท่ีพระองค 
ไดทรงสดับมาไมนาน   คร้ันไดทรงสดับคํานั้น   ของพระเถระวา  ขอถวายพระพร 
มหาบพิตร !    อาตมภาพท้ังหลาย    ช่ือวาสมณะเปนสาวก   ของพระธรรมราชา 
ดังนี้        เปนตนแลวทรงดําริวา     พระผูเปนพระเจาท้ังหลาย   มาแลวหนอแล  จึง 
ทรงท้ิงอาวุธในทันใดนั้นเอง   แลวประทับนั่งสนทนาสัมโมทนียกถาอยู   ณ   สวน 
ขางหนึ่ง.  เหมือนดังท่ีพระโบราณาจารย  กลาวไววา 
                          พระราชาทรงท้ิงอาวุธแลว     เสด็จ- 
                ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึง่    คร้ันประทับนั่ง 
                แลว ไดตรัสพระดาํรัสประกอบดวยประโยชน 
                เปนอันมากราเริงอยู. 
        ก็เม่ือทาวเธอพระองคนัน้    ทรงสนทนาสัมโมทนียกถาอยูนั่นแล 
ขาราชบริพารจํานวนส่ีหม่ืนเหลานั้น    กพ็ากันมาแวดลอมพระองคแลว.  
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     [พรเถระแสดงใหพระราชาทอดพระเนตรเห็นจริงอีก  ๖  คน]  
        คราวนั้น      พระเถระ     ก็แสดงชน    ๖    คนแมนอกนี้.     พระราชาทอด 
พระเนตรเห็น   (ชนท้ัง  ๖   นั้น)    แลว     จึงทรงรับส่ัง    (ถาม)    วา    คนเหลานี ้
มาเม่ือไร  ? 
        พระเถระ.   มาพรอมกับอาตมภาพนัน่แล   มหาบพิตร  ! 
        พระราชา.   ก็บัดนี้   สมณะแมเหลาอ่ืน  ผูเห็นปานนี้   มีอยูในชมพูทวีป 
บางหรือ  ?   
        พระเถระ.   มีอยู   มหาบพิตร !   บัดนี้       ชมพูทวปี    รุงเรืองไปดวย 
ผากาสาวพัสตร    สะบัดอบอวลไปดวยลมฤษี,    ในชมพูทวีปนัน้ 
                        มีพระอรหันตพุทธสาวกเปนอันมาก 
                ซ่ึงเปนผูมีวิชชา    ๓    และไดบรรลุฤทธ์ิ 
                เชี่ยวชาญทางเจโตปริยญาณ ส้ินอาสวะแลว. 
        พระราชา.   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !    พระคุณเจาท้ังหลาย    พากันมา 
โดยทางไหน  ?  
        พระเถระ.    มหาบพิตร  !    อาตมภาพทั้งหลายไมไดมาทางน้ําและทาง 
บกเลย. 
        พระราชา.    ก็ทรงเขาพระทัยไดดีวา      พระคุณเจาเหลานี้มาทางอากาศ. 
[พระเถระถามปญหาเพื่อหยั่งทราบพระปญญาของพระราชา] 
        พระเถระ.   เพื่อจะทดลองดูวา    พระราชา    จะทรงมีความเฉียบแหลม 
ดวยพระปรีชาหรือหนอแล  ?    จึงทูลถามปญหาปรารภตนมะมวง   ซ่ึงอยูใกลวา 
มหาบพิตร    ตนไมนี้ช่ืออะไร  ?  
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        พระราชา.   ช่ือตนมะมวง   ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระ.   ขอถวายพระพร  มหาบพติร !    ก็นอกจากตนมะมวงนี้แลว 
มะมวงตนอ่ืน   มีอยูหรือไม  ?   
        พระราชา.    มีอยู  ทานผูเจริญ !  ตนมะมวงแมเหลาอ่ืนมีอยูมากหลาย. 
        พระเถระ.     ขอถวายพระพร  มหาบพิตร   !   ยกเวนมะมวงตนนี้   และ 
มะมวงเหลาอ่ืนเสียแลว   ตนไมชนิดอ่ืน  มีอยูหรือหนอแล  ? 
        พระราชา.    มีอยู   ทานผูเจริญ  !    แตตนไมเหลานัน้    มิใชตนมะมวง. 
        พระเถระ.    ยกเวนตนมะมวง  และมิใชตนมะมวงเหลาอ่ืนเสีย   ก็ตนไม 
ชนิดอ่ืน   มีอยูหรือ  ? 
        พระราชา.   มี   คือ    มะมวงตนนีแ้หละ   ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระ.    ดีละ   มหาบพิตร  !   พระองคทรงเปนบัณฑิต,   ก็พระ- 
ประยูรญาติของพระองค    มีอยูหรือ ?  มหาบพิตร  ! 
        พระราชา.  ชนผูเปนญาติของขาพเจา  มีอยูมากหลาย  ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระ.   ยกเวนชนผูเปนพระประยรูญาติ    ของพระองคเหลานี้เสีย 
แลว  ชนบางพวกเหลาอ่ืน  แมผูท่ีมิใชพระประยูรญาติมีอยูหรือ  ?  มหาบพิตร ! 
        พระราชา.  ชนผูท่ีมิใชญาติ  มีมากกวาผูท่ีเปนญาติ  ทานผูเจริญ !  
        พระเถระ.  ยกเวนผูท่ีเปนพระประยูรญาติของพระองค  และผูท่ีมิใช 
พระประยูรญาติเสียแลว  ใคร ๆ คนอ่ืน  มีอยูหรือ ? ขอถวายพระพร ; 
        พระราชา.   มี   คือ    ขาพเจาเอง   ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระ.    ดีละ  มหาบพิตร  !   ข้ึนช่ือวาตน    ไมจัดวาเปนญาติของตน 
ท้ังจะไมใชญาติ  (ของตน)  ก็หามิได.  
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   [พระราชาพรอมดวยขาราชบริพารดํารงอยูในไตรสรณคมน] 
        ลําดับนั้น   พระเถระคิดวา   พระราชาเปนบัณฑิต    จกัทรงสามารถ 
รูธรรมได    ดังนี้แลวจึงแสดงจูฬหตัถิปโทปมสูตร*.        ในเวลาจบกถา   พระราชา 
พรอมดวยขาราชบริพารประมาณส่ีหม่ืน     ดํารงอยูในไตรสรณคมนแลว 
        ก็ในขณะนั้นนั่นเอง        พนักงานหองเคร่ือง     ก็นาํพระกระยาหารมา   
ทูลถวายแดพระราชา.         สวนพระราชากาํลังทรงสดับพระสูตรอยู  ไดทรงเขา 
พระหฤทัยดีแลวอยางนีว้า     สมณศากยบุตรเหลานี้      ไมควรจะฉันในเวลาน้ี.   
แตทาวเธอ     ทรงดําริวา    กก็ารท่ีเราไมถามแลวบริโภคไมควร     ดังนีแ้ลว      จึง 
ตรัสถามวา     ทานผูเจริญ     พวกทานจักฉันหรือ  ? 
        พระเถระ.   ขอถวายพระพร     มหาบพิตร  !    พวกอาตมภาพ   ไมควรฉัน 
ในเวลานี้. 
        พระราชา.   ควรฉันในเวลาไหนเลา  ?   ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระ.    ควรฉันต้ังแตพระอาทิตยข้ึนไป   จนถึงเวลาเท่ียงวัน   ขอ 
ถวายพระพร  ! 
        พระราชา.    พวกเราไปสูพระนครกันเถิด   ทานผูเจริญ ! 
        พระเถระ.    อยาเลย    มหาบพิตร  !      พวกอาตมภาพจักพกัอยูในท่ี 
นี้แหล. 
        พระราชา.    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !      ถาพวกพระคุณเจา  จะพักอยู  
(ในท่ีนี)้     ไซร,    ขอเด็กคนนี้     จงมาไปกับขาพเจา. 
        พระเถระ.   ขอถวายพระพร   มหาบพติร !      เด็กคนนี้บรรลุผลแลว 
รูแจงพระศาสนาแลว    เปนปพพัชชาเปกขะ   (คือผูมุงจะบรรพชา)   จกับรรพชา 
ในบัดนี้. 
* ม.  มู.  ๑๒/๓๓๖. 
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        พระราชา   ทรงรับส่ังวา      ขอแตพระคุณเจาผูเจริญ      ถาเชนนั้นพรุงนี้  
ขาพเจาจักสงรถมา  (รับพวกพระคุณเจา),    ขอพระคุณเจาท้ังหลาย  พึงข้ึนรถ 
นั้นมาเถิด   ดังนี้  ถวายบังคมแลว   ก็เสดจ็หลีกไป. 
    [สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟงธรรมท่ัวเกาะลังกา] 
        พระเถระ   เม่ือพระราชาเสด็จหลีกไปไมนานนกั    จึงเรียกสุมนสามเณร 
มาส่ังวา  สุมนะ  เธอจงไปโฆษณาเวลาฟงธรรมเถิด. 
        สุมนสามเณรเรียนถามวา   ขาแตทานผูเจริญ  !        กระผมจะโฆษณาให 
ไดยินตลอดท่ีมีประมาณเทาไร  ? 
        พระเถระส่ังวา  จงโฆษณาใหไดยินท่ัวเกาะตัมพปณณิทวีปเถิด. 
        สามเณรรับเถรบัญชาวา   ขาแตทานผูเจริญ  !  ดีละ  แลวก็เขาจตุตถฌาน 
มีอภิญญาเปนบาท  ออก  (จากฌาน)  แลวอธิษฐานมีจิตต้ังม่ัน    โฆษณาเวลา 
ฟงธรรมใหไดยินท่ัวเกาะตัมพปณณิทวีปตลอด  ๓  คร้ังแลว. 
        พระราชา  ทรงสดับเสียงนั้นแลว      จงึทรงสงขาวไปยังสํานักของ 
พระเถระท้ังหลายวา  มีอุปทวะอะไร  ๆ  หรือ  ?   ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระทูลวา   อาตมภาพท้ังหลาย   ไมมีอุปทวะอะไร   อาตมภาพ 
ท้ังหลาย      ไดใหสามเณรโฆษณาเวลาฟงธรรม.   อาตมภาพท้ังหลาย   มีความ 
ประสงคจะแสดงพระพุทธพจน  (เทานั้น). 
     [เสียงโฆษณาเวลาฟงธรรมกระฉอนไปถึงชั้นพรหมโลก] 
        ก็แล   เหลาภุมมเทวดา   ไดฟงเสียงของสามเณรนั้นแลว   ก็ไดประกาศ 
เสียงใหบันลือล่ันแลว          เสียงไดกระฉอนข้ึนไปจนถึงพรหมโลกดวยอุบายน่ัน 
เพราะเสียงนั้น       ไดมีเทวดามาสันนิบาตกันอยางมากมาย.     พระเถระเหน็เทวดา  
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มาสันนิบาตกนัอยางมากมาย   จึงแสดงสมจิตตสูตร.   ในเวลาจบกถา   เหลา 
เทวดาประมาณอสงไขยหน่ึง       ไดบรรลุธรรมแลว.      นาคและสุบรรณมากหลาย 
ก็ไดตั้งอยูในสรณคมนแลว.             ก็เม่ือพระสารีบุตรเถระ       แสดงพระสูตรนี้อยู 
การสันนิบาตของเหลาทวนเทพไดมีแลวเชนใด,     เทวดาสันนิบาตเชนนั้น    กไ็ด 
เกิดแลวแมเม่ือพระมหินทเถระ  (แสดงพระสูตรนี้).    
                        [พระปฐมเจดยีเมืองอนุราชบุรี] 
        คร้ังนั้น     โดยลวงไปแหงราตรีนั้น      พระราชา      ก็ทรงสงรถไปเพ่ือ  
(รับ) พระเถระทั้งหลาย.     นายสารถี    พักรถไว    ณ     ท่ีขางหนึ่งแลวเรียนบอก 
แกพระเถระท้ังหลายวา  รถมาแลว     ขอรับ  !    โปรดข้ึนรถเถิด.    พวกเราจะ 
ไปกัน. 
        พระเถระทั้งหลายพูดวา    พวกเราจะไมข้ึนรถ,    ทานจงไปเถิด   พวกเรา 
จักไปภายหลัง       ดังน้ีแลว     ไดเหาะข้ึนสูเวหาส   แลวไปลง  ณ  ปฐมเจดียสถาน 
ในดานทิศบูรพา  แหงเมืองอนุราธบุรี.  จริงอยู   พระเจดียนัน้   ชาวโลกเรียกวา 
พระปฐมเจดีย  เพราะเปนเจดียท่ีประชาชนสรางไว   ในสถานท่ีพระเถระท้ังหลาย 
ลงคร้ังแรกนั่นแล. 
        [พระราชาทรงรับส่ังใหเตรียมการตอนรับพระเถระ] 
        ฝายพระราชา  คร้ันสงนายสารถีไปแลว      จึงทรงบังคับพวกอํามาตยวา 
ขอใหพากนัตกแตมณฑปภายในพระราชนิเวศนเถิด.  ในทันใดนัน้เอง   อํามาตย 
ท้ังปวง     กย็นิดีราเริง     ตกแตงมณฑปเปนท่ีนาเล่ือมใสยิ่งนัก.      พระราชาทรง 
ดําริอีกวา     วนัวานนี้    พระเถระเม่ือแสดงหมวดศีลอยู     ก็กลาววา    ท่ีนอนสูง 
และท่ีนอนใหญ       ยอมไมควร       (แกพวกภิกษ)ุ     ดังนี้,      พระผูเปนเจาท้ังหลาย  
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จักนั่งบนอาสนะท้ังหลาย    หรือจักไมนั่งหนอ   เม่ือทาวเธอ   ทรงดําริอยูอยางนั้น   
นั่นแล   นายสารถีนั้น  ก็มาถึงประตูพระนคร    (พอดี).     เวลานั้นนายสารถีได 
เห็นพระเถระท้ังหลาย    มารัดประคดเอว     หมจีวรอยูกอนแลว.     คร้ันเธอเห็น 
แลว  ก็เปนผูมีจิตเล่ือมใสยิ่งนัก      แลวกลับมาทูลแดพระราชาวา     ขอเดชะ 
ใตฝาละออกธุลีพระบาท  !     พระเถระท้ังหลายมาถึงแลว. 
        พระราชา   ตรัสถามวา    พระเถระท้ังหลาย   ข้ึนรถมาหรือ  ? 
        *   นายสารถีกราบทูลวา  ไมข้ึน    พระเจาขา !    อีกอยางหนึ่ง   พระเถระ 
ท้ังหลายออกทีหลังขาพระพุทธเจา      มาถึงกอนไดยืนอยูท่ีประตูดานทิศปราจีน.   
พระราชาทรงสดับวา    พระเถระท้ังหลายไมข้ึนแมซ่ึงรถ     จึงทรงพระดําริวา 
บัดนี้  พระผูเปนเจาท้ังหลาย  จักไมยินดีอาสนะสูง  แลวตรัสส่ังวา แนะพนาย !  
ถาเชนนั้น  พวกทานจงปูอาสนะ       โดยอาการเพียงลาดพื้น      เพื่อพระเถระ 
ท้ังหลาย  ดังนีแ้ลว   ไดเสด็จสวนทางไป.       พวกอํามาตยปูเส่ือออนบนพื้นแลว 
ปูเคร่ืองลาดอันวิจิตมีผาโกเชาวเปนตน   (พรม)    ขางบน.     พวกโหรผูทํานายนิมิต 
เห็น (เหตกุารณนั้น)   แลว   พากันพยากรณวา       แผนดินนี้ถูกพระเถระเหลานี ้
ยึดแลวในบัดนี้,  ทานเหลานี้   จักเปนเจาของแหงเกาะตัมพปณณิทวปี.      ฝาย 
พระราชาไดเสด็จมาถวายบังคมพระเถระท้ังหลายแลว        ทรงรับเอาบาตรจาก 
หัตถของพระมหินทเถระ  แลวนิมนตเหลาพระเถระใหเขาไปในเมือง   ดวยการ 
บูชาและสักการะใหญ  ใหเขาไปสูภายในพระราชนิเวศน.     พระเถระเห็นการให 
ปูอาสนะแลว  นั่งพลางคิดไปวา ศาสนาของเราจักแผไปท่ัวลังกาทวีป      และ     
ตั้งม่ันไมหวั่นไหวดุจแผนดนิ.   พระราชาทรงเล้ียงดูพระเถระท้ังหลายใหอ่ิมหนํา 
ดวยขาทนียะโภชนียะ     อันประณีต ดวยพระหัตถของพระองคเสร็จเรียบรอย 
*   พระธรรมบัณฑิต   (มานิต   ถาวโร   ป.    ธ.  ๙ )  วัดสัมพันธวงศ  แปล.  
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แลว  ไดรับส่ังใหเรียกสตรี  ๕๐๐  คน  มีพระนางอนฬุาเทวีเปนประมุข 
มากดวยพระดํารัสวา        พวกแมจงกระทําการอภิวาทและบูชาสักการะพระเถระ 
ท้ังหลายเถิด    ดังนี้  แลวไดเสด็จประทับนัง่  ณ  สวนขาหนึ่ง. 
         [พระเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาและชาวเกาะ] 
        ในเวลาเสร็จภัตกิจ       พระเถระ      เม่ือจะใหฝนรัตนะคือพระธรรมตกแก 
พระราชาพรอมท้ังชนบริวาร  จึงไดแสดงเปตวัตถุ  วิมานวัตถุ  และสัจจสังยุต. 
สตรีท้ัง  ๕๐๐  เหลานั้น       ฟงธรรมเทศนาน้ัน    ของพระเถระ    ไดกระทําใหแจง   
ซ่ึงโสดาปตติผล.       แมเหลามนุษยท่ีไดพบเห็นพระเถระบนเขามิสสกบรรพตใน 
วันกอน     ก็พากันกลาวสรรเสริญคุณของพระเถระในท่ีนั้น   ๆ.    พวกมหาชนฟง 
(จากสํานกั)      ของชนเหลานั้น     ไดประชุมกันสงเสียงเอ็ดอึงท่ีพระลานหลวง.  
พระราชาตรัสถามวา    นั่นเสียงอะไรกนั.   ทวยนครกราบทูลวา   พวกมหาชน 
รองวา      ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  !      พวกขาพระพทุธเจาไมไดเหน็พระเถระ 
พระราชาทรงพระดําริวา         ถาพวกมหาชนจักเขามาในท่ีนี้ไซร       โอกาสจักไมมี 
จึงตรัสวา      แนะพนาย  !       พวกเธอจงไปชําระโรงชาง   เกล่ียทราย  โปรยดอกไม   
๕  สี   ผูกเพดานผาแลวปูลาดอาสนะ        เพื่อพระเถระท้ังหลายบนท่ีของชางมงคล.  
พวกราชอํามาตยไดกระทําอยางนั้นแลว.  พระเถระไดไปนั่งแสดงเทวทูตสูตร 
ในท่ีนั้น.  ในเวลาจบกถา      คนประมาณหน่ึงพัน     ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล.   
ในเวลานั้น  ชนทั้งหลายคิดวา   โรงชางแคบเกินไปเสียแลว      จึงตกแตงอาสนะ 
ท่ีอุทยานนนัทวันใกลประตูดานทิศทักษิณ.       พระเถระ  (ไป)     นั่งแสดงอาสิวิ- 
โสปมสูตร ในอุทยานนนัทวนันั้น.    เพราะฟงอาสิวิโสปมสูตรแมนั้น    คนประมาณ 
พันหนึ่ง ไดโสดาปตติผล.     ในวนัท่ีสองแตวันท่ีพระเถระมาแลว    ธรรมาภิสมัย  
(การตรัสรูธรรม  การบรรลุธรรม)    ไดมีแกคนประมาณ  ๒,๕๐๐  คน.  
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                       [พระราชาถวายอุทยานสรางวัด] 
        เม่ือพระเถระสัมโมทนากับพวกกุลสตรี          กุลสุณหา         กุลกุมารี    
ผูมาแลวและมาแลว      ในอุทยานนนัทวนันั่นแล         เวลาก็ตกเยน็.      พระเถระ 
สังเกตเวลาแลวลุกข้ึนพลางพูดวา      ไดเวลา   พวกเราจะไปยังเขามิสสกบรรพต.   
พวกอํามาตยเรียนถามวา    พวกทานจะไปไหนกันขอรับ  ?   พระเถระกลาววา 
จะไปยังท่ีพักของพวกเรา.           อํามาตยเหลานั้นกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ   
แลวกราบเรียนตามพระบรมราชานุมัติวา         ทานผูเจริญ   !    เวลานี้  ไมใชเวลาท่ี   
จะไปในท่ีนัน้  อุทยานนนัทวนันี้แหละ จงเปนท่ีพักของพระผูเปนเจา. พระเถระ 
กลาววา  อยาเลย  พวกอาตมาจะไป.  พวกอํามาตยกราบเรียนตามพระราชดํารัส   
อีกวา  ทานขอรับ ! พระราชาตรัสวา  อุทยานช่ือเมฆวันนี้  เปนของพระชนกเรา 
อยูไมไกลไมใกลนัก จากพระนครสมบูรณดวยทางไปมา  ขอพระเถระเจาท้ังหลาย 
โปรดสําเร็จการอยูในอุตทยานเมฆวันนี้.    พระเถระท้ังหลาย   จึงพักอยูท่ีอุทยาน 
เมฆวัน.     ฝายพระราชาแล  ไดเสด็จไปยังสํานักของพระเถระ  ตอเม่ือราตรีนั้น 
ลวงไป   ไดตรัสถามถึงการจําวัดสบายแลว   ตรัสถามตอไปวา    ขาแตทานผูเจริญ 
อารามน้ี   สมควรแกพระภกิษุสงฆหรือ  ?    พระเถระถวายพระพรวา   สมควร 
มหาบพิตร  !    แลวจึงนําพระสูตรนี้มาวา  อนุชานามิ  ภกฺิขเว   อาราม    
ภิกษุท้ังหลาย  !    เราอนุญาตอาราม     ดังนี้เปนตน.   พระราชาทรงพอพระทัย 
ทรงจักพระสุวรรณภิงคาร   (พระเตาทอง)  ใหน้ําตกไปท่ีมือของพระเถระ   ได 
ถวายอุทยานมหาเมฆวนั    พรอมกันน้ําตก     แผนดินก็หวั่นไหว.   นี่   เปนการ 
ไหวแหงแผนดินคราวแรกในมหาวหิาร.   พระราชาทรงตกพระทัยแลว  จึงตรัส 
ถามพระเถระวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !  เพราะเหตุไร  แผนดินจึงไหว.   
พระเถระทูลถวายพระพรวา   มหาบพิตร  !   อยางตกพระทัยเลย  ศาสนาของ  
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พระทศพลจักต้ังม่ันในเกาะนี้  และท่ีนีจ้ักเปนท่ีตั้งมหาวหิารแหงแรก  แผนดิน  
ไหวนั่นเปนบุรพนิมิตแหงการประดิษฐานพระศาสนา   และท่ีจะสรางวิหารนัน้ 
พระราชาทรงเล่ือมใสเหลือประมาณยิ่ง. 
        [พระเถระแสดงธรรมโปรดชาวเกาะติดตอกันไป] 
        แมในวันรุงข้ึน     พระเถระฉันท่ีพระราชมณเฑียรตามเคยแลวแสดง 
อนมตัคคิยสูตร     ในอุทยานนันทวัน.       วันรุงข้ึนแสดงอัคคิขันโธปมสูตร  ทาน 
แสดงโดยอุบายน้ีนัน่แล    ตลอด ๗   วัน.   ธรรมาภิสมัย  ไดมีแกสัตวประมาณ   
๘,๕๐๐. ตั้งแตนั้นมา   อุทยานนันทวัน  กไ็ดช่ือวา  โชติวนั    เพราะอธิบายวา 
เปนสถานท่ีพระศาสนาปรากฏความรุงเรืองข้ึน.    สวนในวนัท่ี   ๗  พระเถระแสดง 
อัปปมาสูตร    โปรดพระราชาในภายในพระราชวังแลว      ก็เลยไปยังเจติยคิรี- 
พรรพตทีเดยีว.  คร้ังนั้นแล   พระราชาตรัสถามพวกอํามาตยวา  พระเถระส่ังสอน 
พวกเรา  ดวยโอวาทหนกัแลว      พึงไปเสียหรือหนอ  ?    พวกอํามาตยกราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ !   พระเถระพระองคมิไดนิมนตมา    มาเองแท   ๆ   เพราะฉะน้ัน 
แมการไมทูลลาพระองคเลยไปเสีย    ก็พึงเปนได. 
                  [พระราชาทรงรถติดตามพระเถระไป] 
        ลําดับนั้น      พระราชาเสด็จข้ึนทรงรถและทรงประคองพระเทวีท้ังสอง 
ใหข้ึนแลวไดเสด็จไปยังเจติยคิรีบรรพต    ดวยราชานุภาพใหญ.    ทาวเธอคร้ัน 
เสด็จไปแลว  ใหพระเทวีท้ังสองพักอยู  ณ  สวนหนึ่ง  พระองคเองเสด็จ 
เขาไปยังสํานกัของพระเถระท้ังหลาย     มีพระวรกายบอบชํ้าเหลือเกนิเสด็จเขาไป. 
ในเวลานั้นพระเถระทูลทาวเธอวา    มหาบพิตร    เพราะเหตุไร       พระองคจึงทรง 
ลําบากพระวรกายเสดจ็มาอยางนี้.    พระราชาตรัสวา    ทานผูเจริญ  !   ขาพเจามา  
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เพื่อทราบวา   พวกทานใหโอวาทอยางหนักแกขาพเจาแลว     ประสงคจะไปใน  
บัดนี้หรือหนอ  ?   พระเถระทูลวา    มหาบพิตร !  พวกอาตมภาพ  มิใชตองการ 
จะไปแตเวลานี้    ช่ือวาวัสสูปนายิกกาล  (กาลเขาจําพรรษา)     มหาบพิตร  !  ใน 
วัสสูปนายิกกาลนั้น   สมณะไดท่ีจาํพรรษา   จึงจะสมควร. 
                [อริฏฐอํามาตยขอพระบรมราชานุญาตบวช] 
        ในวนันั้นนั่นเอง    อํามาตยช่ืออริฏฐะกับพี่ชายและนองชายรวม  ๕๕  คน 
ยืนอยูในท่ีใกลพระราชากราบทูลวา        ขอเดชะ        ใตฝาละอองธุลีพระบาท  !   
ขาพระพุทธเจาอยากบวชในสํานักของพระเถระ.    พระราชาตรัสวา   ดีละ  พนาย  !  
จงบวชเถิด.   พระราชาคร้ันทรงอนุญาตแลว   ไดมอบถวายใหพระเถระ.   พระ 
เถระ  ก็ใหเขาบวชในวันนั้นนั่นเอง.  ท้ังหมดไดบรรลุพระอรหัต  ในเวลา 
ปลงผมเสร็จเหมือนกนั.  ฝายพระราชาแล  ทรงเอาหนามสะลอมลานพระเจดยี 
ในขณะน้ันนัน่เอง   แลวทรงเร่ิมต้ังการงานไวท่ีถํ้า  ๖๘  ถํ้า  ไดเสด็จกลับสู 
พระนครตามเดิม.    พระเถระแมเหลานั้น   ยังราชตระกูลประกอบดวยเจาพี่และ 
เจานอง  ๑๐  องค    ใหเล่ือมใสแลว  อยูจําพรรษาท่ีเจติยคิรีพรรพตส่ังสอนมหาชน 
แมในเวลานั้นไดมีพระอรหนัต   ๖๒   รูป    เขาจําพรรษาแรกในเจติยคิรีบรรพต. 
             [พระเถระแนะใหหาส่ิงท่ีควรกราบไหวบูชา] 
        คร้ันนั้น      ทานพระมหาหินท  อยูจําพรรษาปวารณาแลว    ไดทูลคํานี้ 
กับพระราชา        ในวนัอุโบสถ  เดือนกัตติกาเพ็ญวา   มหาบพิตร !  พวกอาตมภาพ 
ไดเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจามานานแลว         อยูอยางไมมีท่ีพึ่ง        อยากจะไปยัง 
ชมพูทวีป.   พระราชาตรัสวา      ทานผูเจริญ  !   ขาพเจาบํารุงพวกทานดวยปจจยั ๔  
และมหาชนนี้       อาศัยพระคุณทาน        ตั้งอยูในสรณะท้ังหลาย       เพราะเหตุไร  
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พวกทานจึงเบ่ือหนาย,    พระเถระทูลวา     มหาบพิตร  !   พวกอาตมภาพไดเฝา  
พระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนเวลานานแลว     สถานท่ีควรทําการอภวิาท   การลุกรับ 
อัญชลีกรรมและสาจิกรรม     ไมมี      เพราะเหตุนั้น   พวกอาตมภาพจึงเบ่ือหนาย 
พระราชาตรัสวา  ทานผูเจริญ  !     พระคุณเจา    ไดพูดแลวมิใชหรือวา   พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาปรินิพพานแลว.            พระเถระทูลวา    มหาบพิตร  !    ปรินิพพานแลว 
แมก็จริง    ถึงอยางนั้น      พระสรีรธาตุของพระองคยังอยู.      พระราชาตรัสวา   
ขาพเจารู    ทานผูเจริญ  !    พระคุณทานจาํนงหวังการสรางพระสถูป    แลวตรัส 
ตอไปวา      ทานผูเจริญ  !  ขาพเจาจะสรางพระสถูป  นิมนตพระคุณทานเลือก 
พื้นที่  ในบัดนีเ้ถิด   อนึ่ง    ขาพเจา    จกัไดพระธาตุแตท่ีไหน   ทานผูเจริญ   !    
พระเถระทูลวา     มหาบพิตร  !   ทรงปรึกษากับสุมนสามเณรดูเถิด. 
                [สุมนสามเณรรับจัดหาพระธาตุ] 
        พระราชาทรงรับวา       ดีละ   ทานผูเจริญ  !     แลวเขาไปหาสุมนสามเณร 
ตรัสถามวา  ทานขอรับ  !   เดี๋ยวนี้    พวกเราจักไดพระธาตุจากไหน  ? สุมนสามเณร 
ทูลวา      ทรงขวนขวายนอยเถิด       มหาบพิตร  !     ขอพระองคไดทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา  ฯ    ใหชําระถนนหนทาง  ใหประดับตกแตงดวยเคร่ืองประดับมีธงชัย 
ธงประดาก  และหมอน้ําเต็มเปนตน  แลวพรอมดวยชนบริวารสมาทานองค 
อุโบสถ  ใหพวกพนักงานตาลาวจรดนตรี*  ท้ังปวงประชุมกัน  รับส่ังใหตกแตง 
ชางมงคลประดับประดาดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง  และใหยกเศวตฉัตรข้ึน 
เบ้ืองบนชางมลคลนั้นเสร็จแลว  เวลาเย็น  ขอใหทรงพระกรุณาเสด็จบายพระ- 
พักตรมุงตรงไปยังอุทยานมหานาควนั  พระองคจักทรงไดพระธาตุในท่ีนั้น 
แนนอน.  พระราชาทรงรับวา  สาธุ.  พระเถระท้ังหลาย  ก็ไดไปยังเจติยคิรี- 
บรรพตนั่นแล. 
* พนักงานประโคมดนตรี  หรือละครรําเทา.  
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                 [พระเถระสั่งการใหสุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุ] 
        ณ    เจติยคิรีบรรพตนั้น     ทานพระมหินทเถระ   กลาวกะสุมนสามเณรวา 
ไปเถิด       สามเณร  !  เธอจงเขาเฝาพระเจาอโศกธรรมราช    ผูเปนพระเจาของเธอ 
ในชมพูทวีป    ทูลตามคําของเราอยางนี้วา   มหาบพิตร   !     พระเจาเทวานัมปยดิส 
พระสหายของพระองคทรงเล่ือมใสในพระศาสนาปรารถนาจะใหสรางพระสถูป 
ไดยินวา   พระองคมีพระธาตุอยูในพระหัตถ       (ในครองครอง)     ของพระองค   
ไดทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานธาตุนั้นแกอาตมภาพเถิด   ดังนีแ้ลว 
รับเอาพระธาตุนั้น       จงเขาเฝาทาวสักกเทวราชทูลอยางนี้วา     ขาแตมหาราช    !       
ไดยินวาพระองคมีพระธาตุอยูในพระหัตถ       (ในครอบครอง)   ๒    องค  คือ  
พระทันตธาตุเบ้ืองขวา    ๑   พระธาตุรากขวัญเบ้ืองขวา     ๑     เพราะฉะน้ัน    ขอ 
พระองคโปรดบูชาพระทันตธาตุเบ้ืองขวา      แตพระราชทานพระธาตุรากขวัญ 
เบ้ืองขวาแกอาตมภาพ     และจงทูลทาวสักกะน้ันอยางนีว้า       ขาแตมหาราช   !      
เพราะเหตุไร   พระองคทรงสงพวกอาตมภาพไปยังเกาะตัมพปณณทิวีปแลว 
ทรงปลอยปละละเลยเสีย    ดังนี้. 
   [สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุเกาะลังกาตามเถรบัญชา] 
        สุมนสามเณรรับคําของพระเถระวา     ดีละ   ขอรับ  !   ดังนีแ้ลว  ถือเอา 
บาตรและจีวรเหาะข้ึนสูเวหาส   ในขณะนัน้นั่นเอง      ลงที่ประตูนครปาตลีบุตร 
ไปสูราชสํานักทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ.       พระมหาราชา     ทรงยินดรัีบบาตรจาก 
มือสามเณรรอบดวยของหอมแลวไดบรรจพุระธาตุเชนกบัแกวมกุดาอนัประเสริฐ 
ถวาย.   สามเณรนั้นรับเอาพระธาตุนั้นแลว     เขาไปเฝาทาวสักกเทวราช.  ทาว- 
สักกเทวราชเห็นสามเณรแลวตรัสวา   พอสุมนะผูเจริญ  !   เธอเท่ียวมา   เพราะ 
เหตุไร ?  
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        สามเณร.      ขาแตมหาราช  !   พระองคทรงสงพวกอาตมภาพไปยงัเกาะ  
ตัมพปณณิทวปีแลว    ทรงปลอยปละละเลยเสีย  เพราะเหตุไร. 
        ทาวสักกะ.     ไมไดละเลย   ทานผูเจริญ   !  พูดไปเถิด   จะใหขาพเจา 
ทําอะไร  ? 
        สามเณร.       ไดยนิวา   พระองคมีพระธาตุอยูในพระหัตถ   ๒   องค   คือ 
พระทันตธาตุเบ้ืองขวา  ๑   พระธาตุรากขวัญเบ้ืองขวา    ๑   ฉะนั้นขอใหมหาบพิตร 
ทรงบูชาพระทันตธาตุเบ้ืองขวา    แตทรงพระราชทานพระธาตุรากขวัญเบ้ือขวา 
แกอาตมภาพ.   ทาวสักกะจอมเหลาเทพตรัสวา   ดีละ   ทานผูเจริญ  !  แลวทรง 
เปดพระสถูปแกวมณีประมาณ   ๑  โยชน   ไดนําพระธาตุรากขวัญเบ้ืองขวาออก 
มาแลว  ถวายแกสุมนสามเณร.   สุมนสามเณรน้ัน  รับเอาพระธาตุนั้นแลว 
ประดิษฐานไว      ในเจตยิบรรพตนั่นแล. 
  [พระเถระและพระราชาตลอดถึงชาวเกาะตอนรับพระธาตุ] 
        คร้ันนั้นและ        พระมหานาคเหลานัน้ท้ังหมด    มีพระมหินทเปนประมุข 
ประดิษฐานพระธาตุท่ีพระเจาอโศกธรรมราช     ทรงพระราชทานมาไวท่ีเจตยิ- 
บรรพตนั่นแล   แลวเชิญพระธาตุรากขวัญเบ้ืองขวาไปยังมหานาควนัอุทยานใน 
เวลาบาย.    ฝายพระราชาแล      ทรงทําการบูชาสักการะมีประการดังท่ีสุมนสามเณร 
กลาวแลว  ประทับบนคอชางตัวประเสริฐ        ทรงกั้นเศวตฉัตรดวยพระองคเอง 
บนเศียรของชางมงคล   เสด็จไปถึงมหานาควันอุทยานพอดี.   คร้ังน้ัน     ทาวเธอ 
ไดทรงมีพระรําพึงดังนีว้า  ถาวา  นี้เปนพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจาไซร 
เศวตฉัตรจงเบนออกไป   ชางมงคลจงคุกเขาลงบนพ้ืน  ขอใหผอบบรรจุพระธาตุ 
จงมาประดิษฐานอยูบนกระหมอมของเรา.   พรอมดวยจติตุปบาทของพระราชา 
ฉัตรไดเบนออกไป    ชางคุกเขาลงบนพ้ืน     ผอบบรรจุพระธาตุไดมาประดิษฐาน 
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อยูบนกระหมอมของพระราชา.   พระราชา      ทรงประกอบดวยพระปติปราโมทย  
อยางยิ่ง    ดจุมีพระองคอันน้าํอมฤตนั่นแลโสรจสรงแลว   จึงตรัสถามวา   ทานผู 
เจริญ !   ขาพเจา      จะปฏิบัติพระธาตุอยางไร.     พระเถระทูลวา    ขอพระองคได 
ทรงพระกรุณาวางไว     บนกระพองชางนั่นแหละกอน   มหาบพิตร   !     พระราชา 
ไดทรงยกผอบบรรจุพระธาตุลงวางไวบนกระพองชาง.     ชางมีความดีใจ   ได 
บันลือเสียงดุจเสียงนกกระเรียน.  มหาเมฆ   ตั้งเคาข้ึนแลว    ไดยังฝนโบกขรพรรษ 
ใหตกลงมา.    ไดมีแผนดินใหญไหวจนถึงท่ีสุดน้ํา    มีอันใหรูวา    พระธาตุของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  จักประดิษฐานอยู  ช่ือแมในปจจนัตชนบท  ดังนี้เปนเหตุ 
พวกเทวดาและมนุษยไดรางเริงบันเทิงใจท่ัวกัน. 
                        พระมหาวีระ     (ผูมีความเพียรใหญ) 
                เสด็จมาในเกาะลังกานี้   จากเทวโลก      ได 
                ประดิษฐานอยูบนกระพองชาง     ในดิถีเพ็ญ 
                เปนท่ีเต็มครบ   ๔   เดือน   (กลางเดือน  ๑๒) 
กอใหเกิดปตแิกทวยเทพและหมูมนุษยท้ังหลาย         ดวยสิริคืออานุภาพแหงฤทธ์ิ 
ดวยประการฉะนั้นแล. 
        [ชางนําพระธาตุไปยังท่ีจะสรางพระเจดีย] 
        คร้ังนั้น  พญาชางนั้น       อันพวกตาลาวจรดนตรีมิใชนอยแวดลอมแลว 
มีทวยนครสักการะอยู       ดวยการบูชาสักการะอยางโอฬารยิ่ง    เดินมุงหนาไปทาง 
ทิศปจฉิม      ไมถอยหลังจนกระท่ังถึงประตูนครดานทิศบุรพาอยาโอฬาร  ออก 
ประตูดานทิศบูรพา  มีทวนนครท่ัวท้ังเมืองทําการบูชาอยางโอฬาร  ออก 
(จากเมือง)    ทางประตูดานทิศทักษิณ   เดนิไปที่เทวาลัย   (เทวสถาน)   ของ  
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มเหชยกัษ  นยัวามีอยูในดานทิศปจฉิมแหงถูปาราม    แลวยอนกลับมุงหนาตรง    
ไปยังถูปรามนัน่แลอีก.     กส็มัยนั้น   ถูปารามเปนท่ีตั้งบริโภคเจดยี    ของพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาองคกอน ๆ    ๓  พระองค.                 
                 [ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจา] 
        ดงัไดสดบัมา     ในอดตีกาล    ทวีปนี้  (เกาะลังกา)   ไดมีช่ือวาโอชทวีป. 
พระราชามีพระนามวาอภยั.     เมืองหลวงช่ือวา    อภยัปุระ.     เจติยบรรพตมีช่ือวา 
เทวกูฏบรรพต.  ถูปารามมีนามวา  ปฏิยาราม.    ก็สมัยนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา      กกุสันธะ       ทรงอุบัติแลวในโลก.      สาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น         ช่ือวามหาเทวะ        ไดยนือยูบนเทวกูฏบรรพตกับภกิษุพันรูป 
เหมือนพระมหินทเถระยืนอยูบนเจติยบรรพตฉะนั้น.  สมัยนั้น   พวกสัตวบนเกาะ 
โอชทวีปถึงความวิบัติฉิบหายเพราะโรคชือ่ปชชรก      (โรคไขเซ่ืองซิม)    พระผูมี 
พระภาคเจาพระนามวา  กกสัุนธะ       ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจกัษุ        ได 
ทอดพระเนตรเห็นแลวแล   ซ่ึงสัตวเหลานัน้ผูถึงความวิบัติฉิบหาย  คร้ันทอด 
พระเนตรเห็นแลว    มีภกิษ ุ  ๔   หม่ืนแวดลอมไดเสด็จไป    (ท่ีเกาะนัน้).          
ดวยอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจานั้น       โรคปชชรกไดสงบลงในขณะน้ันนัน่แล.  
เม่ือโรคสงบลงแลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโปรด.    ธรรมาภิสมัย 
ไดแกสัตว  ๘๔,๐๐๐.  พระผูมีพระภาคเจาไดประทานธมกรกไวแลวเสด็จหลีก 
ไป.     ชาวเมืองสรางพระเจดยีท่ีปฏิยาราม      บรรจุธมกรกน้ันไวขางใน.   พระ- 
มหาเทวะไดอยูส่ังสอนชาวเกาะ. 
        สวนในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกนาคมน      ทวปีนี้มี 
ช่ือวา    วรทวีป.    พระราชามีพระนามวา     สมิทธิ.  เมืองหลวงช่ือวา   วัฑฒมาน.   
บรรพตช่ือวา  สุวรรณกูฏ.   ก็แลสมัยนั้น    เกิดมีฝนแลง  ภิกษาหายาก   ขาวกลา 
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เสียหายในวรทวีป.       พวกสัตวถึงความวบัิติฉิบหาย     ดวยโรคคือความอดอยาก.   
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกนาคมน    ทรงทอดพระเนตรดูสัตวโลกดวย 
พุทธจักษุ          ไดทรงเห็นสัตวเหลานัน้ผูถึงความวิบัติฉิบหาย     คร้ันทรงทอด 
พระเนตรเห็นแลว    มีภกิษสุามหม่ืนรูปแวดลอมไดเสดจ็ไป     (ยังเกาะน้ัน).    ดวย 
พุทธานุภาพฝนไดตกถูกตองตามฤดูกาล.      ภิกษาหาไดงาย.   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงธรรมโปรด   (ชาวทวีปนั้น).   ธรรมาภิมมัย    ไดมีแกสัตว  ๘๔,๐๐๐.  
พระผูมีพระภาคเจา      พักพระเถระนามวา       มหาสุมน        ซ่ึงมีภิกษพุันรูปเปน 
บริวารไวท่ีเกาะ       ไดประทานประคดเอวนั้นไวแลวเสด็จหลีกไป.      ชนท้ังหลาย 
ไดสรางพระเจดียบรรจุประคดเอวนัน้ไวภายใน. 
        อนึ่ง      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   กัสสป     เกาะนี้มีช่ือ 
วา   มัณฑทวีป.    มีพระราชาทรงพระนามวา    ชยนัต.  เมืองหลวงนามวา   ไพศาล.  
บรรพตมีช่ือวา    สุภกูฏ.    ก็สมัยนั้นแล     ไดมีการทะเลาะวิวาทใหญในมัณฑทวีป. 
สัตวเปนอันมากเกิดทะเลาะววิาทแกงแยงกนั    ยอมถึงความวิบัติฉิบหาย.  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงพระนามวา  กัสสป       ทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจกัษุ    ได 
ทอดพระเนตรเห็นสัตวเหลานั้นผูถึงความวบัิติฉิบหาย     คร้ันทอดพระเนตรเห็น 
แลว  มีภกิษุสองหมื่นรูปแวดลอมเสด็จมาระงับการววิาท     แลวแสดงธรรมโปรด.    
ธรรมาภิสมัย      ไดมีแกสัตว    ๘๔,๐๐๐.   พระผูมีพระภาคเจาใหพระเถระนามวา 
สัพพนันที   ซ่ึงมีภิกษพุันรูปเปนบริวารพักอยูท่ีเกาะ         ไดประทานอุทกสาฏิก   
(ผาสรงน้ํา)    ไวแลว    เสดจ็หลีกไป.   ชาวเกาะไดสรางพระเจดีย   บรรจุอุทกสาฏิก 
นั้นไวภายใน.    บริโภคเจดยีของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน   ๆ  ๓  พระองค  
ไดประดิษฐานอยูแลวในถูปาราม      ดวยประการอยางนี้.     เจดยีเหลานั้น   ยอม 
สาบสูญไป  เพราะความอันตรธานไปแหงพระศาสนา    เหลืออยูแตเพยีงฐาน  
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เทานั้น  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวคํานี้วา  ก็สมัยนัน้ถูปารามเปนท่ีตั้ง 
แหงบริโภคเจดีย     ของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน   ๆ   ๓  พระองค. 
        ท่ีนี่นั้น เม่ือพระเจดยีสาบสูญไปแลว  ถูกหอมลอมอยูดวยพุมไมตางๆ 
ท่ีมีเรียวกิ่งสะพร่ังไปดวยหนาม  ดวยอานภุาพของเทวดา  โดยต้ังใจวา ใคร   ๆ  
อยาไดประทุษรายท่ีนั้น  ดวยของเปนตนของไมสะอาด  มลทินและหยากเยื่อ. 
                [ชางไมยอมใหยกพระธาตุลงจากกระพอง]   
        คร้ังนั้น      พวกราชบุรุษลวงหนาไปกอนชางน้ัน    ถางพุมไมท้ังหมด 
ปราบพื้นท่ีทําท่ีนั้นใหราบเหมือนฝามือ.   พญาชางเดินบายหนาไปยังท่ีนั้น   ได 
ยืนอยูท่ีฐานตนโพธ์ิทางทิศปจฉิมแหงท่ีนัน้.  คร้ังน้ัน  พวกราชบุรุษปรารภจะ 
ยกพระธาตุลงจากกระพองชางนั้น.  พญาชางไมยอมใหยกลง.  พระราชาตรัสถาม 
พระเถระวา  ทานผูเจริญ  !   เพราะเหตุไร  ชางจึงไมยอมใหยกพระธาตุลง 
พระเถระถวายพระพรวา   มหาบพิตร  !   พระธาตุท่ียกขึน้แลวจะยกลงไมสมควร. 
ก็ในกาลนั้น   น้ําในบึงอภัยวาปแหงขาดไป.      พื้นดินโดยรอบแตกระแหง 
กอนดินเหนียว ยกข้ึนไดงาย   มหาชนเรงรีบชวยกันนําดนิจากบึงอภัยวาปนั้น 
มาทําพ้ืนท่ี  (ฐาน)  ประมาณเทากระพองชาง.  ในขณะน้ันนั่นเอง  ชนท้ังหลาย 
เร่ิมปนอิฐ  เพือ่สรางพระสถูป. พญาชางยนือยูในโรงชางใกลฐานของตนโพธ์ิ 
ในเวลากลางวนั    กลางคืนรักษาพื้นท่ีท่ีจะสรางพระสถูป  ๒-๓  วัน  จนกวาอิฐ 
จะสําเร็จ.  คร้ังนั้น   พระราชารับส่ังใหกอพื้นท่ี  (ฐาน, ท่ีตั้ง)  แลวตรัสถาม 
พระเถระวา  ขาพเจาพึงสรางพระสถูปมีรูปลักษณะอยางไร  ทานผูเจริญ  ? 
พระเถระถวายพระพรวา   เชนกับกองขาวเปลือก  มหาบพิตร  !   พระราชาทรง 
รับส่ังวา  ดีละ  ทานผูเจริญ  !    รับส่ังใหกอพระสถูปขนาดฐานชุกชีแลว   ให 
กระทําสักการะใหญ   เพื่อตองการยกพระธาตุข้ึน.  
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                            พระธาตุแสดงปาฏิหาริยแกมหาชน 
        ทวยนครท้ังส้ินและชาวชนบทประชุมกันแลว        เพื่อชมการฉลอง 
พระธาตุ.  ก็เม่ือหมูมหาชนนัน้ประชุมกันแลว  พระธาตุของพระทศพลไดเหาะ 
ข้ึนสูเวหาสประมาณช่ัวตาล  ๗   ตน   จากกระพองชาง  แสดงยมกปาฏิหาริย 
ธารน้ําและเปลวไฟมีรัศมี  ๖  สี  ยอมพวยพุงออกจากองคพระธาตุท้ังหลายนั้น  ๆ 
ไดมีปาฏิหาริยคลายกับปาฏิหาริยท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง  ณ  โคนตน   
คัณฑามพฤกษ  ใกลกรุงสาวัตถี.   ก็แลปฏิหาริยนั้น    ไมใชดวยอานภุาพของ 
พระเถระ    ไมใชดวยอานภุาพของเทวดาเลย   แทท่ีจริง     เปนดวยพุทธานุภาพ 
เทานั้น. 
        ไดยนิวา  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือยังทรงพระชนมอยูนั่นแล  ไดทรง 
อธิษฐานวา  เม่ือเราปรินิพพานแลว  ยมกปาฏิหาริยจงมีในวันประดิษฐาน 
พระธาตุรากขวัญเบ้ืองขวาของเรา  เหนือท่ีตั้งบริโภคเจดยีของพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ๓ องค   ดานทิศทักษิณแหงอนุราชบุรี   ในเกาะตัมพปณณิทวปี  ดังนี้. 
                        พระพุทธเจาเปนอจินไตย  พระธรรม 
                ของพระพุทธเจา  ก็เปนอจินไตย  วิบากของ 
                เหลาชนผูเล่ือมใสในพระพุทธเจา  และ 
                พระคุณของพระพุทธเจา         ซ่ึงเปนอจินไตย 
                ก็เปนอจินไตย         โดยนยัดงักลาวมาฉะนี้แล. 
             พระพุทธเจาเคยเสด็จไปเกาะลังกาเม่ือยังทรงพระชนมอยู 
ไดทราบวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดเสดจ็ไปสูเกาะนี้  (เกาะลังกา) 
 ถึง  ๓  คร้ัง  แมในคราวยังทรงพระชนมอยู  คือ   คราวแรกเสด็จมาพระองคเดียว 
เทานั้น  เพื่อทรมานยักษ  คร้ันทรมานยักษแลว  ทรงต้ังอารักขาท่ีเกาะตมัพ-  
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ปณณิทวีป  เสด็จรอบเกาะ  ๓  รอบ    ตั้งพระทัยวา     เม่ือเราปรินิพานแลว  
ศาสนาของเรา   จักประดษิฐานอยูบนเกาะนี้. 
           คร้ังท่ีสอง  เสด็จมาพระองคเดียวเหมือนกัน     เพือ่ตองการทรมาน 
พญานาคผูเปนลุงและหลานกัน       คร้ันทรมานเหลานัน้แลว   ไดเสดจ็ไป 
คร้ังท่ีสาม     เสด็จมามีภิกษุ   ๕๐๐  รูปเปนบริวาร    ประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ 
ณ    ท่ีตั้งมหาเจดีย    ท่ีตั้งถูปารามเจดีย     ท่ีประดิษฐานตนมหาโพธ์ิ   ท่ีตั้งมุติงคณ- 
เจดีย   ท่ีตั้งทีฆวาปเจดยี   และท่ีตั้งกัลยาณิยเจดยี.      การมาโดยพระสรีรธาตุ 
คราวนี้  เปนคร้ังท่ี   ๔   ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. 
           ก็แลข้ึนช่ือวา   โอกาสนอยหนึ่งบนพื้นเกาะตัมพปณณิทวีป   ทีเมล็ดน้ํา 
อันพุงออกจากพระสรีรธาตุของพระผูมีพระภาคเจานั้น    ไมถูกตองหาไดมีไม 
พระสรีรธาตุนั้น     ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ยังความเรารอนของ 
ภาคพื้นเกาะตัมพปณณทิวีปใหสงบลงดวยเมล็ดฝน    แสดงปาฏิหาริยแกมหาชน 
แลวลงประดษิฐานอยูบนกระหมอมของพระราชา    ดวยประการอยางนี้. 
พระราชาทรงสําคัญการไดอัตภาพเปนมนษุยซ่ึงมีผลทรงทําสักการะใหญ    ให 
บรรจุพระธาตุแลว  พรอมดวยการบรรจุพระธาตุ    ไดเกิดมีแผนดินหวัน่ไหว 
ใหญ. 
                 [กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา] 
           ก็แลราชกุมารพระนามวาอภยัเปนพระกนิษฐภาดาของพระราชา   ยัง 
พระหฤทัยใหเล่ือมใสในปาฏิหาริยแหงพระธาตุนั้นแลว ทรงผนวชพรอมกับ 
บุรุษประมาณพันหนึ่ง.    พวกทารก  ๕๐๐  คน   ออกบวชจากหมูบานเวตาลิ 
จากหมูบาน   เชนหมูบานทวารมณฑลเปนตน  พวกทารกออกบวชหมูบานละ  
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๕๐๐  คน   เชนเดียวกนั.  พวกทารกหลายรอยคนออกบวชจากภายในเมืองและ  
ภายนอกเมือง    รวมท้ังหมดเปนภิกษุ   ๓   หม่ืนรูป.      กเ็ม่ือพระสถูปสําเร็จแลว 
พระราชา    ราชอํามาตยและพระเทวี   ไดกระทําการบูชา    อยางนาพิศวงคนละ 
แผนก   ๆ   แมแกพวกเทวดานาคและยกัษ.  อนึ่ง เม่ือการบูชาพระธาตุ  (และ) 
พระธาตุเจดยีสําเร็จแลว พระมหินทเถระไปสําเร็จการอยูยังอุทยานเมฆวัน 
นั่นแล. 
         [พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงคจะบวช] 
        ก็สมัยนัน้แล     พระนางอนุฬาเทวี   มีพระประสงคจะบวช  กราบทูล 
แดพระราชา.     พระราชทรงสดับคําของพระนางแลว     ไดตรัสพระดํารัสนี้กะ 
พระเถระวา   ทานผูเจริญ  !   พระนางอนฬุาเทวมีีพระประสงคจะบวช.    ขอ 
พระคุณทานใหพระนางบวชเถิด.   พระเถระถวายพระพรวา    มหาบพติร  !   การ 
ใหมาตุคามบวช  ไมสมควรแกพวกอาตมภาพ.     แตในนครปาตลีบุตร มี 
พระเถรี     นามวาสังฆมิตตา  เปนนองสาวของอาตมภาพ.  ขอพระองคไดทรง 
โปรดใหนิมนตพระเถรีนั้นมา  มหาบพิตร  !   ก็แลโพธิพฤกษ   (ตนไมเปนท่ี 
ตรัสรู)   ของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน  ๆ  ท้ัง   ๓  พระองค    ไดประดิษฐาน 
อยูท่ีเกาะนี,้   โพธิพฤกษอันเปลงขายคือรัศมีใหม  ๆ    ของพระผูมีพระภาคเจา 
แมของเรา  ก็ควรประดษิฐานอยูบนเกาะนี้  เพราะฉะน้ัน     พระองคพึงสง 
พระราชสาสนไปโดยวิธีท่ีพระเถรีสังฆมิตตาจะพึงเชิญไมโพธ์ิมาดวย 
                    [พระราชาสงทูตไปยังชมพูทวีป] 
        พระราชาทรงรับคําของพระเถระวา    ดีละ   เจาขา  !  ดังนี้  ทรงปรึกษา 
กับพวกอํามาตยแลว  ตรัสกะอํามาตยผูเปนหลานของพระองค     นามวาอริฏฐะ 
วาเธอจักอาจไปยังนครปาตลีบุตรนิมนตพระแมเจาสังฆมิตตาเถรีมาพรอมกับ  
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ไมมหาโพธิหรือ  ?  อริฏฐอํามาตยกราบทูลวา    อาจ      สมมติเทพ  !    ถาพระองค  
จักทรงอนุญาตใหหมอมฉันบวช.    พระราชาตรัสวา     ไปเถิดพอ  !    เจานําพระ 
เถรีมาแลว  จงบวชเถิด.      อํามาตยนั้นถือเอาพระราชสาสนและเถรสาสนแลวไป 
ยังทาเรือช่ือชัมพุโกลปฏฏนะ     โดยวันเดยีวเทานั้น      ดวยกําลังการอธิษฐานของ 
พระเถระ   ลงเรือขามสมุทรไปยังเมืองปาตลีบุตรทีเดียว.    ฝายพระนางอนุฬาเทว ี
แล   พรอมดวยหญิงสาว   ๕๐๐   คน     และหญิงชาววังอี  ๕๐๐    คน      สมทานศีล   
๑๐  ครองผากาสาวพัสตรใหสรางสํานักอาศัย  ในสวนหนึ่งพระนคร  แลวสําเร็จ 
การอยูอาศัย. 
                        [ทูตถวายพระราชสาสนและเถรสาสน] 
        ฝายอริฏฐอํามาตยก็ไปถึงในวันนั้นนัน่แล       ไดทูลเกลาถวายพระราช 
สาสนและกราบทูลอยางนี้วา      ขาแตสมมติเทพ  !    พระมหินทเถระพระโอรสของ 
พระองค   ทูลอยางนี้วา  ไดยินวา  พระเทวีพระนามวา   อนุฬา   พระชายาของ 
พระกนษิฐภาดาแหงพระเจาเทวานัมปยดิส     พระสหายของพระองค    มีพระ 
ประสงคจะบวช  เพื่อใหพระนางไดบวช   ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดสง 
พระแมเจาสังฆมิตตาเถรี    และตนมหาโพธ์ิไปกับพระแมเจาดวย.     อริฏฐอํามาตย 
คร้ันทูลถวายเถรสาสนแลวเขาเฝาพระเถรีสังฆมิตตา    กราบเรียนอยางนี้วา 
ขาแตพระแมเจา  !   พระมหนิทเถระ   หลวงพี่ของพระแมเจา     สงขาพเจามาใน 
สํานักของพระแมเจา  โดยส่ังวา       พระนางอนุฬาเทวี      พระชายาของพระกนษิฐ- 
ภาดาแหงพระเจาเทวานัมปยดิส    พรอมกับหญิงสาว  ๕๐๐  คน      และหญิงชาววัง 
๕๐๐     คน   มีความประสงคจะบวช    นัยวาพระแมเจาจงมาใหพระนางอนุฬาเทว ี
นั้นบวช.  ในทันใดนัน้นั่นเอง   พระเถรีนัน้รีบดวนไปยงัราชสํานัก   แลวกราบ  
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ทูลอยางนี้วา     ขาแตมหาบพิตร !  พระมหินทเถระ        หลวงพี่ของหมอมฉันสงขาว  
มาอยางนี้วา         ไดยนิวา  พระนางอนุฬาเทวี  พระชายาของพระกนษิฐภาดาแหง 
พระราชา พรอมดวยหญิงสาว ๕๐๐ คน   และหญิงชาววงั    ๕๐๐   คน    มีความ 
ประสงคจะบวช  คอยทาการมาของหมอมฉันอยู  ขาแตมหาราช  !  หมอมฉัน 
ปราถนาจะไปยังเกาะตัมพปณณิทวีป.   พระราชาตรัสวา    แนะแม  !   พระมหินท- 
เถระแมผูเปนลูกของเราและสุมนสามเณรหลานของเรา  ก็ไปสูเกาะตัมพปณณ-ิ 
ทวีป     ทําใหเราเปนเหมือนคนแขนขาด      เรานั้นเม่ือไมเห็นลูกหลานแม 
เหลานั้น     กเ็กิดความเศราโศก   เม่ือเหน็หนาเจากห็ายโศก      อยาเลยแม  !  แม 
อยาไป.  พระเถรีทูลวา   ขาแตมหาราช !  คําของหลวงพี่แหงหมอมฉันหนักแนน 
แมพระนางอนุฬาขัตติยานี   อันสตรีพันคนแวดลอมแลวมุงหนาตอบรรพชา 
รอคอยหมอมฉันอยู  หมอมฉันจะตองไป    มหาบพิตร  !  พระราชาตรัสวา    แม 
ถาเชนนั้น   เจาเชิญมหาโพธ์ิไปดวยเถิด. 
  [พระเจาอโศกตั้งพระทัยจะสงตนมหาโพธ์ิไปเกาะลังกาอยูกอน] 
        ถามวา   พระราชาไดตนมหาโพธ์ิมาจากไหน  ? 
        แกวา     ไดทราบวา        พระราชาทรงมีพระประสงคจะสงตนมหาโพธ์ิไป 
ยังเกาะลังกา     เม่ือสุมนสามเณรยังไมมา    เพื่อตองการรับเอาพระธาตุ  กอนแต 
พระสังฆมิตตาเถรีจะไปนัน้นั่นแล      ก็ทรงพระดําริวา      เราจักสงตนมหาโพธ์ิ 
ซ่ึงไมควรจะตัดดวยศัสตราไปไดอยางไดหนอแล    เม่ือไมเห็นอุบาย     จึงตรัสถาม 
อํามาตยช่ือมหาเทพ.   อํามาตยนั้นกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  !   มภีกิษุบัณฑิต 
เปนอันมาก.  พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว       รับส่ังใหตระเตรียมภัต    เพื่อภิกษ ุ
สงฆ  ในท่ีสุดภัตกิจไดตรัสถามพระสงฆวา      ทานผูเจริญ  !    ตนมหาโพธ์ิของ  
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พระผูมีพระภาคเจา  ควรไปยงัเกาะลังกาหรือไมหนอ   ?   พระสงฆมอบใหเปน   
ภาระของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ.  พระเถระถวายพระพรวา     ตนมหาโพธ์ิ 
ควรไปยังเกาะลังกาแท  มหาบพิตร   !   ดังนี้แลว    ไดทูลบอกมหาอธิษฐาน  ๕   ขอ 
ของพระผูมีพระภาคเจา. 
        [พระมหาอธิษฐาน  ๕  ขอ   ของพระผูมีพระภาคเจา] 
        มหาอธิษฐาน  ๕  ขอเปนไฉน  ?   คือไดทราบวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบรรทมบนพระแทนปรินิพพาน  ไดทรงอธิษฐานวา  เพื่อตองการใหตน 
มหาโพธ์ิประดิษฐานอยูในลังกาทวีป     พระเจาอโศกมหาราชจักเสด็จมารับเอา 
ตนมหาโพธ์ิ    ในเวลานั้น    กึ่งมหาโพธ์ิดานทิศทักษณิ    จงขาดเองทีเดยีว  แลว 
ประดิษฐานอยูในกระถางทอง     นี้เปนอธิษฐานขอท่ีหนึ่ง.    ทรงอธิฐานวา 
ก็ในเวลาประดิษฐานอยูในกระถางทองน้ัน     มหาโพธ์ิจงลอยเขาไปสูหองหิมวลา- 
หกต้ังอยู   นี้เปนอธิษฐานขอท่ีสอง.   ทรงอธิฐานวา     ในวันคํารบ  ๗   ตน 
มหาโพธ์ิจงลอยลงมาจากกลีบหิมวลาหก   ตั้งอยูในกระถางทอง  เปลงฉัพพรรณ- 
รังสีจากใบและผลท้ังหลาย   นี้เปนอธิษฐานขอท่ีสาม.   ทรงอธิษฐานวา 
พระธาตุรากขวัญเบ้ืองขวา   จงทํายมกปาฏิหาริยในวนัประดิษฐานอยูท่ีพระเจดยี 
ในถูปาราม    นี้เปนอธิษฐานขอท่ีส่ี.   ทรงอธิษฐานวา พระธาตุของเราประมาณ 
โทณะหนึ่ง  ในเกาะลังกานีแ้ล   ในเวลาประดิษฐานอยูในมหาเจดีย       จงแปลง 
เพศเปนพระพทุธเจาแลวเหาะข้ึนสูเวหาส    ทํายมกปาฏิหาริย นี้เปนอธิษฐาน 
ขอท่ีหา. 
    [วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเปนชางเนรมิตกระถางทอง] 
        พระราชาทรงสดับมหาอธิษฐาน  ๕    ขอนี้แลว     มีพระหฤทัยเล่ือมใส 
รับส่ังใหจัดการชําระหนทาง    ตั้งแตเมืองปาตลีบุตรจนถึงตนมหาโพธ์ิแลว    ให  
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นําทองคําเปนมากออกมา      เพื่อตองการใหสรางกระถางทองคํา.     ในขณะนั้น   
นั่นแล   วิสสุกรรมเทพบุตร     ทราบพระราชหฤทัยไดนิรมิตเปนชางทอง   ยืนอยู 
ตรงพระพักตร  (ของพระราชา).   พระราชาทอดพระเนตรเห็นเขาแลว    จึงตรัส 
วา    พอ  เจาจงเอาทองนี้ไปทํากระถาง.    เขาทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  !   ขอ 
พระองคทรงบอกขนาดใหทราบ.    พระราชาตรัสวา  พอ    เจานั่นแหละ   ทราบ 
และจงทําใหไดขนาด.  เขารับวา   ดีละ  สมมติเทพ  !    ขาพระองคจักกระทํา 
จึงถือทองเอามือลูบคลํา   ดวยอานภุาพของตน    นิรมิตกระถางทอง   วัดโดยรอบ 
ประมาณ  ๙  ศอก  สูง  ๕  ศอก กวาง  ๓  ศอก  หนา   ๘   นิ้ว   ขอบปากมีขนาด 
เทาโคนงวงชาง 
        [พระราชาพรอมดวยเสนาเสด็จไปยังตนมหาโพธ์ิ] 
        คร้ังนั้น     พระราชา   เสด็จออกจากนครปาตีบุตรดวยเสนาใหญ  ยาว 
ประมาณ  ๗    โยชน    กวางประมาณ ๓     โยชน    พาเอาพระอริยสงฆไดเสด็จไปยัง 
ท่ีใกลตนมหาโพธ์ิ.    เสนาลอมตนมหาโพธ์ิ     ซ่ึงมีธงชัยและธงแผนผายกข้ึนไว 
แลว    วจิิตรดวยรัตนะตาง ๆ   ประดับดวยเคร่ืองอลังการมากมาย    เกล่ือนกลน 
ไปดวยดอกไมนานาชนิด     ประโคมดวยเคร่ืองดุริยางคหลายหลาก.   พระราชา 
นิมนตเอาพระมหาเถระผูเปนคณะปาโมกข   ประมาณพนัรูป      แลวใหพระราชา 
ผูไดรับการอภเิษกท้ังชมพูทวีปจํานวนพันองคแวดลอมพระองค      และตนมหา 
โพธ์ิ  ไดประทับยืนท่ีโคนตนมหาโพธ์ิทอดพระเนตรดูตนมหาโพธ์ิ.     สวนท่ีเหลือ 
เวนลําตนของมหาโพธ์ิ   และสวนแหงกิ่งใหญดานทิศทักษิณประมาณ    ๔   ศอก 
ไมปรากฏใหเห็น   พระราชาทรงเห็นปาฏิหาริยนัน้          เกิดพระปติปราโมทย 
ตรัสแตภิกษุสงฆวา    ทานผูเจริญ   !       ขาพเจาเห็นปาฏิหาริยนีแ้ลว     ยินดี   จะบูชา 
ตนมหาโพธ์ิ     ดวยราชสมบัติในทวีป     จงึไดถวายการอภิเษก.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 156 
                         [พระราชาทรงทําสัตยาธิษฐาน]   
        คร้ังนั้น    พระราชาทรงบูชา    (ตนมหาโพธ์ิ)        ดวยดอกไมและของหอม 
เปนตน     กระทําประทักษณิ   ๓   คร้ัง      ถวายบังคมในท่ีท้ัง   ๘   เสด็จลุกข้ึนแลว 
ประทับยืนประคองอัญชลี      มีพระประสงคจะเชิญเอาตนมหาโพธ์ิดวยการทํา 
คําสัตย    รับส่ังใหตั้งกระถางทองขางบนต่ังท่ีสําเร็จดวยรัตนะทุกอยาง  ซ่ึงต้ังหนุน 
ใหสูงข้ึน     ตัง้แตพื้นดินจนถึงกิ่งดานขวาของมพาโพธ์ิแลว   เสด็จข้ึนบนรัตนบิฐ 
ทรงถือพระสุวรรณตุลิกา  (พูกันทองคํา)       ทํารอยขีดดวยมโนศิลา   แลวไดทรง 
ทําสัจพจนกิริยาวา      ถาตนมหาโพธ์ิควรประดิษฐานอยูในเกาะลังกา    และหากวา 
ขาพเจาพึงเปนผูหมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาไซร       ขอใหตนมหาโพธ์ิจง 
ประดิษฐานอยูในกระถางทองเสียเองทีเดยีว.     พรอมกบัการทรงทําสัจพจน 
กิ่งโพธ์ิขาดตรงท่ีทรงเอามโนศิลากําหนดหมายไว    แลวตั้งอยูในเบ้ืองบนกระถาง 
ทอง  อันเต็มดวยโคลนผสมดวยของหมอน.   ตนโพธ์ินัน้มีลําตนสูงได   ๑๐  ศอก 
กิ่งใหญ   ๕  กิง่  ประมาณ ๔ ศอก       ประดับดวยผล  ๕  ผลเทา   ๆ  กัน.    สวนกิ่ง 
เล็ก  ๆ  มีจํานวนพันกิ่ง.     คร้ังนั้นพระราชาทรงกําหนดตัดรอยขีดในประเทศ 
(สวน   ท่ี)  ประมาณ  ๓ องคุลี   ขางบนรอยขีดเดิม. ขณะนั่นนั้นเอง   รากใหญ 
๑๐ ราก   งอกเปนตอมคลายตอมน้ําออกจากรอยขีดนัน้.   พระราชาทรงกําหนด 
ตัดรอยขีดอ่ืน ๆ  อีก ๙ แหงในระยะตอ  ๆ  ไป  แตละ ๓ องคุลี.   ราก ๙๐ ราก 
งอกเปนปุมคลายตอมน้ําออกจากรอยขีดแมเหลานั้น  รอยละ ๑๐ ราก. รากใหญ 
๑๐ รากแรก  งอกออกมาประมาณ ๔ นิว้.  ราก ๙๐ ราก แมนอกนี้  ก็งอก 
เกี่ยวประสานกัน   คลายตาขายขวัญโค. พระราชา ประทับยืนอยูเหนือสุดต่ัง 
รัตนบิฐนั่นแล  ทอดระเนตรเห็นปาฏิหาริยประมาณเทานี ้ไดทรงประคอง 
อัญชลีบันลือล่ัน.  ภิกษุจํานวนหลายพนัรูป   ก็ไดซองสาธุการ.  ราชเสนาท้ังส้ิน  
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ก็ไดบันลือกนัอึงม่ี. ธงผาท่ียกข้ึนไวตั้งแตแสนธง  ไดโบกสะบัดพร้ิว.  พวกทวยเทพ  
ตั้งตนกุมมัฏฐกเทวดา     ไดใหสาธุการเปนไป       จนกระท่ังถึงเหลาเทพพรหม 
กายิกา. 
        เม่ือพระราชา       ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยนี้      มีพระวรกายอันปติ 
ถูกตองหาระหวางมิได     ประทับยืนประคองอัญชลีอยูนั่นแล,   ตนมหาโพธ์ิก็ได 
ประดิษฐานอยูในกระถางทอง      ดวยจํานวนรากต้ังรอย.       รากใหญ  ๑๐  ราก 
ไดหยั่งลงจดพ้ืนกระถางทอง.         รากท่ีเหลือ ๙๐  รากก็เจริญงอกงามข้ึนโดยลําดับ 
หยั่งลงแชอยูในเปอกตมท่ีผสมดวยของหอม.  เม่ือตนมหาโพธ์ิ สักวาประดิษฐาน 
อยูในกระถางทองอยางนั้นแลว   มหาปฐพกี็หวัน่ไหว.   เหลาเภรีของทวยเทพ 
บันลือล่ันไปในอากาศ.     ความโกลาหลเปนอันเดยีวกนั   ตั้งแตพืน้ปฐพีจนถึง 
พรหมโลกไดกึกกองเปนอันเดียวกัน      เพราะความโนมเอนไปมาแหงเหลา 
บรรพต  เพราะเสียงสาธุการแหงทวยเทพ    เพราะการทําเสียงหิง  ๆ   แหงเหลา 
ยักษ  เพราะการกลาวชมเชยแหงพวกอสูร   เพราะการปรบมือแหงพวกพรหม 
เพราะความคํารามแหงหมูเมฆ        เพราะความรอนแหงหมูสัตวส่ีเทา     เพราะความ 
ขันกูแหงเหลาปกษี (และ)   เพราะความวองไวเฉพาะตน   ๆ    แหงพนกังาน 
ตาลาวจรดนตรีท้ังปวง.  ฉัพพรรณรังสีพวยพุงออกมาจากแตละผลในกิ่งท้ัง   ๕ 
แลวก็พุงข้ึนไปจนถึงพรหมโลกเหมือนทําจักวาลท้ังส้ิน    ใหติดเนื่องกนัดุจ 
กลอนเรือนแกว     ฉะนัน้. 
        [ก่ิงตนมหาโพธ์ิลอยขึน้ไปอยูบนทองฟา  ๗  วัน] 
        ก็แล   จําเดิมแตขณะน้ันไป     ตนมหาโพธ์ิก็เขาไปสูกลีบเมฆซ่ึงเต็มไป 
ดวยหิมะ     แลวดํารงอยูส้ิน  ๗   วัน.     ใคร  ๆ    ก็ไมเห็นตนมหาโพธ์ิ.    พระราชา 
เสด็จลงจากรัตนบิฐแลว     ทรงรับส่ังใหทําการบูชามหาโพธ์ิส้ิน  ๗  วัน .   ในวนั  
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ท่ี  ๗  หิมะและรัศมีท้ังหลายก็หมุนกลับจากทิศท้ังปวงเขาไปสูตนมหาโพธ์ินั่นแล.  
เม่ือหองจักรวาลปราศจากหิมวลาหกแจมใสแลว    ตนมหาโพธ์ิท่ีมีลําตน   กิ่งใหญ 
และก่ิงนอยบริบูรณ     ซ่ึงประดับไปดวยผลท้ัง   ๕   ไดปรากฏตั้งอยูในกระถางทอง 
นั่นแล. 
        พระราชา    ทอดพระเนตรเห็นตนมหาโพธ์ิแลว     มีพระปรีดาปราโมทย 
อันปาฏิหาริยเหลานั้นใหเกดิแลว   จึงทรงดาํริวา      เราจักบูชาตนมหาโพธ์ิหนุม 
ดวยราชสมบัติในสากลชมพูทวีป     ดังนีแ้ลว     ไดทรงประทานการอภิเษก   (แก 
ตนมหาโพธ์ินัน้)    แลวไดประทับยืนอยูท่ีฐานตนมหาโพธ์ินั่นแล    ส้ิน  ๗   วัน. 
ในวนัปวารณาเดือนกัตติกาตน       เวลาเย็น     ตนมหาโพธ์ิก็ประดิษฐานอยูใน 
กระถางทองกอน.   หลังจากนั้นมา         พระราชา      ทรงยับยั้งอยูตลอดสัปดาหท่ี 
มหาโพธ์ิอยูในกลีบเมฆ       และสัปดาหท่ีพระราชทานอภิเษก      จึงเสด็จเขาไปสู 
พระนครปาตลีบุตร      ในวนัอุโบสถ     แหงกาฬปกษโดยวนัเดยีวเทานั้น,     ในวัน 
ปาฏิบท  (แรมคํ่าหนึ่ง)     แหงชุณหปกษของเดือนกัตติกา     ทรงพักตนมหาโพธ์ิ 
ไวท่ีโคนตนสาละใหญดานปราจีนทิศ. 
                             [ตนมหาโพธ์ิแตกหนอออกใหม] 
        ในวนัท่ี   ๑๗  ต้ังแตวันท่ีตนมหาโพธ์ิประดิษฐานอยูในกระถางทอง 
หนอใหม  ๆ  แหงตนมหาโพธ์ิก็ไดปรากฏข้ึน.   พระราชา     แมทอดพระเนตรเห็น 
หนอเหลานัน้แลว      ก็ทรงเล่ือมใส      เม่ือจะทรงบูชาตนมหาโพธ์ิดวยราชสมบัติ 
อีก    ไดทรงถวายการอภิเษกในสากลชมพูทวีป.       สุมนสามเณรไปเพื่อรับเอา 
พระธาตุ  ในวนัเพ็ญเดือนกัตติกมาส     (คือ    วันเพ็ญเดือน   ๑๒)    ไดเห็นการ 
บูชาแกตนมหาโพธ์ิเปนมหรสพเดือนกัตติกมาส.  
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        พระเจาอโศกมหาราช    ทรงหมายถึงตนโพธ์ิท่ีนํามาจากมหาโพธ์ิมณฑล 
แลวชําไวท่ีนครปาตลีบุตร      โดยนัยดังกลาวมานี้       จึงตรัส  (กะพระนางสังฆ- 
มิตตาเถรี)   วา    แม  !   ถาเชนนี้ขอใหลูกรับเอาตนมหาโพธ์ิไปดวยเถิด. 
พระนางสังฆมิตตาเถรีนั้น     ทูลรับวา   สาธุ.   
  [พระเจาอโศกทรงตั้งตระกูลตาง  ๆ  ไวเพื่อรักษาตนมหาโพธ์ิ] 
        พระราชา      พระราชทานตระกูลเทวดา  ๑๘   ตระกูลอํามาตย  ๘  ตระกูล   
พราหมณ   ๘   ตระกูลกุฏมพี   ๘   ตระกูลเล้ียงโค  ๘   ตระกูลเสือดาว  ๘   และ 
ตระกูลชาวกาลิงคะ   ๘   ไวเพื่อรักษาตนมหาโพธ์ิ    และพระราชทานหมอทอง  ๘   
หมอเงิน ๘  ใบ   ไวเพื่อรดน้ํา  (ตนมหาโพธ์ิ)   แลวทรงใหยกตนมหาโพธ์ิข้ึน 
สูเรือ พรอมดวยบรวิารนี้ท่ีแมน้ําคงคา.   ฝายพระองคเองเสด็จออกจากพระนคร 
ขามดงช่ือวิชฌาฏวี  แลวเสด็จไปถึงทาช่ือตามพลิตตี ตลอด   ๗  วัน    โดยลําดับ. 
ในระหวางทาง    พวกทวยเทพ   นาค   และมนุษย  ไดพากันบูชาตนมหาโพธ์ิ 
อยางมโหฬาร.  ฝายพระราชา     ทรงพักตนมหาโพธ์ิไวท่ีริมฝงสมุทร  ๗  วัน  
แลวไดทรงถวายราชสมบัติใหญในสากลทวีป.     คราวนี้  เปนการทรงถวาย 
ราชสมบัติในชมพูทวีปคร้ังท่ี ๓  แกตนมหาโพธ์ินั้น. 
    [พระเจาอโศกทรงลุยน้ําสงตนมหาโพธ์ิไปเกาะลังกา] 
        พระเจาอโศกธรรมราชา    คร้ันทรงบูชา    (ตนมหาโพธ์ิ)   ดวยราชสมบัติ 
อยางใหญอยางนั้นแลว    ในวันปาฏิบทแรก    (คือแรม  ๑  คํ่า)    แหงเดือน 
มิคสิรมาส   (คือ  เดือนอาย)   จึงทรงยกตนมหาโพธ์ิข้ึน    เสด็จลุยน้ําไปประมาณ 
เพียงพระศอ      ทรงวางไวบนเรือ    แลวทรงรับส่ังใหแมพระนางสังฆมิตตาเถรี 
พรอมดวยบริวารข้ึนเรือ   จงึไดตรัสคํานี้กะอธิฏฐอํามาตยวา   พอ  !   ขาพเจา  
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บูชาตนมหาโพธ์ิ  ดวยราชสมบัติในสากลชมพูทวีปถึง ๓  คร้ัง   ตองลุยน้ําไป  
ประมาณเพียงคอ     สง    (ตนมหาโพธ์ิ)   ไปใหพระสหายของขาพเจา.  แมพระสหาย 
ของขาพเจานัน้   ก็จงทรงบูชาตนมหาโพธ์ิเหมือนอยางนี้แหละ. 
        ทาวเธอ    คร้ันพระราชทานขาวสาสนแกพระสหายอยางนัน้แลว     ทรง 
ครํ่าครวญประคองอัญชลี    ประทับยืนหล่ังพระอัสสุชลอยูวา      ตนมหาโพธ์ิของ 
พระทศพล      ซ่ึงฉายชอพระรัศมีดุจมีชีวติอยู    ไปละหนอ      ดังนี้.    นาวาท่ีตน 
มหาโพธ์ิข้ึนประดิษฐานอยูแมนั้นแล    เม่ือมหาชนจองมองแลดูอยู    กอ็อกวิ่งไป 
สูทองทะเลหลวง.     เหลาระลอกคล่ืนในมหาสมุทรสงบเงียบประมาณโยชนหนึ่ง 
โดยรอบ.   เหลาปทุมชาติเบญจพรรณกแ็ยมบาน.    ทิพยดุริยางคดนตรีท้ังหลาย 
ก็บันลือล่ันอยูบนอากาศกลางหาว.       ไดมีการบูชาอันโอฬารยิ่งนกั  ซ่ึงพวก 
ทวยเทพผูอาศัยอยูในอากาศ        ทางน้ํา        บนบกและท่ีตนไมเปนตน     บันดาลให 
เปนไปแลว.       พระนางสังฆมิตตาเถรี      ทําใหตระกุลนาคท้ังหลายในมหาสมุทร 
สะดุงกลัวแลว    ดวย   (จําแลงเปน)   รูปสุบรรณ  (คือนิรมิตเปนรูปครุฑ).  ก็นาค 
เหลานั้นสะดุงกลัว       มาเหน็สมบัตินั้นเขา        จึงทูลขอกะพระเถรี   แลวนําตน 
มหาโพธ์ิไปสูนาคพภิพ       บูชาดวยราชสมบัติแหงนาคตลอด  ๗   วันแลว         (นํา 
กลับมา)    ใหประดิษฐานอยูบนเรืออีก.   นาวาไดเลนไปถึงทาชมพูโกปฏฏนะ 
ในวนันั้นนั่นเอง.     ฝายพระเจาอโศกมหาราช        ทรงระทมทุกขเพราะวิโยคจาก 
ตนมหาโพธ์ิ      ทรงครํ่าครวญกันแสง      จองพระเนตรดูจนสุดทัศนวสัิย     แลวก ็
เสด็จกลับ. 
  [พระเจาเทวานัมปยดิสกรุงลังกาเตรียมตอนรับตนมหาโพธ์ิ] 
        ฝายพระเจาเทวานัมปยดสิมหาราชแล       จําเดิมแตวันปาฏิบทแรกแหง 
เดือนมิคสิรมาส   (คือเดือนอาย)     ทรงรับส่ังใหชําระตกแตงมรรคาต้ังแตประตู  
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ดานทิศอุดร     (แหงอนุราชบุรี)     จนถึงทาชมพูโกลปฏฏนะตามคําของสุมน 
สามเณร,    ในวันท่ีเสดจ็ออกจากพระนคร        ไดประทับยืนอยู     ณ     ท่ีตั้งศาลา 
อันมีอยูท่ีฝงสมุทรใกลกับประตูดานทิศอุดรนั่นเอง      ไดทอดพระเนตรเห็นตน 
มหาโพธ์ิ   ท่ีกาํลังมาอยูในมหาสมุทรนั่นแล      โดยสมบัตินั้น       เพราะอานุภาพ 
ของพระเถระ   ทรงปล้ืมพระหฤทัยเสดจ็ออกไป        รับสงใหเอาดอกไมเบญจพรรณ   
โปรยลงตลอดทางท้ังหมด       ทรงต้ังเคร่ืองบูชาดอก*    ไมอันมีคาไวในระหวางทาง 
เปนระยะแลว    เสด็จไปทาชมพูโกลปฏฏนะโดยวันเดียวเทานั้น   อันพวกพนักงาน 
ตาลาวจรดนตรีท่ังปวงแวดลอมแลว     ทรงบูชา   (ตนมหาโพธ์ิ)   อยูดวยเคร่ือง 
สักการะทั้งหลาย    มีดอกไม      ธูปและของหอมเปนตน     เสด็จลุยน้ําไปประมาณ 
เพียงพระศอแลวทรงรับส่ังวา    ตนมหาโพธ์ิของพระทศพล   ซ่ึงฉายชอพระรัศมี 
ดุจมีชีวิตอยูมาแลวหนอ        มีพระหฤทัยเล่ือมใสแลว    จงึทรงยกตนมหาโพธ์ิข้ึน 
แลว  วางลงบนพระเศียร       อันเปนอวยัวะสูงสุด       พรอมดวยเหลาตระกูท่ี 
สมบูรณดวยชาติ   ๑๖  ตระกูล     ผูแวดลอมตนมหาโพธ์ิ    เสด็จข้ึนจากสมุทร 
แลวทรงพักตนมหาโพธ์ิไวท่ีริมฝงมหาสมุทร          ทรงบูชาดวยราชสมบัติในเกาะ 
ตัมพปณณิทวปีท้ังหมดส้ิน     ๒   วนั.         ทาวเธอทรงใหตระกูลท่ีสมบูรณดวยชาติ   
๑๖   ตระกูลสําเร็จราชการแทน.        ภายหลังตอมาในวนัท่ี  ๔   ทาวเธอทรงรับเอา 
ตนมหาโพธ์ิแลว    ทรงทําการบูชาอยูอยางโอฬาร     เสด็จถึงกรุงอนุราธบุรีโดย 
สําดับ. 
[พระเจาเทวานัมปยดิสพักตนมหาโพธ์ิไวในปูชนียสถาน  ๔  แหง] 
        พระราชา      คร้ันทรงทําสักการะอยางใหญ      แมในกรุงอนุราธบุรี   ใน 
วันจาตุทสี    (คือวันข้ึน  ๑๔   คํ่า)    นั่นเอง       รับส่ังใหสงตนมหาโพธ์ิเขาในทาง 
*  ฏีกาสารัตถทีปนี.      แกวา    ใหทําเจดียดอกไมไวในระหวางทางท้ัง  ๒  ขาง   นาจะไดแก 
พุมดอกไมนั้นเอง.  
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ประตูดานทิศอุดรในเวลาตะวันบาย       แหไปโดยทามกลางพระนคร    ออกทาง 
ประตูดานทิศทักษิณ       แลวทรงใหตั้งตนมหาโพธ์ิไวบนฐานซุมพระทวารแหง 
ราชอุทยาน         ท่ีทําบริกรรมพื้นไวแตแรกทีเดียว     ตามคําของสุมนสามเณร    ซ่ึง 
เปนใจกลาง   (จุดเดน)     แหงราชอุทยานมหาเมฆวนั    อันเปนสถานที่ท่ีสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราท้ังหลายประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ           และสมเด็จ   
พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน   ๆ  ๓  พระองค    เคยประทับนั่งเขาสมบัติ.     ท้ัง 
เปนสถานท่ีมีตนซึกใหญ       ซ่ึงเปนตนไมตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจา     ทรง 
พระนามวากกสัุนธะ,        ตนอุทุมพร        (ตนมะเดื่อ)         ซ่ึงเปนตนไมตรัสรูของ 
พระผูมีพระภาคเจา      ทรงพระนามวาโกนาคมน           และตนนิโครธ       (ตนไทร) 
ซ่ึงเปนตนไมตรัสรูของสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา       ประดิษฐานอยูในท่ี 
ประมาณ    ๕๐๐   ช่ัวธนู        วัดจากประตูดานทิศทักษิณ. 
        ถามวา      พระราชาทรงรับส่ังใหตั้งตนมหาโพธ์ินั้นไวอยางไร  ? 
        แกวา       ทรงรับส่ังใหพักไวอยางนี้   คือ :-  ไดยินวา       ตระกูลท่ีสมบูรณ 
ดวยชาติท้ัง   ๑๖    ตระกูล      ท่ีมาแวดลอมตนโพธ์ิเหลานั้น   ถือเอาเพศเปนพระราชา 
 พระราชาก็ทรงถือเอาเพศเปนนายทวารบาล.    ตระกูลท้ัง ๑๖   ตระกูลเอาตน 
มหาโพธ์ิลงปลูกแลว      (ท่ีปูชนียสถาน  ๔  แหงดังกลาวแลวนั้น) 
                [ตนมหาโพธ์ิแสดงอิทธิปาฏิหาริย] 
        ในขณะท่ีพอพนจากมือของตระกูลท้ัง   ๑๖   เหลานัน้นั่นแล   ตนมหาโพธ์ิ 
ก็ลอยข้ึนไปสูเวลาสูงประมาณ  ๘๐   ศอก   แลวเปลงรัศมีซ่ึงมีพรรณะ  ๖   ประการ 
ออก.    รัศมีท้ังหลายก็แผปกคลุมไปท่ัวเกาะ        ไดตั้งอยูจดถึงพรหมโลกเบ้ืองบน. 
บุรุษประมาณหม่ืนคน     เหน็ปาฏิหาริยตนมหาโพธ์ิแลวเกดิความเล่ือมใส          เร่ิม  
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เจริญอนุบุพพวิปสสนา      ไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวบวช.      ตนมหาโพธ์ิได 
ประดิษฐานอยูบนอากาศ       จนพระอาทติยอัสดงคต     ก็เม่ือพระอาทิตยอัสดงคต 
แลว      จึงกลับ      (ลงมา)      ประดิษฐานอยูบนปฐพี       โดยโรหิณนีกัขัตฤกษ. 
พรอมกับดวยตนมหาโพธ์ิประดิษฐานอยู  (นั่นแล)     มหาปฐพีไดไหวจนถึงท่ีสุด 
น้ํา  (รองแผนดิน).    กแ็ล    ตนมหาโพธ์ิ    คร้ันประดิษฐานอยูแลว    กน็ิ่งเงียบ   
อยูในกลีบเมฆ    (กลุมหมอก)     ตลอด  ๗  วัน.    ตนมหาโพธ์ิไดถึงความมอง 
ไมเห็นชาวโลก    (คือชาวโลกมองไมเห็นตนมหาโพธ์ิ).     ในวนัท่ี   ๗    นภากาศ 
ไดปราศจากเมฆหมอกแลว.      รัศมีซ่ึงมีพรรณ    ๖      ประการ      ก็พวยพุงกระจาย 
ออก.    ลําตน    กิ่ง   ใบ      และผลท้ัง   ๕    แหงตนมหาโพธ์ิก็ปรากฏใหเห็น.  พระ 
มหินทเถระ      พระนางเตละเลียดตาเถรี    และพระราชา      พรอมดวยขาราชบริพาร 
ไดเสด็จไปถึงสถานท่ีตั้งแหงตนมหาโพธ์ินั่นแล.    และประชาชนชาวเกาะท้ังหมด 
ก็ประชุมกนัแลวโดยสวนมาก.     เม่ือชนเหลานั้นมองดอูยูนั่นเอง     ผลหนึ่งจากกึ่ง 
ดานทิศอุดรสุกแลวก็หลนจากกิ่ง.       พระเถระนอมหัตถเขารับไว.   ผลก็ไดตั้งอยู 
บนหัตถของพระเถระ.   พระเถระไดถวายผลนั้นแดพระราชา   โดยถวายพระพร 
วา  ขอพระองคทรงปลูกเถิด     มหาบพิตร  ! 
    [ตนมหาโพธ์ิแตกสาขาออกถึง  ๘     ตนและ   ๓๒  ตน] 
        พระราชาทรงรับแลว      ก็ทรงโปรยปุยท่ีมีรสดีลงท่ีกระถางทองใสโคลน 
ท่ีผสมดวยของหอมใหเต็ม       แลวเพาะปลูกไวในท่ีใกลตนมหาโพธ์ิ.    เม่ือชน 
ท้ังหมดดูอยูนัน่เอง     ตนโพธ์ิออน ๆ  ๘   ตน    ซ่ึงมีประมาณ   ๔   ศอก     ไดงอก 
ข้ึนแลว.  พระราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรยนั้นแลวกท็รงบูชาตนโพธ์ิออน    ๆ 
๘   ตนดวยเศวตฉัตร      แลวถวายการอภิเษก    (แกตนโพธ์ิออน  ๆ   ท้ัง  ๘  ตนนั้น). 
ประชาชนปลูกตนโพธ์ิตนหนึ่ง   (ซ่ึงแยกออก)  จากตนโพธ์ิออน  ๆ  ท้ัง ๘   ตนนั้น  
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ไวท่ีทาช่ือชมพูโกลปฏฏนะ      ในโอกาสท่ีตนมหาโพธ์ิประดิษฐานอยูคร้ังแรก   ใน 
คราวมาถึง.     ปลูกตนหนึ่งไวท่ีหนาประตบูานของควักพราหมณ ๑   อีกตนหนึ่ง 
ท่ีถูปาราม   อีกตนหนึ่งท่ีอิสสรนิมมานวิหาร๒    อีกตนหนึ่งใกลท่ีตั้งพระปฐมเจดีย 
อีกตนหนึ่งท่ีเจติยบรรพต    อีกตนหนึ่งท่ีบานกาชรคามในโรหณชนบท   อีกตน 
หนึ่งท่ีบานจันทนคาม       ในโรหณชนบทนั่นเอง.      ประชาชนท้ังหลายไดปลูกตน 
โพธ์ิออน  ๓๒  ตน     ซ่ึงเกิดจากพืชแหงผลทั้ง    ๔   นอกนี้ไวในอารามท่ีตั้งอยูใน   
ระยะโยชนหนึ่ง. 
[พระนางอนฬุาเทวี  และอริฏฐอํามาตยผนวชแลวสําเร็จพระอรหัต] 
        เม่ือตนมหาโพธ์ิ       อันเปนธงชัยแหงพระสัทธรรมของพระทศพล 
ประดิษฐานอยูแลว    เพื่อประโยชนเกื้อกลู     เพื่อความสุข      แกชนชาวเกาะโดย 
รอบ    ดวยการสืบตอลําดับแหงลูกหลานอยางนี้แลว    พระนางอนฬุาเทวี  พรอม 
กับมาตุคามพันหนึ่ง   คือ   หญิงสาว     (ผูเปนบาทบริจารีกาของตน)   ๕๐๐   คน 
และหญิงชาววงัอีก  ๕๐๐   คน    ผนวชในสํานักของพระนางสังฆมิตตาเถรี   ไม 
นานนักพรอมดวยบรวิารก็ดาํรงอยูในความเปนพระอรหันต.   ฝายพระราชภาคิ- 
ไนยช่ืออริฏฐะแล       พรอมกับบุรุษ    ๕๐๐   คน     บวชในสํานักของพระเถระ 
พรอมดวยบริวาร  ไดดํารงอยูในความเปนพระอรหันต      ตอกาลไมนานเชน 
เดียวกัน. 
 [พระศาสนาจักตั้งม่ันเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรยีน] 
        ตอมาวันหนึ่ง     พระราชาถวายบังคมตนมหาโพธ์ิแลว      เสด็จไปยัง 
ถูปารามพรอมกับพระเถระ    เม่ือทาวเธอเสด็จไปถึงสถานท่ีจะสรางโลหปราสาท 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนีเปนตวกักพราหมณ. 
๒.  คําวา  อิสสรนิมมานวิหารไดแกกัสสปคิรีวิหารคือวหิารที่อิสรชนสรางไว สารัตถ.    
      ๑/๒๘๖-๗.          
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พวกราชบุรุษก็ไดนําดอกไมท้ังหลายมาทูลถวาย.     พระราชาไดถวายดอกไม 
ท้ังหลายแกพระเถระ.     พระเถระก็เอาดอกไมบูชาท่ีจะสรางโลหปราสาท.  พอ 
เม่ือดอกไมท้ังหลาย     สักวาตกลงท่ีพื้น   ไดเกิดมแีผนดนิหวัน่ไหวใหญ.    พระราชา 
ตรัสถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  ! เพราะเหตุไร    แผนดินจึงไหว ?     พระเถระ 
ทูลวา มหาบพติร  !  ในอนาคต    โรงพระอุโบสถจักมีแกสงฆในโอกาสนี้  นี้จัก 
เปนบุรพนิมิตแหงโรงพระอุโบสถนั้น.   
        พระราชาเสด็จตอไปพรอมกับพระเถระ     ไดเสดจ็ไปถึงอัมพังคณสถาน. 
ท่ีอัมพังคณสถานน้ัน    ราชบุรุษไดนําผลมะมวงสุกผลหนึง่ซ่ึงสมบูรณดวยสีและ 
กล่ิน   มีรสอรอยยิ่ง      มาทูลถวายแดพระราชาพระองคนั้น.    พระราชาไดถวาย 
ผลมะมวงนั้นแกพระเถระเพือ่ขบฉัน.    พระเถระก็ฉันในท่ีนั้นนั่นเอง    แลวทูลวา 
ขอพระองคทรงปลูกเมล็ดมะมวงนีไ้ว    ในท่ีนี้นั่นแล. 
        พระราชา   ทรงรับเอาเมล็ดมะมวงนั้นแลว     ทรงเพาะปลูกไวในท่ีนั้น 
นั่นเอง   แลวทรงรดน้ํา.   พรอมกับการทรงเพาะปลูกเมล็ดมะมวงปฐพหีวั่นไหว 
แลว.  พระราชาตรัสถามวา  ขาแตทานผูเจริญ  !    เพราะเหตุไร    ปฐพีจึงไหว  ?    
พระเถระทูลวา    มหาบพิตร  !   ในอนาคตท่ีประชุมสงฆ    ช่ืออัมพังคณะ    จักมีใน 
โอกาสนี้      นีจ้ักเปนบุรพนมิิตแหงสันนิบาตสถานน้ัน. 
        พระราชา     ทรงโปรยดอกไม   ๘   กําลงในท่ีนั้น    ทรงไวแลวก็เสด็จ 
ตอไปอีกพรอมกับพระเถระ      ไดเสด็จไปถึงสถานท่ีจะสรางมหาเจดยี.  ในสถาน 
ท่ีนั้น   พวกราชบุรุษ       ไดนําดอกจําปาท้ังหลายมาทูลถวายแดพระราชาองคนั้น.   
พระราชา      ไดถวายดอกจําปาเหลานั้นแกพระเถระ.         พระเถระก็เอาดอกไมบูชา 
ท่ีจะสรางมหาเจดียแลวไหว.       ในทันใดนั้นเอง   มหาปฐพีก็หวั่นไหว.   พระราชา 
ตรัสถามวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !   เพราะเหตุไร  ปฐพีจึงไดไหว.     พระเถระ  
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ทูลวา      มหาบพิตร  !         ในอนาคต        พระมหาสถูป     ซ่ึงไมมีท่ีไนเหมือนของ 
พระผูมีพระภาคพุทธเจาจักมใีนโอกาสนี้        นี้จักเปนบุรพนิมิต   แหงมหาสถูปนั้น. 
        พระราชา      ทรงรับส่ังวา      ขาพเจาเอง     จะสราง     ทานผูเจริญ  ! 
        พระเถระ       ทูลวา     อยาเลย   มหาบพิตร  !    พระองค     ยังมีการงานอ่ืน 
อยูมาก   แตพระนัดดาของพระองค         พระนามวา     ทุฏฐคามณีอภัย จักทรง 
ใหสราง.   
        คราวนั้น     พระราชา      ทรงรับส่ังวา      ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !    ถา 
พระนัดดาของขาพเจาจักสรางไซร        ก็จกัสรางส่ิงท่ีขาพเจาสรางไวแลวนั่นเอง 
ดังนี้แลว   จึงรับส่ังใหนําเสาหินมีประมาณ  ๑๒  ศอกมา    แลวใหจารึกอักษรไววา 
พระนัดดาของพระเจาเทวานมัปยดิสพระนามวา     ทุฏฐคามณีอภยั      จะสราง 
พระสถูปไวในประเทศนี้เถิด      ดังนี้     รับส่ังใหประดิษฐานไวแลว      จึงตรัสถาม 
พระเถระวา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !      พระศาสนา     ตั้งม่ันแลวในเกาะลังกา 
ทวีปหรือยัง  ? 
        พระเถระทูลวา      ขอถวายพระพร     มหาบพิตร   !  พระศาสนาต้ังม่ันแลว 
แตวา       รากเหงาแหงพระศาสนาน้ัน     ยงัไมหยั่งลงกอน. 
        พระราชา     ตรัสถามวา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !  ก็เม่ือไรรากเหงา 
(แหงพระศาสนาน้ัน)      จักช่ือวาเปนอันหยั่งลงแลว  ? 
        พระเถระ   ทูลวา   มหาบพิตร  !   ในกาลใด     เดก็ผูเกิดในเกาะตัมพ- 
ปณณิทวีป       มีมารดาเปนชาวเกาะตัมพปณณิทวีป        จักออกบวชในเกาะ 
ตัมพปณณิทวปี      แลวเรียกพระวินัยในเกาะตัมพปณณทิวีปนั่นเอง     ออกสอน    
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(พระวินยั) ในเกาะตัมพปณณิทวีปได            ในกาลนัน่รากเหงาแหงพระศาสนา 
จักช่ือวาเปนอันหยั่งลงแลว. 
        พระราชา       ตรัสถามวา         ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !    ก็มีภกิษเุชนนี ้
มีอยูหรือ  ? 
        พระเถระ  ทูลวา   มีอยู   มหาบพิตร  !   พระมหาอริฏฐภิกษุเปนผู 
สามารถในกรรมนั้น.   
        พระราชา       ตรัสถามวา      ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  !    ขาพเจาควรทํา 
อะไรบาง    ในกรรมนี้. 
        พระเถระ     ทูลวา    ควรสรางมณฑป    มหาบพิตร  ! 
     [พระเจาเทวานัมปยดิสสรางมณฑปเพือ่ทําจตุตถสังคายนา] 
        พระราชา       ทรงรับวา    ดีละ      เจาขา  !     แลวรับส่ังใหสรางมณฑปดวย 
ราชานุภาพ     ซ่ึงเปนเชนกับมณฑปท่ีพระเจาอชาตศัตรุมหาราช     ทรงสรางใน 
คราวทีมหาสังคีติ   (คือสังคายนาคร้ังแรก)          ไวในเน้ือท่ีของอํามาตย    ช่ือเมฆ 
วรรณาภยั  (ของพระเจาเมฆวรรณาภยั)      แลวทรงรับส่ังใหพวกพนักงานตาลา 
วจรดนตรี*   ท้ังปวง     ฝกซอมในศิลปะของตน   ๆ   ไว     (ส่ังใหเตรียมซอมดนตรี 
ไวใหชํานาญ)   แลวทรงรับส่ังวา      ขาพเจา  จักดูรากเหงาแหงพระศาสนา   ท่ี 
หยั่งลงแลว    ดังนี้     มีบุรุษจํานวนหลายพันแวดลอมแลว   ไดเสด็จไปถึงถูปาราม 
*   พนักงานประโคมดนตรี     หรือละครรําเทา.          
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                                  เร่ิมเร่ืองจตุตถสังคายนา 
        โดยสมัยนั้นแล     ภกิษ ุ  ๖๘,๐๐๐   รูป   ประชุมกันท่ีถูปาราม.    อาสนะ 
ของพระมหามหินทเถระ       เขาปูหันหนาไปทางดานทิศทักษิณ.       ธรรมาสนของ 
มหาอริฏฐเถระ       เขาจัดต้ังหันหนาไปทางดานทิศอุดร.     คร้ันนั้นแล     พระ 
มหาอริฏฐเถระ    อันพระมหินทเถระ     เช้ือเชิญแลวกน็ั่งบนธรรมาสน    โดยลําดบั 
อันถึงแกตน     ตามสมควร.        พระมหาเถระ   ๖๘   รูป     ซ่ึงมีพระมหินทเถระเปน 
ประมุข ก็นั่งลอมธรรมาสน.      พระกนษิฐภาดา     แมของพระราชา      พระนามวา 
มัตตาภยเถระ    เปนผูเอาธุระการงาน    (คือต้ังใจศึกษาเลาเรียน)     รวมกับภิกษุ   
๕๐๐     รูป    นั่งลอมธรรมาสนของพระมหาอริฏฐเถระนั้นแล    ดวยต้ังใจวา     จัก 
เรียนเอาพระวนิัย.     พวกภิกษุแมท่ีเหลือ      และบริษัทพรอมดวยพระราชา   ก็ได 
นั่งบนท่ีนั่งอันถึงแกตน    ๆ    แลว. 
        คร้ังนั้น      ทานพระมหาอริฏฐเถระ     ไดแสดงนิทานแหงพระวินยัวา 
โดยสมัยนัน้       พระผูมีพระภาคพุทธเจา       ประทับอยูท่ีโคนตนสะเดาอันนเฬรุ- 
ยักษสิง     ใกลเมืองเวรัญชา     ดังนี้เปนตน.    ก็แลเม่ือทานพระอริฏฐเถระ     แสดง 
นิทานแหงพระวินยัแลว     อากาศก็รองคํารามดังสนั่น.    สายฟาอันมิใชฤดูกาลก ็
แลบแปลบปลาบ.     พวกเทวดาไดถวายสาธุการแลว.    มหาปฐพีไหวหวั่น    จนถึง 
ท่ีสุดน้ํารองแผนดิน. 
        เม่ือปาฏิหาริยหลายอยางเปนไปอยูอยางนั้น      ทานพระอริฏฐเถระ 
ซ่ึงมีพระมหาเถระขีณาสพ    เจาคณะแตละคณะ   ๖๘    รูป  อันมีพระมหามหินทเปน 
ประมุข     และภกิษุหกหม่ืนรูปนอกจากนัน้หอมลอมแลว     ไดประกาศพระวนิัย 
ปฎก    อันแสดงซ่ึงคุณมีพระกรุณาของพระศาสดาเปนตน      ซ่ึงกําจัดความดิ้นรน  
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ทางกายกรรมวจีกรรม    ของเหลาชนผูทําตามคําพรํ่าสอน    ของพระผูมีพระภาคเจา 
ในทามกลางแหงมหาวิหารถูปาราม    ในวนัปวารณาเดือนกัตติกาแรก.     ก็ทาน 
พระอริฏฐเถระ   คร้ันประกาศแลว  บอกสอนแกภิกษุเปนอันมาก   คือใหตั้ง 
อยูในหทัยของภิกษุมากหลาย   ดํารงอยูตราบเทาอายุ      แลวก็ปรินพิพาน    ดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.    
                        พระมหาเถระ  ๖๘  รูป   แมเหลานั้นแล 
                อันมีพระมหามหินทเปนประมุข       ผูเอาธุระ 
                การงานมาประชุมพรอมกันแลวในสมาคม       
                นั้น,     ท้ังหมดเปนเจาคณะแตละคณะ    เปน 
                สาวกของพระธรรมราชา           มีอาสวะสิ้นแลว 
                ไดบรรลุวสี      มีวิชชา   ๓    ฉลาดในอิทธิฤทธ์ิ 
                รูแจงอุดมอรรถอนุสาสนพระราชา     พระเถระ 
                ผูแสวงหาคุณใหญแสดงแสงสวาง             (คือ 
                ความสวางแหงญาณ)    ใหเห็นชดั     ยังแผนดนิ 
                (คือเกาะลังกา)   นี้ใหรุงเรืองแลว    ก็ปริ 
                 นิพพาน   เหมือนกองไฟลุกโพลงแลวดับไป  
                 ฉะนั้น. 
        จําเนียรกาลตอมาแตกาลปรินิพพานแหงพระมหาเถระเหลานั้นลําดับ 
สืบตอกันมาแหงอาจารย        ซ่ึงมีประการดังกลาวแลวในตอนตนอยางนี้       คือ 
พระมหาเถระแมเหลาอ่ืน   ผูเปนอันเตวาสิกของพระเถระเหลานั้น   และพระเถระ 
ท้ังหลาย        มีพระติสสทัตตะ     พระกาฬสุมนะ   และพระทีฆสุมนะเปนตน  ผูเปน 
อันเตวาสิกแหงอันเตวาสิกท้ังหลาย    ของพระมหาอริฏฐเถระ   ไดนําพระวนิัย- 
ปฎกนี้มา   จนถึงทุกวันนี้.  
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        เพราะเหตุนั้น       ขาพเจาจึงกลาวไววา      ก็ถัดจากตติยสังคายนามา  
พระเถระท้ังหลาย       มีพระมหินทเปนตน       ไดนําพระวินัยปฎกมาสูเกาะนี ้
พระเถระท้ังหลาย       มีพระอริฏฐเถระเปนตน    เรียนจาก  (สํานัก)     พระมหินท 
แลว   ไดนํามาตลอดเวลาระยะหน่ึง   ตั้งแตเวลาพระอริฏฐเถระเปนตนนัน้นํามา 
พระวนิัยปฎกนั้น    พึงทราบวา     ไดนําสืบมาโดยลําดับอาจารย     ซ่ึงเปนการสืบ 
ลําดับอันเตวาสิกของพระอริฏฐเถระเปนตนเหลานั้นนัน่เอง   จนถึงทุกวันนี้. 
 [แกบทมาติกาวา   พระวินัยปฎกตั้งอยูแลวในบุคคลใด] 
        บทมาติกาวา    พระวินยัปฎกต้ังอยูแลวในบุคคลใด      ขาพเจาจะเฉลย 
ตอไป:-   พระวินัยปฎกของบุคคลเหลาใด   ยอมเปนไปไมพรอง   ท้ังโดยบาลี 
ท้ังโดยอรรถ     คือไมเลอะเลือนแมนอยหนึง่         เหมือนน้ํามันงาท่ีใสไวในหมอ 
แกวมณี ยอมไมซึมออกฉะนัน้    พึงทราบวา   พระวนิัยปฎกต้ังอยูแลวในบุคคล 
เห็นปานนั้น  ซ่ึงเปนผูมีสติ     คติ     และธิติมีประมาณยิง่     ผูเปนลัชชี   มักมีความ 
รังเกียจ   ใครตอการศึกษา. 
                [อานิสงสแหงการเรียนพระวินัย   ๕  ขอ] 
        เพราะฉะนั้น    เพื่อใหพระวนิัยตั้งม่ัน      อันภกิษผูุกําหนดรูอานิสงสแหง 
วินัยปริยัติ     (การเรียนพระวินัย)   ใครตอการศึกษา        ก็ควรเรียนพระวินยั. 
ในอธิการวาดวยการพรรณนานิทานนัน้  มีอานิสงสแหงวินัยปริยัติ  (การเรียน 
พระวนิัย)     ดงัตอไปนี้ :  - 
        จริงอยู       บุคคลผูฉลาดในวินยัปริยตัิ   ยอมเปนผูตั้งอยูในฐานเปน 
มารดาบิดาของเหลากุลบุตร     ผูไดศรัทธาในพระศาสนา     เพราะวา     บรรพชา 
อุปสมบท     ขอปฏิบัติวัตรใหญนอย          ความเปนผูฉลาดในอาจาระและโคจร 
ของกุลบุตรเหลานั้น     เนื่องดวยความฉลาดในวินยัปริยตัินั้น.  
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        อีกประการหนึ่ง      เพราะอาศัยวินยัปริยัติ        กองศีลของตน   ยอมเปน   
ของอันบุคคลนั้น      คุมครองรักษาดีแลว       ยอมเปนท่ีพึ่งพิงของเหลากุลบุตร 
ผูถูกความสงสัยครอบงํา      ยอมกลาพูดในทามกลางสงฆ       ยอมขมข่ีพวกขาศึกได 
ดวยดี     โดยสหธรรม       ยอมเปนผูปฏิบัติ       เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
เพราะเหตุนั้น      พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุท้ังหลาย   อานิสงส 
๕  เหลานี้   (มีอยู)    ในบุคคลผูทรงพระวินัย   คือ : - 
        (๑)  กองศีลของตน     ยอมเปนของอันบุคคลนั้น    คุมครองรักษาไว 
ดีแลว 
        (๒)  ยอมเปนท่ีพึ่งพิงของเหลากุลบุตร   ผูถูกความสงสัยครอบงํา 
        (๓) ยอมเปนผูกลาพูดในทามกลางสงฆ 
        (๔) ยอมขมข่ีพวกขาศึกไดดวยดี   โดยสหธรรม 
        (๕) ยอมเปนผูปฏิบัติ   เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม.* 

[วินัยเปนขอปฏิบัติใหบรรลุความหลุดพนจากกิเลสเปนท่ีสุด] 
        ก็อีกประการหนึ่ง  กุศลธรรมเหลาใด    ซ่ึงมีสังวรเปนมูล   อันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวแลว,      บุคคลผูทรงวินัยนัน่แล   ช่ือวาเปนทายาทแหงกุศล 
ธรรมเหลานั้น     เพราะธรรมเหลานั้น    มีวินัยเปนมูล.   สมจริงดังคําท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา 
        วินยั   ยอมมีเพื่อประโยชนแกสังวร      (ความสํารวม).     สังวรยอมมี 
เพื่อประโยชนแกอวิปปฏิสาร     (ความไมเดือดรอน),       อวิปปฏิสาร     ยอมมีเพื่อ 
ประโยชนแกความปราโมทย,     ความปราโมทย    ยอมมีเพื่อประโยชนแกปต ิ
(ความอ่ิมใจ),   ปติ    ยอมมีเพ่ือประโยชนแกปสสัทธิ    (ความสงบ),     ปสสัทธิ 
ยอมมีเพื่อประโยชนแกความสุข,      ความสุข    ยอมมีเพือ่ประโยชนแกสมาธิ 
*  นย.   วิ.    ปวิวาร.   ๘/๔๕๓  
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(ความต้ังใจม่ัน)      สมาธิ     ยอมมีเพื่อประโยชนแกยถาภูตญาณทัสสนะ  (ความ 
รูเห็นตามเปนจริง),      ยถาภตูญาณทัสสนะ       ยอมมีเพือ่ประโยชนแกนิพพิทา 
(ความเบ่ือหนาย),     นิพพิทา    ยอมมีเพื่อประโยชนแกวริาคะ   (ความสํารอก 
กิเลส),    วิราคะ   ยอมมีเพ่ือประโยชนแกวมุิตติ     (ความหลุดพน)    วมุิตติ   ยอมมี 
เพื่อประโยชนแกวิมุตติญาณทัสสนะ  (ความรูเห็นความหลุดพน),  วิมุตติญาณ- 
ทัสสนะ    ยอมมีเพื่อประโยชนแกอนปุาทาปรินิพพาน     (ความดับสนทิหาเช้ือ   
มิได),  การกลาว   การปรึกษา  กิริยานั่งใกลความเง่ียโสตลงสดับ    แตละอยาง   ๆ 
มีอนุปาทาปรินิพพาน    คือ      ความพนพเิศษแหงจิต      ไมถือม่ัน     นัน่เปนผล.* 

เพราะฉะนั้น   ควรทําความพยายามโดยเอ้ือเฟอในการเลาเรียนพระวินยั ดังนี้แล. 
                                       [คาถาสรุปเร่ือง] 
        ดวยลําดบัแหงคําเพยีงเทานี้      เปนอันขาพเจาประกาศใจความแหง 
คาถานี้วา 
                        พระวินัยปฎกนี้   ผูใดกลาวไว    กลาว 
                ไวเม่ือใด   กลาวไวทําไม  ผูใดทรงไว      ผูใด 
                นําสืบมา        และประดิษฐานอยูแลวในผูใด 
                ขาพเจากลาววิธีดังนี้แลว        ภายหลัง   (จัก 
                พรรณนาอรรถแหงพระวินัย)    ดังนี ้
ในมาติกา    ท่ีขาพเจาต้ังไว     เพื่อสังวรรณนาพระนัยนัน้กอน   และการสังวรรณนา 
พาหิรนิทานแหงพระวินยั    ก็เปนอันขาพเจาวรรณนาแลว   ตามท่ีไดอธิบายมา 
ดังนี้แล. 
                                พาหิรนทิานวรรณนา   จบ 
*  วิ.   ปริวาร.  ๘/๔๐๖.  
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                                 เวรัญชกัณฑวรรณนา 
        *   บัดนี้       ขาพเจาจักทําการพรรณนาเน้ือความแหงบทท้ังหลาย       มี 
บทวา   เตน    สมเยน   พุทฺโธ   ภควา    เปนอาทิ   เพราะไดกลาวไวแลววา 
                        จักทําการพรรณนาอรรถแหงวินัย 
                แสดงเนื้อความแหงปาฐะวา    เตน   เปนอาทิ 
                โดยประการตาง  ๆ.   
        ขาพเจาจกัทําอรรถวรรณนาอยางไรเลา. 
                             [อธิบายบทวา  เตน เปนตน] 
        บทวา   เตน   เปนคําแสดงออกโดยไมเจาะจง.       บัณฑิตพึงทราบ 
ปฏินิเทศแหงบทวา    เตน   นั้น   ดวยคําวา  เยน  นี้   ซ่ึงเปนคําสรุปแมไมกลาวไว 
แตสําเร็จไดโดยใจความในกาลภายหลัง.    จริงอยู     ความรําพึงของทานพระ- 
สารีบุตร    ซ่ึงเปนเหตุแหงการทูลวิงวอนใหบัญญัติพระวินัย     สําเร็จไดในกาล 
ภายหลัง   เพราะเหตุนั้น   พงึทราบสัมพันธในคําวา    เตน   สมเยน    เปนตนนี ้
อยางนี้วา  ความรําพึงนั้นเกดิข้ึน   โดยสมัยใด    โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาค- 
พุทธเจาเสด็จประทับท่ีเมืองเวรัญชา. 
        จริงอยู     วิธีนี้เปนวิธีท่ีเหมาะแมในวนิัยท้ังหมด  คือคําวา  เตน   ทาน 
กลาวไวในท่ีใด   ๆ   ในท่ีนัน้   ๆ  บัณฑิตพึงทําปฏินิเทศดวยคําวา   เยน นี ้
ซ่ึงสําเร็จโดยใจความในกาลกอนหรือภายหลัง.        อุทาหรณพอเปนทางวิธีท่ี 
เหมาะตามท่ีกลาวนั้นดังนี้      ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรม   เพราะเหตุใด    ภิกษ ุ
*   เจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (จวน   อุฏฐายี    ป.  ธ. ๙)   วดัมกุฏกษัตริยาราม  แปล.  
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ท้ังหลาย  !       เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย     มีคํา 
อธิบายวา   ภกิษุสุทินเสพเมถุนธรรม  เพราะเหตุใด   เพราะเหตุนัน้  เราจักบัญญัติ. 
ปฏินิเทศ     ยอมเหมาะดวยคําวา    เยน   นี้         ซ่ึงสําเร็จโดยใจความในกาลกอน 
อยางนี้กอน.    ปฏินิเทศ    ยอมเหมาะดวยคําวา    เยน    นี้     ซ่ึงสําเร็จโดยใจความ 
ในภายหลัง  อยางนีว้า  พระธนิยะ   บุตรนายชางหมอ  ไดถือเอาของท่ีเจาของ 
เขาไมให       คือไมท้ังหลายของพระราชา    โดยสมัยใด      โดยสมัยนัน้     พระผูมี 
พระภาคพุทธเจาเสด็จอยูท่ีกรุงราชคฤห.     เนื้อความแหงคําวา    เตน     เปนอัน 
ขาพเจาจักกลาวแลว    ดวยประการฉะน้ี.   
                           [อธิบายบทวา     สมเยน  เปนตน] 
        สวน สมยศัพท ซ่ึงมีในบทวา  สมเยน    นี้ 
                        ยอมปรากฏในอรรถ      ๙     อยาง      คือ 
                สมวายะ  ๑   ขณะ ๑    กาละ๑   สมุหะ   ๑ 
                เหตุ  ๑  ทิฏฐะ ๑  ปฏิลาภะ  ๑   ปหานะ  ๑ 
                ปฎิเวธะ    ๑ 
กอน 
        จริงอยางนั้น        สมยศัพทมีสมวายะเปนอรรถ      ในคําท้ังหลายมีอาทิ 
อยางนี้วา      ช่ือแมไฉน    แมพรุงนี้     เราท้ังหลายพึงเขาไปใหเหมาะกาลและความ 
พรอมกัน.*   มีขณะเปนอรรถในคําท้ังหลายมีอาทิอยางนีว้า        ภกิษุท้ังหลาย  ! 
*  ที.    สี.    ๙/๒๕๑.  
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ก็ขณะและสมยัเพื่ออยูพรหมจรรยมีหนึ่งแล๑.    มีกาละเปนอรรถในคําท้ังหลาย 
มีอาทิอยางนี้วา       คราวรอน     คราวกระวนกระวาย๒.   มีสุหะเปนอรรถในคํา 
ท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วา     ประชุมใหญในปามหาวัน๓.  มีเหตุเปนอรรถ  ในคํา 
ท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วา    ดกูอนภัททาลิ  !   แมเหตุผล      ไดเปนของอันทานไมได 
แทงตลอดแลววา      แมพระผูมีพระภาคเจาแล      เสด็จอยูในกรุงสาวตัถี.   แม 
พระองคจักทรงทราบเราวา         ภิกษุช่ือวาภัททาลิ          มิใชผูมีปกติทําใหบริบูรณ 
ดวยสิกขาในศาสนาของพระศาสดา   ดูกอนภัททาลิ   !      เหตุแมนี้แล       ไดเปนของ   
อันทานไมไดแทงตลอดแลว๔.   มีทิฏฐิเปนอรรถในคําท้ังหลายมีอาทิอยางนีว้า 
ก็โดยสมัยนั้นแล     ปริพาชกชื่ออุคคหมานะบุตรของสมณฑิกา    อาศัยอยูใน 
อารามของนางมัลลิกา   ศาลาหลังเดียวใกลแถวตนมะพลับเปนท่ีสอนทิฏฐิเปนท่ี 
เรียน๕.  มีปฏิลาภะเปนอรรถ      ในคําท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วา 
                        ประโยชนใด          ในทิฏฐธรรมนั่นแล 
                ดวยประโยชนใด      เปนไปในสัมปรายภพดวย 
                นักปราชญ    ทานเรียกวา    บณัฑิต   เพราะได 
                เฉพาะซ่ึงประโยชนนั้น๖. 
        มีปหานะเปนอรรถ       ในคําท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วา    ภิกษนุี้ไดกระทํา 
ท่ีสุดทุกข    เพราะละมานะโดยชอบ๗.   มีปฏิเวธะเปนอรรถ  ในคําท้ังหลายมี 
อาทิอยางนี้วา      อรรถคือความบีบค้ันแหงทุกข  อรรถคือขอท่ีทุกขเปนสังขต- 
ธรรม   อรรถคือความแผดเผาแหงทุกข        อรรถคือความแปรปรวนแหงทุกข 
เปนอรรถท่ีควรแทงตลอด๘. แตในท่ีนี้  สมยศัพทนัน้มีกาละเปนอรรถ  เพราะ 
๑.   อง.    กฎฐก.   ๒๓/๒๓๐         ๒  วิ.      มหา. ๒/๓๓๙.      ๓.  ที.  มหา. ๑๐/๒๘๗. 
๔. ม.ม.  ๑๓/๑๖๕.   ๕. ม.ม.  ๑๓/๓๔๒.   ๖.  ส.  ส.   ๑๔/๑๒๖.   ๗. องฺ  จตุกฺก. ๒๑/๒๒๓. 
๘. ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๔๕๔  
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เหตุนั้น  พึงเหน็เนื้อความในบทวา   เตน   สมเยน    นี้    อยางนี้วา      ความรําพึง 
เปนเหตุทูลวิวอนใหทรงบัญญัติเกิดข้ึนแกทานพระสารีบุตร  โดยกาลใด 
โดยกาลนั้น 
        ในบทวา    เตน    สมเยน   นี้   โจทกทวงวา     เม่ือเปนเชนนัน้   เหตุไร 
ในวนิัยนี้   จึงทํานิเทศดวยตติยวภิัตติวา    เตน  สมเยน   ไมทําดวยทุติยาวิภัตติ 
วา  เอก  สมย   เหมือนในสุตตตันตะ     และดวยสัตตมีวภิัตติวา    ยสฺมึ   สมเย   
กามาวจร     เหมือนในอภิธรรมเลา ?    เฉลยวา    เพราะความสมกับใจความโดย 
ประการอยางนั้น  ในสุตตันตะและอภิธรรมนั้น     และเพราะความสมกับใจความ 
โดยประการอืน่ในวินยันี้     สมกับใจความอยางไร ?    สมยศัพทมีอัจจนัตสังโยค 
เปนอรรถ    เหมาะในสุตตันตะกอน.    จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูดวย 
กรุณาวหิารตลอดท่ีสุดสมัยท่ีทรงแสดงพระสุตตันตะท้ังหลาย       มีพรหมชาลสูตร 
เปนตนทีเดียว       เพราะเหตุนั้น      ในสุตตันตะนัน้ทานจึงทําอุปโยคนเิทศ      เพื่อ 
สองเนื้อความนั้น.    กแ็ล     สมยศัพทมีอธิกรณะเปนอรรถ       และความกําหนด 
ภาวะดวยภาวะเปนอรรถ   ยอมเหมาะ    ในอภิธรรม.  จริงอยู    สมยศัพทมีกาละ 
เปนอรรถและมีสมุหะเปนอรรถ       เปนอธิกรณแหงธรรมท้ังหลายมีผัสสะเปนตน    
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสในอภิธรรมนั้น     ภาวะแหงธรรมเหลานั้น      อันทาน 
ยอมกําหนดดวยความมีแหงสมัย    กลาวคือ      ขณะ      สมวายะ     และเหตุ     เพราะ 
เหตุนั้น       ในอภิธรรมนั้น     ทานจึงทํานเิทศดวยสัตตมีวิภัตติ      เพื่อสองเนื้อความ 
นั้น. สวนในวนิัยนี้    สมยศัพทมีเหตุเปนอรรถและมีกรณะเปนอรรถจึงสมกัน.* 

*   พระราชกวี  มานิต   ถาวโร    ป.ธ.๙   วัดสัมพันธวงศแปล.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 177 
        *  ก็สมัยบัญญัติสิขาบทใดนั้น      เปนสมัยท่ีพระสารีบุตรเปนตนรูได 
ยาก. โดยสมัยนั้น      อันเปนเหตุและกรณะ      พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ 
สิกขาบทท้ังหลาย    และทรงพิจารณาดเูหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท  ไดเสด็จ 
ประทับอยูในท่ีนั้น   ๆ     เพราะฉะน้ัน   บัณฑิตพึงทราบวา    ทานทํานเิทศดวย 
ตติยาวภิัตติในวินัยนี้     เพื่อสองเนื้อความนั้น.     กใ็นท่ีนี้มีคาถา     (ดวยสามารถ 
แหงการสงเคราะหเนื้อความตามท่ีกลาวแลว)    ดังตอไปน้ีวา   
                        เพราะพิจารณาเนื้อความนัน้ ๆ  ทาน 
                พระเถระท้ังหลาย         จึงกลาวสมยศัพทใน 
                พระสูตรและพระอภิธรรมแหงใดแหงหนึง่ 
                ดวยตติยาวิภตัติและสัตตมีวิภตัติ.  สมยศัพท 
                นั้นทานกลาวในพระวินัยนี้   ดวยตตยิาวิภัตต ิ
                เทานั้น. 
        สวนพระโบราณาจารยพรรณนาไววา      ความตางกันนีว้า   ต   สมย   
ตลอดสมัยนั้นก็ดี    วา    ตสฺมึ    สมเย      ในสมัยนั้นก็ดี      วา   เตน    สมเยน 
โดยสมัยนัน้กด็ี      แปลกกนัแตเพยีงถอยคํา.     ในทุก   ๆ  บทมีสัตตมีวิภัตติเทานั้น 
เปนอรรถ.      เพราะฉะนั้น      ตามลัทธิของพระโบราณาจารยนั้น     แมเม่ือทาน 
กลาวคําวา    เตน     สมเยน     แปลวา       โดยสมัยนัน้    ก็พึงเหน็ความวา  ตสฺมึ 
สมเย    แปลวา   ในสมัยนัน้. 
        ขาพเจาจกัพรรณนาอรรถแหงบทเหลานี้วา    พุทฺโธ   ภควา   ดังนี ้
เปนขางหนา. 
*  พระธรรมบัณฑิต    (มานติ     ถาวโร   ป. ธ ๙)  วันสัมพันธวงศ  แปล  
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                [อรรถาธิบายคําวา    เวร ฺชย  วิหรติ]  
        ก็พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   เวรฺชาย  วิหรติ  นี้    ดังตอไปนี้ :- 
คําวา  เวรฺชาย    นี้    เปนช่ือเมืองใดเมืองหน่ึง.    ในเมืองเวรัญชาน้ัน.   คําวา 
เวรฺชาย  นี้    เปนสัตตมีวภิตัติลงในอรรถวาใกล.      คําวา   วิหรติ     เปนการ 
แสดงถึงความเปนผูพรอมเพรียงดวยธรรมเคร่ืองอยูอยางใดอยางหนึ่ง    บรรดา 
ธรรมเคร่ืองอยูคืออริยาบถวิหาร    ทิพพวิหาร    พรหมวิหาร      และอริยวิหาร 
โดยไมแปลกกัน.    แตในท่ีนี้แสดงถึงการประกอบดวยอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึง 
บรรดาอิริยาบทมีประเภท  คือ     การยืน     การเดิน      การนั่ง     และการนอน. 
เพราะฉะนั้น   พระผูพระภาคเจาประทับยนือยูก็ดี   เสดจ็ดาํเนินไปก็ดี    ประทับ 
นั่งอยูกด็ี    บรรทมอยูก็ดี    บัณฑิตพึงทราบวา    เสด็จประทับอยูท้ังนัน้.     จริงอยู 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงบําบัดความลําบากแหงอิริยาบทอยางหนึ่ง 
ดวยอิริยาบทอีกอยางกนึ่ง   ทรงนํา  คือทรงยังอัตภาพใหเปนไปมิใหทรุดโทรม 
เพราะฉะนั้น    ทานจึงเรียกวา เสด็จประทับอยู. 
        [อรรถาธิบายคําวา    นเฬรุปุจิมนฺทมูเล   เปนตน] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา     นเฬรุปุจิมนฺทมูเล     นี้   ดังตอไปนี้ :  
        ยักษช่ือ  นเฬรุ.    ตนสะเดาช่ือวา   ปุจิมันทะ.    บทวา  มูล   แปลวา 
ท่ีใกล.   จริงอยู    มูลศัพทนี้     ยอมปรากฏในรากเหงา      ในคําท้ังหลายมีอาทิเชนวา 
พึงขุดรากเงาท้ังหลาย     โดยที่สุดแมเพยีงแฝกและออ.   ในเหตุอันไมท่ัวไปใน 
คํามีอาทิวา     ความโลภ        เปนอกุศลมูล.        ในท่ีใกล     ในคําท้ังหลายมีอาทิวา 
เงายอมแผไปในเวลาเท่ียง,      ใบไมท้ังหลายยอมตกไปในเวลาปราศจากลม      ได 
เพียงใด     ดวยท่ีเพยีงเทานี้     ช่ือวารุกขมูล   (โคนตนไม).      แตในบทวา   มูเล 
นี้      ทานประสงคเอาท่ีใกล.       เพราะฉะนั้น    พึงเห็นใจความในคํานี ้   อยางนี้วา  
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ท่ีใกลตนไมสะเดาอันนเฬรุยกัษสิงแลว.  ไดยินวา   ตนสะเดานัน้นาร่ืนรมย   
นาเล่ือมใส    ทําทาเหมือนเปนเจาใหญแหงตนไมมากมาย   มีอยูในท่ี      ซ่ึงถึง 
พรอมดวยทางไปมาไมไกลเมืองนั้น. 
        คร้ังนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาเสดจ็ไปเมืองเวรัญชา      เม่ือจะประทับ 
อยูในสถานอันสมควร   จึงประทับอยู   ณ    ท่ีใกล    คือ  สวนภายใตแหงตนไมนั้น. 
เพราะเหตุนั้น    ทานพระอุบาลีจึงกลาววา   เสด็จประทับอยูท่ีโคนตนสะเดาท่ี 
นเฬรุยักษสิงอยู     ใกลเมืองเวรัญชา.    หากจะมีคําทักทวงในขอนั้นวา    ถาพระ 
ผูมีพระภาคเจาประทับอยูท่ีเมืองเวรัญชากอน,  คําวา  ท่ีโคนตนสะเดาซ่ึง 
นเฬรุยักษสิงอยู  อันพระอุบาลีเถระไมควรกลาว   ถาเสดจ็ประทับอยูท่ีโคนตน 
สะเดาซ่ึงนเฬรุยักษสิงอยูนั้น,   คําวา        ท่ีเมืองเวรัญชา  ทานก็ไมควรกลาว,   
เพราะวาพระผูมีพระภาคเจา    ไมอาจเสด็จประทับอยูในสองตําบลพรอม  ๆ  กัน 
โดยสมัยเดยีวกันนั้นได.     แตคําวา    เวรฺชาย    วิหรติ   นเฬรุปุจิมนฺทมูเล 
นั้น  บัณฑิตไมพึงเห็นอยางนั้นเลย,   ขาพเจาไดกลาวแลวมิใชหรือวา    บทวา 
เวรฺชาย   เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล.   เพราะเหตุนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจา    เม่ือเสด็จประทับอยูท่ีโคนตนสะเดา   ซ่ึงนเฬรุยกัษสิง   ในท่ีใกล 
แหงเมืองเวรัญชา    พระอุบาลีเถระจึงกลาววา  เสด็จประทับอยูท่ีโคนตนสะเดา 
ซ่ึงนเฬรุยกัษสิงใกลเมืองเวรัญชา    แมในพระบาลีประเทศนี้    เหมือนอยางฝูงโค 
ท้ังหลาย    เม่ือเท่ียวไปในท่ีใกลแหงแมน้ําคงคาและยมุนาเปนตน     ชนท้ังหลาย 
ยอมกลาววา   เท่ียวไปใกลแมน้ําคงคา  เท่ียวไปใกลแมน้ํายมุนา    ฉะนั้น. 
    [อธิบายคําวา     เวรฺชาย   และ   นเฬรุปุจิมนฺทมูเล] 
        ในคําวา   เวรฺชาย    วิหรติ    นเฬรุปุจิมนฺทมูเล  นี้    บัณฑิตพึง 
ทราบอรรถโยชนา    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา   จริงอยู     คําวา    เวรัญชา    มีอัน  
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แสดงโคจรคามของพระผูมีพระภาคเจานัน้เปนประโยชน .     คําวา  นเฬรุปุจิ-   
มันทมูล     มีอันแสดงสถานเปนท่ีอยูอันสมควรแกบรรพชิตเปนประโยชน. 
ทานพระอุบาลีเถระแสดงการท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงทําการอนุเคราะหพวก    
คฤหัสถ   ในบรรดาคําระบุท้ังสองนั้น      ดวยคําระบุวา    เวรัญชา    แสดงการท่ี 
ทรงอนุเคราะหบรรพชิต      ดวยคําระบุวา    นเฬรุปุจิมันทมูล. 
        อนึ่ง    แสดงความเวนอัตตกิลมถานุโยค      เพราะการรับปจจัย      ดวยคํา 
ระบุตน,  แสดงอุทาหรณแหงอุบาย    ในการเวนกามสุขัลลิกานุโยค   เพราะละ 
วัตถุกามเสีย   ดวยคําระบุหลัง.       หนึ่ง    แสดงการท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประกอบยิ่งดวยธรรมเทศนา      ดวยคําระบุตน,    แสดงการท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
นอมไปเพื่อวิเวก       ดวยคําระบุหลัง.     แสดงการท่ีพระผูมีพระภาคทรงประกอบ 
ดวยพระกรุณา       ดวยคําระบุตน.   แสดงการท่ีทรงประกอบดวยพระปญญา 
ดวยคําระบุหลัง.  แสดงขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงนอมพระทัยไป    ในอันยัง 
หิตสุขใหสําเร็จแกสัตวท้ังหลาย    ดวยคําระบุตน,   แสดงขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ไมเขาไปติดในการทําหิตสุขแกสัตวอ่ืน    ดวยคําระบุหลัง.   แสดงการท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจา      ทรงอยูสําราญมีการไมสละสุข    ซ่ึงประกอบดวยธรรมเปนเคร่ือง 
หมาย  ดวยคําระบุตน.    แสดงขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอยูสําราญ   มีความ 
ตามประกอบในอุตริมนุสธรรมเปนเคร่ืองหมาย    ดวยคําระบุหลัง.    แสดงขอท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมากดวยอุปการะแกมนุษยท้ังหลาย,   ดวยคําระบุตน, 
แสดงขอท่ีพระองคเปนผูมากดวยอุปการะแกเทวดาท้ังหลาย    ดวยคําระบุหลัง. 
แสดงขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา   เสด็จอุบัตข้ึินในโลกแลวเจริญพรอมในโลก 
ดวยคําระบุตน,  แสดงขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาไมเขาไปติดอยูในโลก  ดวยคํา 
ระบุหลัง.  ดวยคําระบุตน     แสดงการท่ีพระองคทรงยังประโยชนเปนท่ีเสด็จ  
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อุบัติใหสําเร็จเรียบรอย      ตามพระบาลีวา     ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย  !   บุคคลเอก 
เม่ืออุบัติข้ึนในโลก     ยอมอุบัติ      เพื่อเกือ้กูลแกชนมาก   เพื่อความสุขแกชนมาก 
เพื่ออนุเคราะหโลก    เพื่อประโยชนเกื้อกลู      เพื่อความสุข   แกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย,       บุคคลเอก       คือบุคคลชนิดไหน    คือพระตถาคตอรหันตสัมมา-   
สัมพุทธเจา,*    ดวยคําระบุหลัง      แสดงความอยูสมควรแกสถานท่ีเสดจ็อุบัติ.  
จริงอยู       พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติในปาเทานั้น  ดวยความอุบัตท้ัิงท่ีเปน 
โลกิยะและโลกุตระ  คือ  คร้ังแรกท่ีลุมพินวีัน     คร้ังท่ีสองท่ีโพธ์ิมณฑล     ดวย 
เหตุนั้น   ทานพระอุบาลีเถระจึงแสดงท่ีอยู    ของพระองค    ในปาท้ังน้ัน. 
                [อธิบายคําวา   มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา     มหตา   ภกฺิขุสงฺเฆน   สทฺธึ         นี้ตอไป 
บทวา  มหตา    มีความวา    ใหญดวยความเปนผูมีคุณใหญบาง  ใหญดวยความ 
เปนผูมีจํานวนมากบาง.     จริงอยู     ภกิษุสงฆนั้น    ไดเปนใหญดวยคุณท้ังหลาย 
บาง    เพระเหตุวา    ภกิษุผูมีคุณลาหลัง     ในภกิษุสงฆนัน้      ไดเปนพระโสดาบัน 
บุคคล     ไดเปนใหญดวยจํานวนบาง       เพราะมีจํานวนหารอย.     หมูแหงภิกษ ุ
ท้ังหลาย     ช่ือวาภกิษุสงฆ.      ดวยภกิษุสงฆนั้น.      อธิบายวา      ดวยหมูสมณะผู 
ทัดเทียมกันดวยคุณ    กลาวคือความเปนผูมีทิฏฐิและศีลเสมอกัน.    บทวา   สทฺธึ   
คือโดยความเปนพวกเดยีวกนั.  คําวา   ปฺจมตฺเตหิ    ภิกฺขุสเตหิ      มีวิเคราะหวา 
จํานวน   ๕   เปนประมาณของภิกษเุหลานัน้  เพราะฉะน้ัน   จึงช่ือวา  ปญจมัตตา.   
ประมาณทานเรียกวา  มัตตา.    เพราะฉะนัน้   บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความแมใน 
บาลีประเทศนีอ้ยางนี้วา    รอยแหงภกิษุเหลานี้    มีจํานวน  ๕   คือมีประมาณ  ๕  
เหมือนอยางเม่ือทานกลาววา    โภชเน     มตฺตฺู    ยอมมีอรรถวา    รูจํานวน 
*  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๘.  
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คือรูจักประมาณในโภชนะฉะนั้น.   รอยแหงภิกษุท้ังหลาย     ช่ือวา   ภกฺิขุสตานิ.   
ดวยรอยแหงภกิษุ      ซ่ึงมีประมาณหาเหลานั้น.   ในคําท่ีพระเถระกลาววา  มหตา   
ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   นี้   เปนอันทานแสดงความท่ีภกิษุสงฆใหญนั้น      เปน 
ผูใหญดวยจํานวน   ดวยคําวา  ปณฺจมตฺเตหิ    ภิกขุสเตหิ   นี้.    สวนความท่ี 
ภิกษุสงฆนัน้  เปนผูใหญดวยคุณ    จกัมีแจงขางหนาดวยคําวา   ดูกอนสารีบุตร ! 
ก็ภิกษุสงฆไมมีเล้ียงหนามหมดโทษปราศจากความดางดํา   หมดจดดี    ตั้งอยู 
แลวในธรรมอันเปนสาระ,   เพราะวาบรรดาภิกษุ    ๕๐๐    รูปเหลานี้      ภิกษุผูท่ีมี   
คุณลาหลัง     ก็ไดเปนพระโสดาบันบุคคล   ดังนี้. 
                [อธิบายคําวา    อสฺโสสิ     โข  เปนตน] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา    อสฺโสสิ     โข  เวรฺโช       พฺราหฺมโณ 
ดังตอไปนี้  : - 
        บทวา  อสฺโสสิ       ความวา    ฟง   คือ      ไดฟง    ไดแก      ไดทราบตาม 
ทํานองแหงเสียงขอคําพูดท่ีถึงโสตทวาร.   ศัพทวา    โข   เปนนิบาตลงในอรรถ 
เพียงทําบทใหเต็ม   หรือลงในอรรถแหงอวธารณะ.      บรรดาอรรถท้ังสองนั้น 
ดวยอรรถแหงอวธารณะ     พึงทราบใจความดังนี้วา    ไดฟงจริง  ๆ   อันตราย 
แหงการฟงอะไร  ๆ   มิไดมีแกพราหมณนัน้.     ดวยอรรถวาทําบทใหเต็ม   พึง 
ทราบวา   เปนเพียงความสละสลวยแหงบทและพยัญชนะเทานั้น.     พราหมณ 
ผูเกิดในเมืองเวรัญชา    ช่ือวาเวรัญชะ.      พราหมณมีในเมืองเวรัญชา    ช่ือวา 
เวรัญชะ.  อีกอยางหนึ่ง    เมืองเวรัญชาเปนท่ีอยูของพราหมณนัน้   เพราะฉะน้ัน 
พราหมณนั้น จึงช่ือวา  เวรัญชะ      แตวาพราหมณนี้      ชาวเมืองเรียกวา   อุทัย 
ดวยอํานาจช่ือที่มารดาบิดาต้ังให.    ผูใดยอมสาธยายพระเวท  อธิบายวา   สาธยาย  
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มนตท้ังหลาย     เหตุนั้น    ผูนั้นชื่อวาพราหมณ.   จริงอยู    คําวา     พราหมณนีแ้ล 
เปนคําเรียกพวกพราหมณ   โดยชาติ.    แตพระอริยเจาท้ังหลาย        ทานเรียกวา 
พราหมณ    เพราะความเปนผูมีบาปอันลอยเสียแลว. 
                        [อธิบายเร่ืองท่ีพราหมณไดฟง]   
        บัดนี้    พระอุบาลีเถระเม่ือจะประกาศเร่ืองท่ีเวรัญชพราหมณไดฟง     จึง 
ไดกลาวคํามีวา   สมโณ    ขลุ   โภ   โคตโม   เปนตน.   ในคํานั้น     บัณฑิต  
พึงทราบวา     พระผูมีพระภาคเจาช่ือวาสมณะ     เพราะเปนผูมีบาปสงบแลว.   
ขอนี้     สมจริงดังคําท่ีพระองคตรัสไววา       เราเรียกบุคคลวาเปนพราหมณ     เพราะ 
มีบาปอันลอยเสียแลว   วาสมณะ   เพราะความเปนผูมีบาปอันสงบแลว.  ก็ 
พระผูมีพระภาคเจา    จัดวา    เปนผูมีบาปอันอริยมรรคอยางยอดเยี่ยมใหสงบแลว. 
เพราะฉะนั้น    พระนาม       คือ     สมณะนี ้   พระองคทรงบรรลุแลว  ดวยคุณตาม 
เปนจริง. 
        บทวา    ขลุ      เปนนิบาต     ลงในอรรถวา     ไดฟงมา. 
        คําวา           โภ   เปนเพยีงคํารองเรียนท่ีมาแลวโดยชาติ    แหงเหลาชนผูมี 
ชาติเปนพราหมณ.    แมขอนี ้  ก็สมจริงดังคําท่ีพระองคตรัสไววา    ผูนัน้ยอม 
เปนผูช่ือวา       โภวาที    (ผูมีวาทะวาเจริญ)   ผูนั้นแล     ยังมีกิเลสเคร่ืองกังวล. 
ดวยคําวา    โคตโม     นี้   เวรัญชพราหมณ      ทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจา   ดวย 
อํานาจแหงพระโคตร.     เพราะฉะน้ัน    บัณฑิตพึงเห็นใจความ    ในคําวา    สมโณ   
ขลุ    โภ    โคตโม      นี้     อยางนีว้า     ไดยินวา      พระสมณโคตมโคตร    ผูเจริญ.  
สวนคําวา    สกฺยปุตฺโต    นี้ แสดงถึงตระกลูอันสูงสงของพระผูมีพระภาคเจา. 
คําวา   สกฺยกุลา   ปพฺพชิโต    แสดงความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงผนวช  
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ดวยศรัทธา.    มีคําอธิบายวา   พระองคมิไดถูกความเส่ือมอะไร   ๆ    ครอบงํา   
ทรงละตระกูลนั้น           อันยังไมส้ินเนื้อประดาตัวเลยแลวทรงผนวชดวยศรัทธา. 
คําอ่ืนจากนัน้มีอรรถอันขาพเจากลาวแลวแล. 
        ทุติยาวภิตัติอันมีอยูในบทวา    ต   โข    ปน   นี้   ยอมเปนไปในอรรถ 
ท่ีกลาวถึงอิตถัมภูต.   ความวา    ก็    (กิตติศัพทอันงาม)    ของพระโคดมผูเจริญ 
นั้นแล   (ฟุงไปแลวอยางนี้วา...) 
        บทวา   กลฺยาโณ     คือประกอบดวยคุณอันงาม     อธิบายวา   ประเสริฐ. 
เกียรตินัน้เอง   หรือเสียงกลาวชมเชย     ช่ือวา    กิตติศัพท.  
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                                               พุทธคุณกถา 
        ก็ในคําท้ังหลายมีอาทิวา      อิติป     โส   ภควา      เปนตน      มีโยชนาดัง 
ตอไปนี้กอนวา      พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เปนพระอรหนัต  เพราะเหตุ 
แมนี,้   เปนสัมมาสัมพุทธะ   เพราะเหตุแมนี้,       เปนผูถึงพรอมดวยวชิชาและ 
จรณะ   เพราะเหตุแมนี,้    เปนผูเสด็จไปดแีลว    เพราะเหตุแมนี,้    เปนผูรูแจงโลก 
เพราะเหตุแมนี้,     เปนผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางยอดเยีย่ม    เพราะเหตุแมนี้,  เปน 
ครูสอนของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย     เพราะเหตุแมนี,้      เปนผูเบิกบานแลว   
เพราะเหตุแมนี้,       เปนผูจาํแนกแจกธรรม     เพราะเหตุแมนี้.     มีอธิบายท่ีทาน 
กลาวไววา    เพราะเหตุน้ีและเหตุนี้. 
        * บัดนี้     จักระทําการพรรณนาโดยนยัพิสดารแหงบทเหลานั้น  เพื่อ 
ความเปนผูฉลาดในสุดตันตนัย       และเพือ่ร่ืนเริงแหงจติดวยธรรมีกถาอัน 
ประกอบดวยพุทธคุณ   ในวาระเร่ิมตนแหงการสังวรรณนาพระวนิัยแหงพระ- 
วินัยธรท้ังหลาย.    เพราะเหตุนั้น     พึงทราบวินิจฉับ    ในคําท่ีทานกลาวไววา 
พระผูมีพระภาคเจา   พระองคนั้นเปนพระอรหันต    แมเพราะเหตุนี้    ดังนี้เปนตน. 
                         [อธิบายพุทธคุณบทวา   อรห] 
        พระผูมีพระภาคเจานั้น     บัณฑิตพึงทราบวา      เปนพระอรหันต 
เพราะเหตุเหลานี้กอน     คือเพราะเปนผูไกล    และทรงทําลายขาศึกท้ังหลาย   และ 
ทรงหักกําจกัรท้ังหลาย      เพราะเปนผูควรแกปจจยัเปนตน     เพราะไมมีความลับ 
ในการทําบาป. 
*   องคการศึกษาแผนกบาลี     แปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๙๐  
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        ความจริง     พระผูมีพระภาคเจานั้น   เปนผูไกล    คือทรงดํารงอยูใน 
พระคุณอันไกลแสนไกล   จากสรรพกิเลส     เพราะทรงกาํจัดเสียซ่ึงกิเลสท้ังหลาย 
พรอมท้ังวาสนา     ดวยมรรค      เพราะฉะนั้น     จึงทรงพระนามวา   อรห    เพราะ 
เปนผูไกล.       อนึ่ง   ขาศึกคือกิเลสท้ังหลาย    พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงทําลาย 
เสียแลวดวยมรรค     เพราะฉะน้ัน     จึงทรงพระนามวา   อรห    แมเพราะทรง 
ทําลายขาศึกท้ังหลายเสีย.      อนึ่ง    ซ่ีงกําท้ังหมดแหงสังสารจักร     มีดุมอันสําเร็จ   
ดวยอวิชชาและภวตัณหา    มีคํากลาวคืออภิสังขารมีบุญเปนตน  มีกงคือชรามรณะ 
อันรอยไวดวยเพลาท่ีสําเร็จดวยอาสวสมุทัย    คุมเขาไวในรถกลาวคือภพสาม 
อันเปนไปแลว     ตลอดกาลหาเบ้ืองตนมไิด     อันพระผูมีพระภาคเจานั้น   ทรง 
ยืนหยัดอยูบนปฐพีคือศีล      ดวยพระยุคลบาทคือพระวิริยะ   ทรงถือผรสุคือ 
ญาณ  อันกระทําซ่ึงความส้ินไปแหงกรรม      ดวยพระหัตถคือศรัทธา    ทรงหัก 
เสียไดแลวในพระโพธิมัณฑ     เพราะฉะนัน้      จึงทรงพระนามวา    อรห   แม 
เพราะทรงหกักําจักรเสีย*. 
            [สังสารวัฏ   คือปฏิจจสมุปบาทเปนปจจัยกัน] 
        *  อีกอยางหนึ่ง     สังสารวัฏมีเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายรูไมได    พระผูมี 
พระภาคเจา    ตรัสเรียกวา    สังสารจักร.    ก็อวิชชาเปนดมุของสังสารจักรนั้น 
เพราะเปนมูลเหตุ,    มีชรามรณะเปนกง    เพราะเปนท่ีสุด,     ธรรม  ๑๐   อยาง 
ท่ีเหลือเปนกํา    เพราะมีอวิชชาเปนมูลเหตุ    และเพราะมชีรามรณะเปนท่ีสุด. 
บรรดาธรรมมีอวิชชาเปนตนนั้น       ความไมรูในอริยสัจมีทุกขเปนตน    ช่ือวา 
อวิชชา.  ก็อวชิชาในกามภพ     ยอมเปนปจจัยแกสังขารท้ังหลายในกามภพ. 
อวิชชาในรูปภพ   ยอมเปนปจจัยแกสังขารท้ังหลายในรูปภพ.   อวิชชาในอรูปภพ 
*  พระธรรมบัณฑิต  (มานิต   ถาวโร     ป   ธ.   ๙ )   วัดสัมพันธวงศ  แปล  
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เปนปจจยัแกสังขารท้ังหลายในอรูปภพ.        สังขารในการภพ       ยอมเปนปจจยัแก     
ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพ.  ในรูปภพและอรูปภพ   ก็นยันี้.   ปฏิสนธิวิญญาณ 
ในกามภพ    ยอมเปนปจจยัแกนามรูปในกามภพ.   ในรูปภพ   ก็อยางนัน้  ยอม 
เปนปจจยัแกนามอยางเดยีว   ในอรูปภพ.   นามรูปในกามภพเปนปจจยัแก   
อายตนะ  ๖   ในกามภพ.    นามรูป    ในรูปภพ     ยอมเปนปจจยัแกอายตนะท้ัง ๓  ใน 
รูปภพ.    นามในอรูปภพ      ยอมเปนปจจัยแกอายตนะอยางเดียว    ในอรูปภพ. 
อายตนะ   ๖   ในกามภพเปนปจจัยแกผัสสะ  ๖   อยาง  ในกามภพ.  ๓    อายตนะใน 
รูปภพ   เปนปจจัยแก     ๓    ผัสสะในรูปภพ.     ๑     อายตนะในรูปภพ    ยอมเปน 
ปจจัยแก   ๑     ผัสสะในอรูปภพ.   ผัสสะ   ๖  ในกามภพ   ยอมเปนปจจยัแกเวทนา  ๖ 
ในกามภพ.    ๓   ผัสสะในรูปภพ  เปนปจจัยแก   ๓  ผัสสะในรูปภพน้ันนั่นเอง. 
ผัสสะ  ๑     ในอรูปภพ    ยอมเปนปจจยัแกเวทนา   ๑   ในอรูปภพนัน้นั่นเอง. 
เวทนา  ๖  ในกามภพ     ยอมเปนปจจยัแกตัณหากาย   ๖     ในกามภพ.    เวทนา     ๓ 
ในรูปภพ     เปนปจจยัแกตณัหากาย   ๓    ในรูปภพนั้นนั่นเอง.       เวทนา   ๑  ใน  
อรูปภพ   ยอมเปนปจจยัแกตณัหากาย    ๑     ในอรูปภพ.    ตัณหาน้ัน    ๆ   ในกามภพ 
เปนตนนัน้   ๆ    ยอมเปนปจจัยแกอุปาทานนั้น   ๆ.    อุปาทานเปนตน    ยอมเปน 
ปจจัยแกภพเปนตน. 
        คืออยางไร.    คือวา     คนบางคนในโลกนี้คิดวา   จกับริโภคกาม     ยอม 
ประพฤติทุจริตดวยกาย      ประพฤติทุจริตดวยวาจา    ประพฤติทุจริตดวยใจ  เพราะ 
กามุปาทานเปนปจจยั      เพราะความเต็มรอบแหงทุจริต    เขายอมเกดิในอบาย. 
กรรมเปนเหตุเกิดในอบายน้ันของบุคคลนั้น  เปนกรรมภพ,  ความเกดิข้ึนแหง 
ขันธท้ังหลาย    เปนชาติ,  ความแกหงอมเปนชรา,   ความแตกทําลาย     เปนมรณะ.  
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        อีกคนหนึ่งคิดวา    จักเสวยสมบัติในสวรรค   ประพฤติสุจริตอยางนั้น 
เหมือนกนั    เพราะความบริบูรณแหงสุจริต     เขายอมเกดิในสวรรค.       คําวา 
กรรมเปนเหตุเกิดในสวรรคนั้นของเขา    เปนกรรมภพเปนตน     ก็มีนัยเหมือน 
กันนั้น.  สวนอีกคนหนึ่งคิดวา     จักเสวยสมบัติในพรหมโลก    ยอมเจริญเมตตา 
เจริญกรุณา   มุทิตา     อุเบกขา       เพราะกามุปาทานเปนปจจยั     เขายอมเกิดใน 
พรหมโลก      เพราะความบริบูรณแหงภาวนา.        คําวา      กรรมเปนเหตุเกิดใน   
พรหมโลกน้ันของเขา     เปนกรรมภพเปนตน    ก็มีนัยเหมือนกนันั้น.    อีกคนหนึ่ง   
คิดวา   จกัเสวยสมบัติในอรูปภพ      จึงเจริญสมาบัติท้ังหลายมีอากาสานัญจายตนะ   
เปนตนอยางนัน้นั่นแล   เพราะความบริบูรณแหงภาวนา     เขายอมเกดิในอรูปภพ 
นั้น  ๆ  กรรมเปนเหตุเกิดในอรูปภพนั้นของเขา    เปนกรรมภพ.      ขันธท้ังหลาย 
ท่ีเกิดแตกรรม   เปนอุปบัติภพ,    ความเกดิแหงขันธท้ังหลาย    เปนชาติ,     ความ 
แกหงอม  เปนชรา,    ความแตกทําลาย    เปนมรณะแล.    ในโยชนาทั้งหลาย 
แมมีอุปาทานที่เหลือเปนมูล   ก็นัยนี้. 
                                 [ธัมมัฏฐิติญาณ] 
        ปญญาในการกําหนดปจจยั   โดยนัยท่ีทานกลาวไวอยางนีว้า   อวิชชานี ้
เปนตัวเหตุ      สังขารท้ังหลายเกิดมาจากเหตุ       อวิชชาและสังขารแมท้ังสองนี้ 
ก็เปนเหตุสมุปปนนธรรม   (ธรรมท่ีเปนเหตุและเกดิจากเหตุ)      ช่ือธรรมฐิติญาณ. 
ปญญาในการกําหนดปจจยั        โดยนัยท่ีทานกลาวอยางนี้วา    อวิชชาท้ังท่ีเปน 
อตีตัทธา  (อดีตกาล)  ท้ังท่ีเปนอนาคตตัทธา    (อนาคต)   เปนตัวเหตุ 
สังขารท้ังหลายเกิดมาจากเหตุ      อวิชชาและสังขารแมท้ังสองนี้       ก็เปนเหตุสมุป- 
ปนนธรรม   (ธรรมท่ีเปนเหตุและเกดิจากเหตุ)    ช่ือธรรมฐิติญาณและ.    ทุก   ๆ   บท  
ผูศึกษาพึงใหพิสดารโดยนัยนี้.  
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                        [สังเขปและอัทธาในปฏิจจสมุปบาท] 
        บรรดาองคแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น      อวิชชาและสังขารเปนสังเขปหน่ึง. 
วิญญาณ      นามรูป     สฬายตนะ  ผัสสะ   และเวทนา     เปนสังเขปหนึ่ง.    ตัณหา 
อุปาทานและภพ     เปนสังเขปหน่ึง.     ชาติและชรามรณะเปนสังเขปหน่ึง.    กใ็น 
สังเขป   ๔   นัน้   สังเขปตน     เปนอตีตัทธา.     สองสังเขปกลาง   เปนปจจุปปนนัทธา 
ชาติและชรามรณะเปนอนาคตัทธา.   
                        [วัฏฏะและสนธิ   ๓   ในปฏิจจสมุปบาท] 
        อนึ่ง     ในสังเขปตนนัน้     ตัณหาอุปาทานและภพ      ยอมเปนอันทานถือ 
เอาแลว     ดวยศัพทคืออวิชชาและสังขารนั่นแล    เพราะฉะนัน้     ธรรม  ๕   เหลานี้ 
จัดเปนกรรมวฏัในอดีต.    ธรรม  ๕     อยาง   มีวิญญาณ เปนตน    จัดเปนวิปากวัฏ 
ในปจจุบัน.       อวิชชาและสังขาร    เปนอันทานถือเอาแลวดวยศัพทคือตัณหา 
อุปาทานและภพนัน่เอง      เพราะฉะน้ัน     ธรรม  ๕   เหลานี้จัดเปนกรรมวัฏในกาล 
บัดนี้.     ธรรม   ๕   เหลานี้      จัดเปนวิปากวัฏตอไป     (ในอนาคต)    เพราะองค 
ปฏิจจสมุปบาท     มีวิญญาณ     เปนตน     ทานแสดงไขโดยอางถึงชาติ  ชรา มรณะ. 
ปฏิจจสมุปบาท    มืออวิชชาเปนตนนัน้    วาโดยอาการมี   ๒๐   อยาง. 
        อนึ่ง     ในองคปฏิจจสมุปบาทมีสังขารเปนตน        ระหวางสังขารกับ 
วิญญาณ     เปนสนธิหนึ่ง.     ระหวางเวทนากับตัณหา   เปนสมาธิหนึ่ง.    ระหวาง 
ภพกับชาติ    เปนสนธิหนึ่ง     ฉะนี้แล.      พระผูมีพระภาคเจา       ทรงรู     ทรงเห็น 
ทรงทราบ    ทรงแทงตลอด    ปฏิจจสมุปบาทนี้      ซ่ึงมีสังเขป  ๔   อัทธา   ๓  อาการ 
๒๐   สนธิ   ๓   โดยอาการทุกอยาง     ดวยประการฉะนี้.      ความรูนั้น    ช่ือวาญาณ 
เพราะอรรถวารู   (โดยสภาพตามเปนจริง)     ช่ือวาปญญา      เพราะอรรถวารูชัด.  
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เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา    ปญญาในการกําหนดปจจัย   ช่ือธรรมฐิติญาณ.  
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูธรรมเหลานั้น   ตามเปนจริง   ดวยธรรมฐิติญาณน้ีแลว 
ทรงเบ่ือหนายคลายความพอใจจะพนไปในธรรมมีอวิชชาเปนตนนัน้     จึงไดหกั 
ทําลาย  กําจัดเสีย    ซ่ึงซ่ีกําท้ังหลาย      แหงสังสารจักร    มีประการดังกลาวแลวนี้. 
พระองคทรงพระนามวา    อรห      แมเพราะทรงหักกําจักรเสีย    แมดวยประการ 
อยางนี้.* 

        *  อนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจานั้น    ยอมควรซ่ึงจีวราทปิจจัย    และบูชา 
วิเศษท้ังหลาย     เพราะพระองคเปนผูควรซ่ึงทักษิณาอันเลิศ.    เพราะฉะนั้น 
ในเม่ือพระตถาคตเสด็จอุบัตข้ึินแลว     เทพและมนษุยผูมเหสักขเหลาใดเหลาหนึ่ง 
จึงไมทําการบูชาในท่ีอ่ืน.      จริงอยางนั้น       ทาวสหัมบดีพรหม     ทรงบูชาพระ 
ตถาคต   ดวยพวงแกวเทาเขาสิเนรุ.    อนึ่ง     เทพและมนุษยเหลาอ่ืน     มีพระเจา 
พิมพิสาร  และพระเจาโกศลเปนตน     กท็รงบูชาแลวตามกําลัง.    หนึ่ง    พระเจา 
อโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพยถึง   ๙๖    โกฏิ     ทรงสรางพระวิหาร  ๘๔,๐๐๐ 
หลังในสกลชมพูทวีป      ทรงพระราชอุทิศพระผูมีพระภาคเจา   แมเสด็จปรินิพพาน 
แลว,  ก็จะกลาวอะไรถึงบูชาวิเศษเหลาอ่ืน.     เพาะฉะนั้น     จึงทรงพระนามวา 
อรห   แมเพราะเปนผูควรซ่ึงปจจัยเปนตน.     อนึ่ง     เหลาคนพาลผูถือตัววาเปน 
บัณฑิตพวกไร  ๆ    ในโลก     ยอมทําบาปในท่ีลับ    เพราะกลัวแตความติเตียน 
ฉันใด    พระผูมีพระภาคเจานั้น       ยอมทรงกระทําดังนัน้      ในบางคร้ังก็หาไม 
เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระนามวา    อรห     แมเพราะไมมีความลับในการกระทํา 
บาป.   ก็ในพระนามนี้  มีคาถาประพันธเนื้อความดังนีว้า 
*   องคการศึกษาแผนกบาลี   แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ.  ๒๔๙๕  
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                        พระมุนีนั้น   เพราะความท่ีพระองค 
                เปนผูไกล     และทรงทําลายขาศึกคือกิเลส 
                ท้ังหลาย    พระองคเปนผูหักกําแหงสังสาร- 
                จักร   เปนผูควรปจจัยเปนตน   ยอมไมทรง 
                ทําบาปในท่ีลับ     เพราะเหตุนั้น     บัณฑิต 
                จึงถวายพระนามวา    อรห.   
                [อธิบายพุทธคุณบทวา      สมฺมาสมฺพุทฺโธ] 
        อนึ่ง       พระผูมีพระภาคเจานั้น    เปนพระสัมมาสัมพุทธะ   เพราะตรัสรู 
ธรรมท้ังปวงโดยชอบ      แตดวยพระองคเอง.    จริงอยางนั้น   เพราะผูมีพระภาคเจา 
นั้น   ตรัสรูชอบเองซ่ึงธรรมท้ังปวง       คือตรัสรูธรรมท่ีควรรูถึง       โดยความเปน 
ธรรมท่ีควรรูยิ่ง      ตรัสรูธรรมท่ีควรกําหนดรู      โดยความเปนธรรมท่ีควรกําหนดรู 
ตรัสรูธรรมท่ีควรละ     โดยความเปนธรรมท่ีควรละ    ตรัสรูธรรมท่ีควรทําใหแจง 
โดยความเปนธรรมท่ีควรทําใหแจง     ตรัสรูธรรมท่ีควรทําใหเจริญ     โดยความ 
เปนธรรมท่ีควรทําใหเจริญ.    ดวยเหตนุั้นแหละ     พระองคจึงตรัสวา 
                        ส่ิงท่ีควรรูยิง่  เราไดรูยิง่แลว     ส่ิงท่ี 
                ควรใหเจริญ  เราก็ใหเจริญแลว     และสิ่งท่ี 
                ควรละ          เราก็ละไดแลว  เพราะเหตุนั้น 
                พราหมณ       เราจึงเปนพระพุทธเจา.* 

        อีกอยางหน่ึง      พระผูมีพระภาคเจานั้น      ตรัสรูซ่ึงธรรมท้ังปวง โดยชอบ 
และดวยพระองคเอง    แมดวยการยกข้ึนทีละบทอยางนีว้า     จักษุเปนทุกขสัจ 
ตัณหาในภพกอน        อันยังจักษุนัน้ใหเกดิ         โดยความเปนมูลเหตุแหงจกัษุนัน้ 
*   ขุ .   สุ .   ๒๕/๔๔๔.  
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เปนสมุทัยสัจ    ความไมเปนไปแหงจักษแุละเหตุเกิดแหงจักษุท้ังสอง  เปนนิโรธ 
สัจ  ขอปฏิบัติเปนเหตุใหรูนโิรธ      เปนมรรคสัจ.   ใน      โสตะ     ฆานะ      ชิวหา 
กาย  และมนะ     ก็มีนัยเชนนี้.   
        บัณฑิตพึงประกอบอายตนะ  ๖    มีรูปเปนตน     วญิญาณกาย   ๕  มีจักษ ุ
วิญญาณเปนตน    ผัสสะ   ๖   มีจักษุสัมผัสเปนตน    เวทนา   ๖   มีจักษสัุมผัสสชา- 
เวทนาเปนตน     สัญญา  ๖    มีรูปสัญญาเปนตน   เจตนา  ๖   มีรูปสัญเจตนาเปนตน 
ตัณหากาย  ๖  มีรูปตัณหาเปนตน    วิตก   6   มีรูปวิตกเปนตน   วจิาร  ๖  มีรูปวิจาร 
เปนตน   ขันธ    ๕  มีรูปขันธเปนตน       กสิณ  ๑๐  อสุภะ  ๑๐   อนุสติ  ๑๐  สัญญา 
๑๐   ดวยอํานาจอุทธุมาตกสัญญาเปนตน อาการ  ๓๒   มีผมเปนตน อายตนะ 
๑๒  ธาตุ  ๑๘  ภพ  ๙  มีกามภพเปนตน  ฌาน  ๔  มีปฐมฌานเปนตน  อัปป- 
มัญญา  ๔ มีเมตตาภาวนาเปนตน  อรูปสมาบัติ ๔    มีอากาสานัญจายตนะเปนตน 
และองคแหงปฏิจจสมุปบาท    โดยปฏิโลมมีชรามรณะเปนตน   โดยอนุโลมมี 
อวิชชาเปนตน   โดยนัยนี้นัน่แล.      ในชรามรณะเปนตนนั้น    มีการประกอบ 
บทเดียวดังตอไปนี้ : - 
        พระผูมีพระภาคเจานั้น   ตรัสรู    คือตรัสรูตามสมควร   ไดแกแทงตลอด 
ซ่ึงธรรมท้ังปวง   โดยชอบและดวยพระองคเอง    ดวยการยกข้ึนทีละบทอยางนี้วา 
ชรามรณะ   เปนทุกขสัจ     ชาติ   เปนสมุทัยสัจ   การสลัดออกเสีย    ซ่ึงชรามรณะ 
และเหตุเกิดแหงชรามรณะนั้น     แมท้ังสองเปนนิโรธสัจ    ขอปฏิบัติเปนเหตุใหรู 
นิโรธ  เปนมรรคสัจ.     เพราะฉะน้ัน    ขาพเจาจึงไดกลาววา   อนึ่ง    พระผูมี- 
พระภาคเจานัน้      เปนพระสัมมาสัมพุทธะ    เพราะตรัสรูธรรมท้ังปวง   โดยชอบ  
และดวยพระองคเอง.  
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        [อรรถาธิบายพุทธคุณบทวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน] 
        อนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจานั้น     ช่ือวาผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
ก็เพราะทรงเพยีบพรอมดวยวิชชาและจรณะ.    ในวิชชาและจรณะน้ัน   วิชชา ๓ 
ก็ดี   วิชชา  ๘  ก็ดี    ช่ือวาวิชชา.  วิชชา  ๓   พึงทราบตามนัยท่ีตรัสไวในภยเภรว- 
สูตรนั่นแล.    วิชชา  ๘ ในอัมพัฏฐสูตร.     ก็ในวิชชา  ๓    และวิชชา   ๘   นั้น 
วิชชา  ๘  พระองคตรัสประมวลอภิญญา  ๖  กับวิปสสนาญาณและมโนมยิทธิ 
เขาดวยกัน.   ธรรม  ๑๕  นี้   คือ   สีลสังวร   ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว   
ในอินทรียท้ังหลาย  ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ  ชาคริยานุโยค  สัทธรรม  ๗ 
ณาน  ๔ พึงทราบวา   ช่ือวาจรณะ.   จริงอยู   ธรรม   ๑๕   นี้แหละ   พระองคตรัส 
เรียกวา จรณะ  เพราะเหตุท่ีเปนเคร่ืองดําเนินคือเปนเคร่ืองไปสูทิศ    คืออมตธรรม 
ของพระอริยสาวก.    เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนมหา- 
นาม  พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้          ยอมเปนผูมีศีล    ดังนี้เปนตน.*    
ผูศึกษาพึงทราบความพิสดาร.  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบดวยวิชชาเหลานี ้
และดวยจรณะนี้   เพราะฉะน้ัน  ทานจึงเรียกวา     ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
ในความถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะน้ัน  ความถึงพรอมดวยอวิชชา  ยงัความท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัพพัญูใหเตม็อยู.    ความถึงพรอมดวยจรณะ   ยัง 
ความท่ีพระองคเปนผูประกอบดวยพระมหากรุณาใหเต็มอยู.   พระผูมีพระภาคเจา 
นั้นทรงรูจักส่ิงท่ีเปนประโยชน  และมิใชประโยชนแกสรรพสัตว   ดวยความเปน 
สัพพัญู  แลวทรงเวนส่ิงท่ีมิใชประโยชนเสีย  ดวยความเปนผูประกอบดวย 
พระมหากรุณา  ทรงชักนําในส่ิงท่ีเปนประโยชน   เหมือนอยางผูท่ีถึงพรอมดวย 
วิชชาและจรณะฉะน้ันแล.  เพราะเหตุนั้น  เหลาสาวกของพระผูมีพระภาคเจานัน้ 
*   ม .   ม.    ๑๓/๒๖.  
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จึงเปนผูปฏิบัติดี  หาเปนผูปฏิบัติช่ัวไม.    พวกสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น 
หาเปนผูปฏิบัติช่ัวเหมือนอยางเหลาสาวกของพวกบุคคลผูมีวิชชาและจรณะวิบัต ิ
ทําตนใหเดือนรอนเปนตนฉะนั้นไม.   
                [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา    สุคโต] 
        *  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   สุคโต    เพราะภาวะที่ 
ทรงดําเนินไปงาม    เพราะภาวะท่ีเสดจ็ไปยังสถานท่ีดี     เพราะภาวะท่ีเสด็จไป 
โดยชอบ  และเพราะภาวะท่ีตรัสไวโดยชอบ.   ก็    แม    คมน    จะกลาววา      คต 
ก็ได.    และการทรงดําเนินนัน้      ของพระผูมีพระภาคเจางดงาม     บริสุทธ์ิหาโทษ 
มิได.  และการทรงดําเนินนัน้ไดแกอะไร    ?     ไดแกทางอันประเสริฐ.     ก็พระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น    เสด็จไปไดยังทิศอันเกษม     ไมของขัดดวยการเสด็จ 
ไปนั้น   เพราะเหตุนั้น    จึงทรงพระนามวา    สุคโต    เพราะภาวะท่ีทรงดําเนิน 
ไปงาม.  อนึ่ง  พระองคเสด็จไปยังสถานท่ีดี      คือ       อมตนิพพาน       เพราะฉะนั้น 
จึงทรงพระนามวา      สุคโต          แมเพราะเสด็จไปยังสถานท่ีดี.     อน่ึง    พระองค 
เสด็จไปโดยชอบ      เพราะเหตุนั้น      จึงทรงพระนามวา    สุคโต     เพราะไมกลับ 
มาหาเหลากิเลสท่ีมรรคนั้น   ๆ   ละไดแลว.      สมจริงดังคําท่ีทานกลาวไววา    พระ- 
องคทรงพระนามวา    สุคโต      เพราะอรรถวาไมกลับมา       ไมคืนมา   ไมหวน 
กลับมาหาเหลากิเลสท่ีโสดาปตติมรรคละไดแลว  ฯลฯ    พระองคทรงพระนามวา 
สุคโต  เพราะอรรถวาไมกลับมา        ไมคืนมา        ไมหวนกลับมาหาเหลากิเลสท่ี 
อรหัตมรรคละไดแลว.           อีกประการหนึ่ง    พระองคเสด็จไปโดยชอบ           คือ 
เสด็จไปทรงกระทําประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกโลกทั้งหมดอยางเดียว        ดวย 
*   องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง  ป  พ.ศ.  ๒๕๐๖.  
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การปฏิบัติชอบท่ีทรงบําเพ็ญมาดวยอํานาจพระบารมี  ๓๐    ทัศ        กําหนดจําเดิม 
ตั้งแตแทบพระบาทของพระพุทธทีปงกรจนถึงควงไมโพธ์ิ      และไมเสด็จเขาไป 
ใกลสวนสุดเหลานี้คือ        เร่ืองเท่ียง     เร่ืองขาดสูญ    ความสุขในกาม    ความทําตน 
ใหลําบาก      เพราะเหตุนั้น   จึงทรงพระนามวา    สุคโต      แมเพราะเสด็จไปโดย 
ชอบ.     หนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น        ตรัสไวโดยชอบ    คือตรัสพระ 
วาจา     ท่ีควร    ในฐานะท่ีควรเทานั้น      เพราะเหตุนั้น  จึงทรงพระนามวา  สุคโต 
แมเพราะตรัสโดยชอบ.   
        ในขอนั้นมีพระสูตรเปนเคร่ืองสาธกดังตอไปนีว้า    พระตถาคตทรงรู 
วาจาใด      ไมจริง    ไมแท     ไมเปนประโยชน     และวาจานั้นไมเปนท่ีรักไมเปนท่ี 
ชอบใจของคนพวกอ่ืน     พระตถาคตยอมไมตรัสพระวาจานั้น,    พระตถาคตทรง 
รูวาจาใด  จริง     แท    แตไมเปนประโยชน       และวานัน้ไมเปนท่ีรัก      ไมเปน 
ท่ีชอบใจของคนพวกอ่ืน    วาจาแมนั้น        พระตถาคตก็ไมตรัส.    กแ็ลพระตถาคต 
ทรงรูวาจาใด  จริง  แท    เปนประโยชน    และวาจานั้นไมเปนท่ีรักไมเปนท่ี 
ชอบใจของคนพวกอ่ืน    ในวาจานั้น     พระตถาคตกท็รงเปนกาลัญู    (ผูรูกาล) 
เพื่อพยากรณวาจานั้น.      พระตถาคตทรงรูวาจาแมใด     ไมจริง    ไมแท     ไมเปน 
ประโยชน    และวาจานั้นเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของคนเหลาอ่ืน  พระตถาคตไม 
ตรัสวาจานั้น  พระตถาคตทรงรูวาวาจาแมใด  จริง  แท  แตไมเปนประโยชน 
และวาจานั้นเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของคนเหลาอ่ืน   วาจาแมนัน้     พระตถาคตก็ 
ไมตรัส.  ก็แลพระตถาคตทรงรูวาจาใด     จริง  แท   เปนประโยชน   และวาจา 
นั้นเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของคนเหลาอ่ืน      ในวาจานั้น     พระตถาคตก็เปน 
กาลัญู    (ผูรูกาล)  เพื่อพยากรณวาจานั้น.*      พระผูมีพระภาคเจานั้น    บัณฑิต 
พึงทราบวา สุคโต  แมเพราะตรัสพระวาจาชอบดวยประการฉะนี้. 
*    ม.  ม.  ๑๓/๙๑.  
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                [อรรถาธิบายพุทธคุณบทวา   โลกวิทู] 
        อนึ่ง      พระผูมีพระภาคเจา    ชื่อวา    โลกวิทู   เพราะพระองคทรงรูแจง 
โลก  โดยประการทุกอยาง.   จริงอยู      พระผูมีพระภาคเจานั้น   ทรงรู    คือ    ทรงรู 
ท่ัวถึง  ทรงแทงตลอดโลก    โดยประการทัง้ปวง      โดยสภาพบาง   โดยสมุทัยบาง 
โดยนิโรธบาง     โดยอุบายเปนเหตุถึงนิโรธบาง.   เหมือนอยางท่ีพระองคตรัสไว 
วา   ดูกอนอาวโุส  !  ในท่ีสุดแหงโลกใดแล     ไมเกิด      ไมแก   ไมตาย     ไมเคล่ือน   
ไมอุบัติ  เราไมกลาวท่ีสุดแหงโลกนั้นวา  อันบุคคลพึงรู  พึงเห็น  พึงถึง  ดวย 
การไป   (ดวยกาย),    ดูกอนอาวุโส  !    และเราไมกลาววา     การยังไมถึงท่ีสุด 
แหงโลกเลยจะทําท่ีสุดแหงทุกขใด,       ดูกอนอาวุโส  !   อีกอยางหนึ่ง    เรายอม 
บัญญัติโลก     ความเกิดแหงโลก        ความดับแหงโลก    และขอปฏิบัติใหถึงความ 
ดับโลก  ท่ีกเลวระประมาณวาหน่ึงนีแ้ล   ซ่ึงมีสัญญา  มีใจ, 
                        ท่ีสุดแหงโลก    บุคคลไมพงึถึงไดดวย 
                การไป     (ดวยกาย)   ในกาลไหน  ๆ   และจะ 
                ไมมีการพนจากทุกขได    เพราะยังไมถึงท่ีสุด 
                แหงโลก    เพราะเหตุนั้นแล     ทานผูรูแจงโลก 
                มีปญญาดีถึงท่ีสุดแหงโลก   อยูบนพรหมจรรย 
                แลว   เปนผูสงบ     รูท่ีสุดแหงโลกแลว   ยอม 
                ไมปรารถนาโลกนีแ้ละโลกอ่ืน.*  
                        [อรรถาธิบายโลก  ๓] 
        อีกอยางหน่ึง     โลกมี  ๓    คือสังขารโลก    (โลกคือสังขาร)    สัตวโลก   
(โลกคือหมูสัตว)    โอกาสโลก   (โลกคือแผนดิน). 
*    องฺ.     จตุกฺก.     ๒๑/๖๒  
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บรรดาโลกท้ัง ๓   นั้น    โลกในอาคตสถานวา     โลก  ๑   คือ  สรรพสัตว   
ดํารงอยูไดเพราะอาหาร๑      ดังนี้     พึงทราบวา   เปนสังขารโลก.    โลกในอาคต 
สถานวา   โลกเท่ียง    หรือวา   โลกไมเท่ียง ๒  ดังนีเ้ปนตน   พึงทราบวา  เปน 
สัตวโลก.      โลกในอาคตสถานวา 
                        พระจันทรและอาทิตย รุงโรจน ยอม    
                เวียนสองทิศท้ังหลาย ใหสวางไสว     ตลอด 
                ท่ีมีประมาณเพียงใด,     โลกมีประการตั้งพัน 
                ก็ยอมสวางไสว ตลอดท่ีมีประมาณเพียงเนน. 
                อํานาจของทาน      ยอมเปนไปในโลกตั้งพัน 
                จักรวาลนี้ ๓  ดงันี ้
พึงทราบวา   เปนโอกาสโลก. 
                [พระผูมีพระภาคเจาทรงรูแจงโลกท้ัง  ๓] 
        พระผูมีพระภาคเจา     ไดทรงรูแจงโลกแมท้ัง    ๓    นั้น     โดยประการ 
ท้ังปวง.      จริงอยางนั้น     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ไดทรงรูแจงแมสังขาร 
โลกน้ี      โดยประการท้ังปวง   คือ:- 
        โลก   ๑    คือสรรพสัตว     ดํารงอยูไดเพราะอาหาร,   โลก  ๒   คือนาม  ๑ 
รูป  ๑,  โลก  ๓  คือเวทนา   ๓,  โลก  ๔  คืออาหาร  ๔, โลก  ๕,  คืออุปทานขันธ    ๕, 
โลก   ๖    คืออายตนะภายใน  ๖,     โลก  ๗   คือวิญญาณฐิติ  ๗,  โลก  ๘  คือโลก 
ธรรม   ๘,   โลก   ๙   คือสัตตาวาส  ๙,     โลก  ๑๐   คืออายตนะ  ๑๐,  โลก  ๑๒ 
คืออายตนะ  ๑๒,     โลก  ๑๘  คือธาตุ  ๑๘. ๔ 

๑. ข.   ปฏิ.  ๓๑/๑๗๙.  ๒. ม.ม.  ๑๓/๑๔๓  ๓.  ม.ม.  ๑๒/๕๙๔  ๔.  ข.  ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.   
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         อนึ่ง   เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงทราบอาสยะ  (คือ 
ฉันทะเปนท่ีมานอน)      อนสัุย     (คือกิเลสท่ีตามนอนอยูในสันดาน)    จริต   (คือ 
ความประพฤติ)      อธิมุตติ     (คืออัธยาศัย)     ของเหลาสัตวแมท้ังปวง,     (และ) 
ยอมทรงทราบสัตวท้ังหลาย      ผูมีธุลีคือกิเลสในปญญาจักษุนอย    ผูมีธุลีคือกิเลส 
ในปญญาจักษมุาก    ผูมีอินทรียกลา     ผูมีอินทรียออน   ผูมีอาการดี   ผูมีอาการชั่ว 
ผูจะพึงใหรูไดงาย    ผูจะพึงใหรูไดยาก    ผูควร   (จะตรัสรู)   ผูไมควร   (จะตรัสรู) 
เพราะฉะนั้น     แมสัตวโลกอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ทรงรูแจงแลว   
โดยประการทัง้ปวง.        เหมือนอยางวา    พระองคทรงรูแจงสัตวโลก     ฉันใด, 
แมโอกาสโลก   (โลกคือแผนดิน)   ก็ทรงรูแจง     คือไดทรงทราบ    ไดแกทรงแทง 
ตลอดแลว       ซ่ึงโลกธาตุอันไมมีท่ีส้ินสุด      ดวยพระพุทธญาณอันไมมีท่ีสุด 
ตลอดอนันตจกัรวาล   อยางนี้    คือ    จักรวาลหนึ่ง    วาโดยสวนยาวและสวนกวาง 
มีประมาณลานสองแสนสามพันส่ีรอยสิบโยชน,     ทานกลาวประมาณไวโดย 
รอบ, 
                        จักรวาลมีปริมณฑลท้ังหมด  สาม 
                ลานหกแสนหนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบโยชน, 
                แผนดินนีใ้นจักรวาลนั้น    บัณฑิตกลาวไว 
                โดยความหนามีประมาณสองแสนส่ีหม่ืน 
                โยชน. 
                        น้ําสําหรับรองแผนดิน ซ่ึงมีประมาณ 
                ส่ีแสนแปดหมืน่   โยชนนั้นนัน่แลไว     โดย 
                ความหนาก็มีประมาณเทานั้น  ตัง้อยูบนลม,  
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            ลมสําหรับธารน้ําแมนั้นไว พุงขึน้จดทองฟา 
            สูงเกาแสนหกหม่ืนโยชน,  ความตัง้อยูแหง 
            โลกเปนดังนี้. 
                     ก็ในจักรวาลนี้   ท่ีตั้งอยูแลวอยางนี ้
            มีภูเขาสิเนรุ  เยี่ยมกวาบรรดาภูเขาทั้งหลาย 
            หยั่งลงในหวงมหรรณพ    ถึงแปดหม่ืนส่ีพัน 
            โยชน,  สูงขึ้นไป   (เบ้ืองบน) ก็มีประมาณ 
            เทานั้นเหมือนกัน.   
                    มหาบรรพตใหญท้ัง  ๗ เหลานี้   คือ 
            เขายุคนัธร  ๑  เขาอิสินธร  ๑  เขากรวิกะ  ๑ 
            เขาสุทัสสนะ  ๑   เขาเนมินธร  ๑  เขาวินัตต- 
            กะ  ๑   เขาอัสสกัณณะ  ๑  เปนของทิพย 
            วิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ   หยั่งลง  (ในหวง 
            มหรรณพ)  และสูงขึน้ไป  (เบ้ืองบน)   ตาม 
            ลําดับโดยประมาณก่ึงหนึ่ง ๆ  จากประมาณ 
            แหงสิเนรุท่ีกลาวแลวท้ังเบื้องลางและเบื้องบน 
            นั้น     เปนสถานท่ีอยูของทาวมหาราช 
            (ท้ัง ๔)  มีเทวดาและยักษอาศัยอยู  ตั้งเรียง 
            รายอยูโดยราบภูเขาสิเนรุ    ดวยอํานาจเปน 
            เคร่ืองลอม.  
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                        หิมวันตบรรพต        สูงหารอยโยชน  
                โดยสวนยาวและกวางสามพนัโยชน ประดับ 
                ดวยยอดแปดหมื่นส่ีพันยอด. 
                        ชมพูทวีปทานประกาศแลว   ดวย 
                อานภุาพแหงตนชมพูใด    ตนชมพูท่ีชื่อวา 
                นคะ   นั้นวัดโดยรอบลําตนประมาณ   ๑๕ 
                โยชน*  ความยาวของลําตนและก่ิงประมาณ 
                ๕๐  โยชน  ความกวางโดยรอบประมาณ  ๑๐๐ 
                โยชน และสูงขึ้นไป  (เบ้ือบน)  ก็มีประมาณ 
                เทานั้นนั่นแล. 
                        จักรวาลบรรพต    หยัง่ลงในหวง 
                มหรรณพสองหม่ืนแปดพันโยชน  สูงขึน้ไป 
                (เบ้ืองบนก็มีประมาณเทานั้นเหมือนกัน)  จักร- 
                วาลบรรพตน้ีตั้งลอมรอบโลกธาตุท้ังหมดนั้น 
                อยู. 
        [ขนาดพระจันทรเปนตนประมาณ ๔๙ โยชน] 
        ในโลกธาตุนั้น   ดวงจนัทร     (วัดโดยตรงโดยสวนยาวสวนกวางและ 
สวนสูง)  ๕๙  โยชน   ดวงอาทิตยประมาณ  ๕๐  โยชน   ภพดาวดึงสประมาณ 
หม่ืนโยชน  ภพอสูร   อวีจิมหานรก    และชมพูทวีปก็มีประมาณเทานั้น      อมร- 
โคยานทวีป ประมาณ   ๗   พันโยชน    ปุพพวิเทหทวีป    ก็มีประมาณเทานั้น 
อุตรกุรุทวีป  ประมาณ   ๘   พันโยชน   กแ็ล       ทวีปใหญ  ๆ    ในโลกธาตุนี้    แตละ 
*    ฏีกาสารรัตถทีปนี   แกเปน    ปณณฺรสโยชนปฺปมาณกขฺนฺธปริกฺเขปา  ๑/๔๐๑.  
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ทวีป   ๆ   มีทวีปเล็ก  ๆ    เปนบริวาร     ทวีปละหารอย  ๆ   จักรวาลหนึ่งแมท้ังหมด 
นั้น   ช่ือวาโลกธาตุหนึ่ง      ในระหวางแหงจักรวาลนัน้    เปนโลกันตริกนรก. 
แมโอกาสโลก  (โลกคือแผนดิน)    อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ทรงรู 
แจงแลวโดยประการท้ังปวง   ดวยประการอยางนี้.    พระผูมีพระภาคเจานั้นทรง 
พระนามวา  โลกวิทู    เพราะความท่ีพระองคทรงรูแจงโลก    โดยประการท้ังปวง 
แมดังพรรณนามาดวยประการฉะนี้.   
        [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบนวา   อนตฺุตโร] 
        บทวา   อนุตฺตโร    ความวา   บุคคลผูยิ่งกวา  ช่ือวายอมไมมีแก 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั่น       เพราะไมมีใคร    ๆ     ท่ีจะดวีิเศษกวาพระองค 
โดยคุณของตน       เพราะเหตุนั้น    พระองคจึงทรงพระนามวา  อนตตฺโร   (ไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวา).       จริงอยางนัน้       พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ยอมครอบงําโลก 
ท้ังหมด   ดวยพระคุณคือศีลบาง        ดวยพระคุณคือสมาธิ    ปญญา     วิมุตติ   และ 
วิมุตติญาณทัสสนะบาง.       พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั่นไมมีผูเสมอ  หาผูเสมอ 
เหมือนมิได   หาผูเปรียบมิได     ไมมีผูเปรียบเทียบหาบุคคลผูทัดเทียมมิได  ดวย 
พระคุณคือสมาธิ     ปญญา      วิมุตติ      วิมุตติญาณทัสสนะบาง.    เหมือนอยางท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย   !      ก็เรายังไมเล็งเห็นสมณะ 
หรือพราหมณคนอ่ืนเลย    ผูจะสมบูรณดวยศีลยิ่งกวาเรา    ในโลกกับท้ังเทวดา 
มาร   พรหม      และในหมูสัตว    พรอมท่ังสมณพราหมณและเทวดา      มนุษย.๑ 

ควรทราบความพิสดาร  (แหงพระสูตรนั้น).   พระสูตรท้ังหลายมีอัคคัปปสาทสูตร 
เปนตน       และคาถามีอาทิวา       อาจารยของเราไมมี๒   ดังน้ี     ก็ควรใหพิสดาร 
ตามนัยท่ีกลาวมาแลวนั้น. 
๑.  ส.   ส.  ๑๕/๒๐๔.       ๒.  ม.มู.   ๑๒/๓๒๙.  
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        [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา   ปุริสทมฺมสารถิ]   
        พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น            ทรงพระนามวา   ปุริสทมฺมสารถิ  
 เพราะอรรถวิเคราะหวา         ยังบุรุษผูพอจะฝกไดใหแลนไป.       มีอธิบายไววา 
ยอมฝก         คือแนะนํา.     สัตวดิรัจฉานตัวผูก็ดี        มนุษยผูชายกด็ี   อมนุษยผูชายก็ดี   
ผูท่ียังมิไดฝก     ควรเพื่อจะฝกได    ช่ือวา    ปุริสทัมมา   ในคําวา  ปุริสทมฺมสารถิ   
นั้น.   จริงอยางนั้น     แมสัตวดิรัจฉานตัวผู      มีอาทิอยางนี้   คือ    อปลาลนาคราช   
จุโฬทรนาคราช       มโหทรนาคราช     อัคคิสิขนาคราช      ธูมสิขนาคราช   อาลวาฬ   
นาคราช   (และ)    ชางช่ือธนบาลก     อันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลว   คือทรง 
ทําใหส้ินพยศแลว     ใหตั้งอยูในสรณะและศีลท้ังหลาย.      แมมนุษยผูชายมีสัจจก- 
นิครณฐบุตร      อัมพัฏฐมาณพ      โปกขรสาติพราหมณ    โสณทัณฑพราหมณ   
และกูฏทันตพราหมณเปนตน         อันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลว.     แมอมนุษย 
ผูชาย    มีอาฬวกยักษ       สูจิโลมยักษ    ขรโลกยักษ       และทาวสักกเทวราชเปนตน    
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลว      คือทรงแนะนําแลว    ดวยอุบายเครื่องแนะนํา 
อยางวิจติร.     ก็แลในอรรถนี้ควรยังพระสูตรนี้ใหพิสดารดังนี้    ดุกอนนายเกสี  !   
เรายอมฝกบุรุษผูพอจะฝกได     ดวยอุบายละเอียดบาง    หยาบบาง    ท้ังละเอียด   
ท้ังหยาบบาง.* 

        อีกอยางหน่ึง    สองบทวา     อนตตฺโร     ปุริสทมฺมสารถิ  นี้รวมเปน 
อรรถบทเดียวกันก็ได.     จริงอยู      พระผูมีพระภาคเจาทรงยังบุรุษ    ผูควรจะฝก 
ไดใหแลนไป      เหมือนอยางพระพุทธเจาท้ังหลายประทับนั่งอยูโดยบัลลังกเดียว 
เทานั้น       ทรงเลนไปไดไมติดขัดตลอดทิศท้ัง  ๘  ฉะนัน้   เพราะฉะน้ัน  พระผูมี- 
พระภาคเจา        บัณฑิตจึงเรียกวา     อนุตตฺโร     ปุริสทมฺมสารถิ       ( เปนสารถีผูฝก 
*  องฺ .   จตุกฺก.    ๒๑/๑๘๑.  
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บุรุษที่พอจะฝกไดไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา).      กแ็ลในอรรถนี้        ควรยังพระสูตรนี้ให 
พิสดารดังนี้วา   ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย  !    ชางตัวควรฝกใหได    อันนายควาญชางใส 
ไปแลว     ยอมวิ่งไปสูทิศเดยีวเทานั้น.๑   
                [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา   สตฺถา] 
        พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     พระนามวา    สัตถา   (เปน 
พระศาสดา)     เพราะอรรถวเิคราะหวา       ทรงส่ังสอน   (สรรพสัตว)  ดวยประโยชน   
ปจจุบัน   ดวยประโยชนภายหนา    และประโยชนอยางยิง่ตามสมควร. อีกอยางหนึ่ง 
ก็ในบทวา      สตฺถา   นี้   พึงทราบใจความนิเทศนัยมีอาทิดังนี้วา   คําวา  สตฺถา    
ไดแกพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนดุจนายพวก.     เหมือนอยางวา     นายพวก 
ยอมพาพวกใหเวยีนขามทางกันดาร   คือใหเวยีนขามทางกันดารเพราะโจร 
กันดารเพราะสัตวราย      กนัดารเพราะขาวแพง     กันดารเพราะไมมีน้ํา    คือยอม 
ใหขามพน  ใหขามไป    ใหขามถึง       ไดแกใหบรรลุถึงถ่ินท่ีเกษม     ฉันใด   
พระผูมีพระภาคเจา  ก็ฉันนัน้เหมือนกนั     ทรงเปนพระศาสนา   คือทรงเปนดุจ 
นายพวก   ทําเหลาสัตวใหเวยีนขามทางกนัดาร     ไดแกใหเวยีนขามทางกันดาร 
คือชาติ๒    เปนตน. 
        [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา    เทวมนุสฺสาน] 
        บทวา  เทวมนุสฺสาน    แปลวา  ของเทวดาท้ังหลายดวย  ของมนษุย 
ท้ังหลายดวย.     คําวา   เทวมนุสฺสาน    นั่น     ขาพเจากลาวไวดวยอํานาจกําหนด 
สัตวช้ันสูง    และดวยอํานาจการกําหนดภพัพบุคคล  (บุคคลผูควรตรัสรูมรรคผล). 
        อนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจา     ช่ือวาทรงเปนพระศาสดา    แมของพวก 
สัตวดิรัจฉาน    เพราะทรงประทานอนุสาสนีใหเหมือนกัน.      จริงอยู    สัตวดิรัจฉาน 
๑.  ม. อ  ๑๔/๔๐๗.      ๒.  ขุ.  จู.  ๓๐/๓๑๓  
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แมเหลานัน้   บรรลุอุปนิสัยสมบัติ    ก็เพราะไดฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา 
ยอมเปนผูมีสวนแหงมรรคและผล    ในภพที่ ๒    หรือท่ี   ๓    เพราะอุปนิสัยสมบัติ 
นั้นนั่นแล.      ก็ในความเปนศาสดาของพวกสัตวดิรัจฉานนี้    มีมัณฑกูเทวบุตร 
เปนตน  เปนอุทาหรณ.   
        [เร่ืองกบฟงธรรมของพระพทุธเจาไดเปนเทพบุตร] 
        ไดยนิวา   เม่ือพระผูมีพระภาคเจา      ทรงแสดงธรรมแกชนชาวนครจําปา 
อยูท่ีริมฝงสระโบกขรณี   ช่ือคัคครา    ยังมีกบตัวหนึ่งไดถือเอานิมิตในพระสุรเสียง 
ของพระผูมีพระภาคเจา (ซ่ึงกําลังทรงแสดงธรรมอยู).  (ขณะนัน้)      มีคนเล้ียง 
โคคนหน่ึง     เม่ือจะยนืยนัไมเทาได  (ยืน)   กดลงท่ีศีรษะกบนั้น.     กบตัวนั้นก ็
ตายในทนใดนั้นนั่นเอง    แลวเกิดในวิมานทองประมาณ  ๑๒  โยชน   ในภพดาว- 
ดึงส  เหมือนนอนหลับแลวต่ืนข้ึนฉะน้ัน. 
        ในภพดาวดึงสนั้น       มัณฑูกเทพบุตร เห็นตนเองอันหมูนางฟาแวดลอม 
แลว    ใครครวญอยูวา  เวย    ช่ือแมเรา    มาเกิดในท่ีนี้        ไดกระทํากรรมอะไร 
หนอแล   ?    ก็มิไดเห็นกรรมอะไร  ๆ  อยางอ่ืน      นอกจาการถือเอานมิิตในพระ 
สุรเสียง     ของพระผูมีพระภาคเจา  (เทานัน้).      มัณฑูกเทวบุตร  จึงมาพรอมท้ัง 
วิมานในทันใดน้ันนัน่เอง      แลวถวายบังคมพระบาทยคุลของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเศียรเกลา.       พระผูมีพระภาคเจา     ท้ังท่ีทรงทราบอยูแล   (แต)  ตรัสถามวา 
                        ใครชางรุงเรืองดวยฤทธ์ิ    (และ)   ยศ 
                มีพรรณงดงามยิง่นัก       ยังทิศท้ังปวงใหสวาง 
                อยู   กําลังไหวเทาของเรา  ?  
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มัณฑูกเทวบุตร   กราบทูลวา 
                        ขาแตพระองคผูเจริญ    !   ในชาติปาง 
                กอน   ขาพระองคไดเปนกบอยูในน้ํา       มีน้าํ 
                เปนท่ีเท่ียวไป      เม่ือขาพระองคกําลังฟงธรรม 
                ของพระองคอยู      คนเลี้ยงโค     ไดฆาขาพระ 
                องคแลว.๑   
        พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกมัณฑูกเทวบุตรนั้นแลว.           สัตว 
จํานวนแปดหม่ืนส่ีพัน       ไดบรรลุธรรม.     ฝายเทพบุตรก็ดํารงอยูในพระโสดา- 
ปตติผล   ไดทําการแยมแลวก็หลีกไปแล. 
                [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา     พุทฺโธ] 
        ก็พระผูมีพระภาคเจา     ทรงพระนามวา     พุทฺโธ   ดวยอํานาจพระญาณ.   
อันเกิดในท่ีสุดแหงวิโมกข       เพราะข้ึนช่ือวา      เญยยธรรมอะไร   ๆ  ท่ีมีอยูท้ังหมด 
อันพระองคตรัสรูแลว.   อีกอยางหนึ่ง    เพราะพระองคตรัสรูอริยสัจ  ๔     ดวย   
พระองคเองบาง     ทรงยังสัตวเหลาอ่ืนใหตรัสรูบาง,      ฉะนั้น    พระองคจึงทรง 
พระนามวา    พุทฺโธ      เพราะเหตุมีอาทิอยางนี้บาง,      เพื่อจะใหทราบเน้ือความ 
แมนี้แจมแจง      บัณฑิตควรขยายนเิทศนัย      หรือปฏิสัมภิทานยัแมท้ังหมดที่เปน 
ไปแลว     ใหพิสดารอยางนีว้า     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงพระนามวา   
พุทฺโธ      เพราะตรัสรูสัจจะท้ังหลาย      ทรงพระนามวา     พุทฺโธ     เพราะทรงยัง 
ประชาสัตวใหตรัสรู ๒  ดังนี้. 
                [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทวา    ภควา] 
        *  ก็คําวา    ภควา      นีเ้ปนคํารองเรียกพระองค     ดวยความเปนผูวิเศษ 
๑.   ขุ .   นิทาน.    ๒๖/๘๙-๙๐.  ๒. ขุ .   จ ู.  ๓๐/๒๖๑.   ขุ.   ปฏิ.  ๓๑/๒๓๑.  *องคการศึกษา 
แผนกบาลี     แปลออกมาสอบในสนามหลวง   พ.ศ.  ๒๔๘๗-๒๙๖๘.  
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ดวยพระคุณ      เปนผูสูงกวาสัตว         และเปนผูควรเคารพโดยฐานครู.    ดวย 
เหตุนั้น      พระโบราณาจารยท้ังหลาย     จงึกลาววา 
                        คําวา  ภควา  เปนคําประเสริฐสุด 
                คําวา   ภควา   เปนคําสูงสุด  เพราะเหตุท่ี 
                พระองคควรแกความเคารพโดยฐานครู 
                บัณฑิตจึงเรียกวา    ภควา.   
                                        [ชื่อมี  ๔  อยาง] 
        จริงอยู    นามมี    ๔      อยาง  คือ  อาวตัถิกนาม ลิงคิกนาม  เนมิตตกนาม 
อธิจจสมุปปนนนาม     มีคําอธิบายวา     นามท่ีตั้งตามความปรารถนาตามโวหาร 
ของโลก   ช่ือวา     อธิจจสมุปปนนนาม,      ในนาม   ๔   อยางนั้น      คํามีอาทิอยางนี ้
คือ     ลูกโค      โคหนุม     โคกําลัง    เปนอาวัตถิกนาม     (นามท่ีบัญญัติอาศัยความ 
กําหนด).    คํามีอาทิอยางนี้     คือ    มีไมเทา    มีรม   มีหงอน    มีงวง  เปนลิงคิกนาม   
(นามท่ีเรียกตามเหตุหรือลักษณะ).   คํามีอาทิอยางนี้คือ  มีวิชชา  ๓  มีอภิญญา  ๖    
เปนเนมิตตกนาม  (นามท่ีเกดิข้ึนโดยคุณนิมิต).   คํามีอาทิอยางนี้คือ  เจริญศรี 
เจริญทรัพย  ซ่ึงเปนไปไมคํานึงถึงเนื้อความของคํา  เปนอธิจจสมุปปนนาม   
(นามท่ีตั้งตามใจชอบ).     กแ็ตวา   พระนามวา   ภควา    นี้    เปนเนมิตตกนาม    
พระนางมหามายาก็มิไดทรงขนาน    พระเจาสุทโธทนมหาราชก็มิไดทรงขนาน   
พระญาติแปดหม่ืนก็มิไดทรงขนาน   เทวดาวิเศษท้ังหลายมีทาวสักกะและทาว- 
สันตดุสิตเปนตนก็มิไดทรงขนาน.     จริงอยู  คํานี้    พระธรรมเสนาบดีกลาวแลววา   
พระนามวา  ภควา   นี้      เกดิในท่ีสุดแหงความพนพเิศษ      เปนบัญญัติท่ีแจมใสแก 
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาท้ังหลาย        พรอมกับไดเฉพาะซ่ึงพระสัพพัญุตญาณ 
ท่ีโคนพระโพธ์ิพฤกษ.* 

*   ขุ  .  จู .   ๓๐/๑๑.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 207 
        ก็เพื่อจะประกาศพระคุณท่ีเกดิจากคุณเนมิตตกนามนี้นั้น    พระสังคีติ- 
กาจารยท้ังหลาย   จึงกลาวคาถานี้ไววา 
                        พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  ทรง 
                มีพระอิสริยยศ     ทรงเสพ (อริยคุณ)   มีสวน 
                (แหงจตุปจจัย)   ทรงจําแนก   (ธรรมรัตน)   
                เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   พระองค 
                นั้น    บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามวา      ภควา,       
                พระผูมีพระภาคเจา      พระองคใด      ไดทรง      
                ทําการหักกิเลส,       เพราะเหตุนั้น     พระผูมี         
                พระภาคเจา   พระองคนั้น       บณัฑิตจึงเฉลิม    
                พระนามวา        ภควา,      พระผูมีพระภาคเจา                 
                พระองคใด       ทรงเปนครู      เพราะเหตุนั้น     
                พระผูมีพระภาคเจาพระองคนัน้      บัณฑิตจึง     
                เฉลิมพระนามวา  ภควา,   พระผูมีพระภาคเจา 
                พระองคใด        เปนผูมีโชค         เพราะเหตุนั้น 
                พระผูมีพระภาคเจา        พระองคนั้น    บัณฑิต    
                จึงเฉลิมพระนามวา      ภควา,      พระผูมีพระ- 
                ภาคเจา     พระองคใด    มีพระองคอบรมดีแลว 
                ดวยญายธรรมเปนอันมาก      เสด็จถึงท่ีสุด    
                แหงภพ,   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    
                พระองคนั้น        บณัฑิตจึงเฉลิมพระนามวา             
                ภควา.  
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        อนึ่ง    ในพระคาถานี้     บัณฑิตพึงเหน็ใจความแหงบทเหลานั้น  ๆ  ตาม 
นัยท่ีกลาวแลวในนิเทศนั้นแล.   สวนนัยอ่ืนอีก   มีดังนี้คือ  : -                 
                        พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด    เปน 
                ผูมีโชค     (คือมีสวนแหงบารมีธรรม)      ทรง 
                หักกิเลส    ทรงประกอบดวยภคัคธรรม    ทรง 
                จําแนก     ทรงเสพ     และทรงคลายการไปใน   
                ภพท้ังหลายเสียแลว.    เพราะเหตุนั้น  พระผูมี 
                พระภาคเจาพระองคนัน้          บณัฑิตจึงเฉลิม 
                พระนามวา      ภควา. 
        พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานั้นตอไป.       ผูศึกษาพึงทราบอรรถรูปวา 
เพราะภาคยธรรม    (คือกุศล)   อันถึงซ่ึงฝงแหงพระบารมี     มีทานและศีลเปนตน 
อันยังสุขท้ังท่ีเปนโลกิยะท้ังท่ีเปนโลกุตระใหบังเกดิ      มีแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  ฉะนั้น  ในเม่ือควรจะเฉลิมพระนามวา  ภาคยวา  แตทานถือ 
เอาลักษณะแหงนิรุตติวา       ลงตัวอักษรใหม      แปลงตัวอักษร   เปนตน     หรือ 
ถือเอาลักษณะคือรวมเขาในชุดศัพทมี       ปโสทรศัพทเปนตน    ตามนัยแหงศัพท   
จึงเฉลิมพระนามวา   ภควา    ดังนี้. 
        [พระผูมีพระภาคเจาทรงหักกิเลสไดตั้งแสนอยาง] 
        อนึ่ง    เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       ไดทรงหักกิเลสเคร่ือง 
เรารอนกระวนกระวายทุกอยาง     ตั้งแสนอยาง     มีประเภทคือ      โลภะ    โทสะ     
โมหะ    วิปรีตมนสิการ        อหิริกะ     อโนตตัปปะ       โกธะ      อุปนาหะ     มักขะ     
ปลาสะ     อิสสา   มัจฉริยะ   มายา    สาเถยยะ   ถัมภะ      สารัมภะ    มานะ  อติมานะ    
มทะ   ปมาทะ   ตัณหา    อวชิชา,     อกุศลมูล ๓    ทุจริต ๓    สังกิเลส ๓  ,มลทิน  ๓  
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วิสมะ ๓ สัญญา ๓ วิตก ๓  ปปญจะ ๓, วิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ อาสวะ ๔ คัณฐะ  ๔ 
โอฆะ  ๔   โยคะ  ๔   อคติ   ๔    ตัณหุปาทาน   ๔,   เจโตขีละ  ๕  วินพินัยะ  ๕    
นิวรณ ๕ อภนินัทนะ  ๕,  ววิาทมูล  ๖   ตัณหากาย  ๖,   อนุสัย  ๗,  มิจฉัตตะ  ๘, 
ตัณหามูลกะ  ๙,   อกุศลกรรมบถ  ๑๐,   ทิฏฐิ  ๖๒,    และตัณหาวิปริต  ๑๐๘,    
หรือโดยยอไดทรงหักมาร  ๕  คือ  กิเลสมาร   ขันธมาร   อภิสังขารมาร  มัจจุมาร    
และเทวบุตรมาร,  ฉะนั้น     ในเม่ือควรจะเฉลิมพระนามวา     ภัคควา     แตทาน 
เฉลิมพระนามวา    ภควา    เพราะพระองคทรงหักอันตรายเหลานัน้ไดแลว. 
        *อนึ่ง   ในตอนนี้ทานกลาวไววา   
                        พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
                ทรงหักราคะไดแลว    ทรงหักโทสะไดแลว 
                ทรงโมหะไดแลว   หาอาสวะมิได,  ธรรม 
                อันเปนบาปท้ังหลาย   พระองคก็ทรงหักเสีย 
                แลว,    เพราะเหตุนั้น   จึงเฉลิมพระนามวา 
                ภควา. 
        ก็ความถึงพรอมดวยรูปกาย   ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       ผู 
ทรงบุญลักษณะนับรอย      ยอมเปนอันทานแสดงแลว    ดวยความท่ีพระองคทรง 
มีพระกายสมสวน.     ความถึงพรอมดวยพระธรรมกาย   ยอมเปนอันทานแสดง 
แลวดวยความที่พระองคทรงหักโทสะไดแลว.     ความท่ีพระองคทรงเปนผูอันหมู 
นักวจิารณฝายโลกียนับถือมาก     ความท่ีพระองคเปนผูอันคฤหัสถและบรรพชิต 
พึงเขาเฝา          ความท่ีพระองคทรงเปนผูสามารถในการบําบัดทุกขกายและจิต 
ของคฤหัสถและบรรพชิตเหลานั้นผูเขาเฝาแลว    ความท่ีพระองคทรงมีพระ 
*   องคการศึกษาแผนกบาลี    แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๕  
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อุปการะดวยอามิสทานและธรรมทาน       และความที่พระองคทรงสามารถ     ในการ 
ชักชวนดวยความสุขท้ังท่ีเปนโลกิยะท้ังท่ีเปนโลกุตระ         ยอมเปนอันทานแสดง 
แลวเชนเดียวกนั.   
        อนึ่ง       เพราะ      ภคะ    ศัพท      ยอมเปนไปในธรรม  ๖   ประการ   คือ     
ความเปนใหญ     ธรรม     ยศ   สิริ    กามะ      และความเพียรในโลก.    ก็แลความ 
เปนใหญในจติของพระองค       ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ยอดเยี่ยม 
หรือความเปนใหญท่ีสมมติกนัทางโลกิยะ         มีการทํากายใหเล็กละเอียดและทํา 
กายใหลอยไปได       (มีการหายตวัและการลองหน)   เปนตน      ก็ทรงมีอยูอยาง 
บริบูรณดวยอาการท้ังปวง  พระโลกุตรธรรม  ก็เชนเดยีวกัน  คือทรงมีอยูอยาง 
บริบูรณดวยอาการท้ังปวง.         พระยศอันแผคลุมโลกสาม       ซ่ึงทรงบรรลุดวย 
พระคุณตามท่ีเปนจริงบริสุทธ์ิยิ่งนัก.          พระสิริแหงพระอังคาพยพนอยใหญ 
ทุกสวน        บริบูรณดวยอาการท้ังปวง       สามารถยังความเล่ือมใสแหงดวงตาและ 
ดวงใจ    ของชนผูขวนขวายในการดูพระรูปกายใหบังเกิด.     กามะท่ีชนท้ังหลาย 
หมายรูกนัวา          ความสําเร็จแหงประโยชนท่ีปรารถนา    (ก็มีอยู)   เพราะความท่ี 
แหงความปรารถนาท่ีพระองคทรงต้ังไว      เปนประโยชนเกื้อกูลแกพระองค  หรือ 
เปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืนนั้น    ๆ    สําเร็จแลวอยางนัน้ทีเดียว       หรือวาความ 
เพียร   กลาวคือความพยายามโดยชอบ     อันเปนเหตุแหงความบังเกิดข้ึนของ 
ความเปนครูแหงโลกท้ังปวง     ก็ทรงมีอยูเหตุนั้น    แมเพราะพระองคทรงประกอบ 
แลวดวยภคธรรมเหลานี้     กเ็ฉลิมพระนามไดวา    ภควา     ดวยอรรถนี้วา     ภคธรรม 
ท้ังหลายของพระองคมีอยู     ดังนี้.  
        อนึ่ง   เพราะพระองคทรงเปนผูจําแนก     มีอธิบายวา    ทรงแจก   คือ 
เปดเผย     แสดงซ่ึงธรรมท้ังปวง       โดยประเภทมีกุศลเปนตน     หรือซ่ึงธรรมมี  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 211 
กุศลเปนตน         โดยประเภทมีขันธ    อายตนะ     ธาตุ     สัจจะ    อินทรีย       และ    
ปฏิจจสมุปบาทเปนตน       หรือซ่ึงอริยสัจ       คือ   ทุกข    ดวยอรรถวาเปนส่ิงบีบค้ัน 
เปนส่ิงถูกปรุงแตง      เปนส่ิงแผดเผา    และเปนส่ิงแปรผัน,  ซ่ึงสมุทัย    ดวย 
อรรถวาหอบทุกขมาใหเปนตนเคา        เปนเคร่ืองพัวพนั      และเปนเคร่ือง 
หนวงเหน่ียว,  ซ่ึงนิโรธ      ดวยอรรถวาเปนเคร่ืองสลัดออก       เปนสภาพสงัด   
ไมถูกปรุงแตง    และเปนอมตะ   ซ่ึงมรรค     ดวยอรรถวาเปนธรรมนําออกจากทุกข 
เปนเหตุ    เปนเคร่ืองช้ี     และเปนความเปนใหญ,     ฉะนั้น     ในเม่ือควรเฉลิม 
พระนามวา     วิภัตตวา  กเ็ฉลิมพระนามไดวา   ภควา. 
        อนึ่ง    เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ทรงคบ    หรือทรงเสพ 
หมายความวา       ไดทรงทําใหมาก    ซ่ึงทิพพวหิาร    พรหมวิหาร    และอริยวหิาร 
ซ่ึงกายวิเวก     จิตตวิเวก     และอุปธิวิเวก    ซ่ึงสุญญตวิโมกข       อัปปณิหิตวิโมกข      
และอนิมิตตวโิมกข  และซ่ึงอุตริมนุสธรรมเหลาอ่ืน      ท้ังท่ีเปนโลกิยะท้ังท่ีเปน 
โลกุตระ,   ฉะนั้น      ในเม่ือควรเฉลิมพระนามวา   ภัตตวา     ก็เฉลิมพระนามไดวา     
ภควา. 
        อนึ่ง      เพราะความไป      กลาวคือตัณหาในภพท้ัง ๓     อันพระผูมีพระ 
ภาคเจาพระองคนั้น     ทรงคายเสียแลว,      ฉะนั้น    ในเมื่อควรเฉลิมพระนามวา   
ภเวสุ     วนฺตคมโน    (ผูมีความไปในภพทั้งหลายอันคายแลว)    แตถวายพระนาม 
วา  ภควา    เพราะถือเอา    ภ   อักษรแต    ภว   ศัพท    ค    อักษรแตคมนศัพท   
และ   ว    อักษรแต    วนัตศัพท    ทําใหเปนทีฆะ    เปรียบเหมือนถอยคําในทางโลก 
เม่ือควรจะกลาววา   เมหนสฺส    ขสฺส   มาลา   (ระเบียบแหงโอกาสอันลับ)   
เขากลาววา  เมขลา  ฉะนัน้.  
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                        [อรรถาธิบาย    สเทวกะ  ศัพท   เปนตน] 
        หลายบทวา     โส    อิม   โลก    ความวา     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   
ทรงทําโลกนี้     ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่เอง.    บัดนี้     จะช้ีแจงคําท่ีควรกลาว 
ตอไป  : -   
        บทวา    สเทวก   คือพรอมดวยเทวดาท้ังหลาย   ช่ือ  สเทวกะ  (พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงทําโลกนี้)    พรอมดวยมาร    ท่ีช่ือวา   สมารกะ   
พรอมดวยพรหม    ท่ีช่ือวา  สพรหมกะ   พรอมดวยสมณะและพราหมณ   ท่ี 
ช่ือวา  สัสสมณพราหมณี  (ใหแจงชัด)     ดวยอาการอยางนี้.    ท่ีช่ือวา   ปชา    
เพราะความเปนผูเกิดจากกรรมกิเลสของตน.    ซ่ึงหมูสัตวนั้น   พรอมดวยเทวดา 
และมนุษยท้ังหลาย  ช่ือวา  สเทวมนุสสะ. 
        บรรดาคําวา    สเทวกะ    เปนตน   พึงทราบการถือเอาเทวดาช้ัน 
กามาวจร ๕ ช้ัน     ดวยคําวา   สเทวกะ   (พรอมดวยเทวดา).   พึงทราบการถือ 
เอาเทวดาช้ันกามาวจรช้ันท่ี  ๖  ดวยคําวา     สมารกะ.   พึงทราบการถือเอา 
พรหมมีพรหมช้ันพรหมกายกิาเปนตน    ดวยคําวา   สพรหมกะ.    พึงทราบการถือเอา 
สมณะและพราหมณผูมีบาปอันสงบแลว    และผูมีบาปอันลอยแลว   ดวยคําวา    
สัสสมณพราหมณี.   พึงทราบการถือเอาสัตวโลก    โดยคําวา    ปชา.   พึงทราบ 
การถือเอาสมมติเทพและมนุษยท่ีเหลือ    ดวยคําวา  สเทวมนุสสะ. 
        บรรดาบทท้ัง   ๔   นี้   ดังพรรณนามาน้ี     โอกาสโลก   พึงทราบวาทาน 
ถือเอาแลวดวยบทท้ัง  ๓   (คือ  สเทวกะ  ๑  สมารกะ  ๑   สพรหมกะ  ๑)   สัตวโลก 
พึงทราบวา   ทานถือเอาแลวดวยบททั้ง  ๒   (คือสัสสมณพราหมณี  และสเทว- 
มนุสสะ)  ดวยอํานาจแหงหมูสัตว.  
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        อีกนัยหนึ่ง    อรูปาวจรโลก     ทานถือเอาแลวดวย       สเทวกศัพท.    
กามาวจรเทวโลก  ๖   ช้ัน   ทานถือเอาแลวดวย   สามารกศัพท.    พรหมโลกท่ีมีรูป 
ทานถือเอาแลวดวย    สพรหมกศัพท.     มนุษยโลกกับเหลาสมมติเทพหรือสัตว 
โลกท้ังหมดท่ีเหลือ    ทานถือเอาแลวดวยศัพท   มีสัสสมณพราหมณี  เปนตน  
ดวยอํานาจแหงบริษัท  ๔.   
        อีกอยางหน่ึง    ในคําท้ังหลาย     มีคําวา    สเทวกะ   เปนตนนี้    พระ 
กิตติศัพทของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       ประกาศความท่ีแหงโลก 
แมท้ังปวง   อันพระองคทรงกระทําใหแจงแลว     โดยกําหนดอยางอุกฤษฏ   
ดวยคําวา  สเทวกะ   ฟุงขจรไปแลว.   เพราะเหตุนั้นชนเหลาใด    พึงมีความ 
สงสัยวา  มารช่ือ  วสวัดดี   ผูมีอานุภาพมาก    เปนใหญกวาเทวดาช้ันฉกามาวจร.   
แมมารนั้น    อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงทําใหแจงไดอยางไร  ?    
พระกิตติศัพทฟุงขจรไปทําลายความสงสัยของชนเหลานัน้  ดวยคําวา  สามรก   
(พรอมดวยมาร).  
        อนึ่ง    ชนเหลาใดพึงมีความสงสัยวา   พรหมผูมีอนภุาพมาก    ยอม 
สองแสงสวางไปในหนึ่งพันจักรวาลดวยองคุลีหนึ่ง    ในสองพันจักรวาล    ดวย 
สององคุลี.  ฯลฯ   ยอมสองแสงสวางไปในหม่ืนจกัรวาลดวยสิบองคุลี   และได 
เสวยสุขอันเกดิจากฌานสมาบัติอยางเยีย่มอยู,      แมพรหมนั้น    อันพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ทรงทําใหแจงไดอยางไร   ?    พระกิตติศัพทฟุงขจรไปทําลายความสงสัย   
ของชนเหลานัน้ดวยคําวา     สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปช    (ซ่ึงหมูสัตวพรอม 
ท้ังสมณพราหมณ). 
        พระกิตติศัพท   (ของพระผูมีพระภาคเจา)    คร้ันประกาศความท่ีฐานะ 
อยางอุกฤษฏท้ังหลาย         อันพระองคทรงทําใหแจงแลวอยางนั้น  ในละดับนัน้  
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เม่ือจะประกาศความท่ีสัตวโลกซ่ึงยังเหลือ    อันพระองคทรงกระทําใหแจงแลว 
ดวยอํานาจการกําหนดอยางอุกฤษฏ        จนกระท่ังถึงสมมติและพวกมนุษยท่ี 
ยังเหลือ         ฟุงขจรไปแลว      ดวยคําวา  สเทวมนุสฺส    (พรอมท้ังเทวดาและ 
มนุษย).   ในบททั้งหลายมีบทวา    สเทวก    เปนตนนี้   มีลําดับอนุสนธิเทานี้. 
                   [อรรถาธิบาย       สย       ศัพทเปนตน]   
        อนึ่ง    ในคําวา    สย     อภิฺา    สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทต   นี้พึงทราบ 
วินิจฉัยดังนี้  :  - 
        บทวา   สย   แปลวา      ดวยพระองคเอง,     สย     ศัพทนี้  เปนศัพทมี 
ใจความท่ีคนอ่ืนจะพงึนําไปหามิได.    บทวา   อภิฺา    ความวา   ทรงรูดวย 
 ความรูยิ่ง   คือดวยพระญาณอันยิ่ง.   บทวา  สจฺฉิกตฺวา คือทรงทําใหประจักษ, 
ดวยบทวา    สจฺฉิกตฺวา   นั่น  เปนอันทานทําการหามกิจมีการอนุมานเปนตน    
เสีย.  บทวา     ปเวเทติ  ความวา     คือทรงยงัหมูสัตวใหตรัสรู  คือใหรู   ไดแก    
ทรงประกาศใหรู. 
        [พระธรรมงามในเบ้ืองตนทามกลางและท่ีสุด] 
         ขอวา   โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลฺยณ   ฯ เป ฯ  ปริโยสาน 
กลฺยาณ  มีอธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    แมตองสละสุขอันเกิด  
แตวิเวกอยางยอดเยีย่มแลว       ทรงแสดงธรรมอยู       ก็เพราะทรงอาศัยความกรุณา 
ในสัตวท้ังหลาย.     ก็แลพระองคเม่ือทรงแสดงธรรมนั้น      จะนอยหรือมากก็ตาม 
ทรงแสดงครบถวนท้ัง   ๓  ประการ       มีความงามในเบ้ืองตนเปนอาทิเทานั้น.    
คืออยางไร   ?    คืออยางนี้     ความพิสดารวา   แมพระคาถาเดียว ก็มีความงาม             
ในเบ้ืองตน  ดวยบาททีแรก  มีความงามในทามกลาง  ดวยบาทท่ีสองและท่ีสาม  
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มีความงามในท่ีสุด     ดวยบาทท่ีสุด     เพราะพระธรรมมีความงามรอบดาน.    
พระสูตรมีอนุสนธิเดียว    มีความงามในเบื้องตนดวยคํานิทาน.    มีความงามใน 
ท่ีสุดดวยคํานคิม.  มีความงามในทามกลางดวยคําท่ีเหลือ.  พระสูตรท่ีมีอนุสนธิ   
ตาง  ๆ มีความงามในเบ้ืองตนดวยอนุสนธิแรก.  มีความงามในท่ีสุดดวยอนสุนธิ    
ในท่ีสุด.    มีความงามในทามกลาง   ดวยอนุสนธิท่ีเหลือ  ศาสนาธรรมแมท้ังส้ิน   
มีความงามในเบื้องตน  ดวยศีลอันเปนอรรถของตนบาง มีความงามในทาม 
กลาง  ดวยสมถะและวิปสสนา  มรรคและผลบาง.   มีความงามในท่ีสุด  ดวย   
พระนิพพานบาง.   
        อีกอยางหน่ึง  มีความงามในเบ้ืองตน  ดวยศีลและสมาธิ.  มีความงาม 
ในทามกลาง  ดวยวิปสสนาและมรรค,   มีความงามในท่ีสุด    ดวยผลและพระ 
นิพพาน. 
        *  อีกอยางหนึ่ง   มีความงามในเบ้ืองตน   ดวยความตรัสรูดีของ 
พระพุทธเจา    มีความงามในทามกลาง      ดวยความเปนธรรมดีแหงพระธรรม 
มีความงามในท่ีสุด    ดวยการปฏิบัติดีของพระสงฆ. 
        อีกอยางหน่ึง  มีความงามในเบ้ืองตน   ดวยพระอภสัิมโพธิญาณ  อัน 
ผูสดับศาสนาธรรมนั้นแลว    ปฏิบัติโดยความเปนเชนนัน้จะพึงบรรลุ  มีความ 
งามในทามกลาง  ดวยปจเจกโพธิญาณ   มีความงามในสุด  ดวยสาวกโพธิญาณ.    
อนึ่ง   ศาสนธรรมนั้น   เม่ือสาธุชนสดับอยู   ยอมนํามาแตความงามฝายเดยีว 
แมดวยการสดบั   เพราะจะขมนิวรณธรรมไวได    เพราะฉะน้ัน   จึงช่ือวา 
มีความงามในเบื้องตน  เม่ือสาธุชนปฏิบัติอยู   ก็ยอมนํามาแตความงามฝายเดียว 
แมดวยการปฏิบัติ        เพราะจะนํามาแตความสุขอันเกิดแต สมถะและวปิสสนา 
*   องคการศึกษาแผนกบาลี   แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  
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เพราะฉะนั้นจงึช่ือวา      มีความงามในทามกลาง.   และเม่ือสาธุชนปฏิบัติแลว 
โดยประการนัน้      ก็ยอมนํามาแตความงามเชนเดยีวกัน      แมดวยผลแหงการ 
ปฏิบัติ      เพราะจะนําความเปนผูคงท่ีมาให    ในเม่ือไดสําเร็จผลแหงการปฏิบัติ 
แลว    เพราะฉะนั้น  จึงช่ือวา   มีความงามในท่ีสุด.   
        อนึ่ง   มีความงามในเบ้ืองตน    ดวยความบริสุทธ์ิแหงแดนเกดิ   เพราะ 
ศาสนธรรมมีท่ีพึ่งเปนแดนเกิด     มีความงามในทามกลางดวยความบริสุทธ์ิแหง 
อรรถ   มีความงามในสุดดวยความบริสุทธ์ิแหงกิจ.   เพราะฉะน้ัน    สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เม่ือทรงแสดงธรรมจะนอยหรือมากก็ตาม 
พึงทราบวา   ทรงแสดงครบถวนท้ัง  ๓   ประการ    มีความงามในเบ้ืองตนเปน 
อาทิ. 
                [อรรถาธิบายศัพทวา   สาตฺถ   สพฺยชน] 
        ก็ในคําเปนตนอยางนี้วา   สาตฺถ   สพฺยฺชน   ดังน้ี   พึงทราบวินิจฉัย 
ดังนี้  :  - 
        เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เม่ือทรงแสดงพระธรรมน้ี 
ช่ือวาทรงประกาศ    คือทรงแสดงศาสนาพรหมจรรยและมรรคพรหมจรรยดวย 
นัยตาง  ๆ.    กศ็าสนาพรหมจรรยและมรรคพรหมจรรยนั้น    ช่ือวาพร่ังพรอม 
ดวยอรรถ   เพราะถึงพรอมดวยอรรถ,   ช่ือวาพร่ังพรอมดวยพยัญชนะ  เพราะ 
ถึงพรอมดวยอรรถบทท่ีแสดง   ประกาศ  เปดเผย  จําแนก   ทําใหตืน้และบัญญัติ,   
ช่ือวาพร่ังพรอมดวยพยัญชนะ   เพราะถึงพรอมดวยอักษร    บท    พยัญชนะ    
อาการ   นุรุตติ  และนิเทศ,     ช่ือวาพร่ังพรอมดวยอรรถ   เพราะความท่ีศาสน- 
พรหมจรรยเปนตนนั้น    ลึกโดยอรรถ   และลึกโดยปฏิเวธ,   ช่ือวา   พร่ังพรอม  
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ดวยพยัญชนะ    เพราะความที่ศาสนาพรหมจรรยนั้น   ลึกโดยธรรม  และลึกโดย 
เทศนา,     ช่ือวา   พร่ังพรอมดวยอรรถ    เพราะความเปนวิสัย  (คืออารมณ)    
แหงอัตถปฏิสัมภิทา    และปฏิภาณปฏิสัมภทิา,    ช่ือวาพร่ังพรอมดวยพยัญชนะ   
เพราะความเปนวิสัย   (คืออารมณ)   แหงธัมมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา.*   
         พรหมจรรยนั้น  ช่ือวาพร่ังพรอมดวยอรรถ    เพราะเหตุวา   เปนท่ี    
เล่ือมใสแหงชนผูเปนนักปราชญ      เพราะเปนส่ิงอันบัณฑิตพึงรู.   ช่ือวาพร่ัง 
พรอมดวยพยญัชนะ    เพราะเหตุวา    เปนท่ีเล่ือมใสแหงโลกียชน     เพราะเปน 
ส่ิงควรเช่ือ.,      ช่ือวาพร่ังพรอมดวยอรรค    เพราะมีความอธิบายลึก,   ช่ือวา 
พร่ังพรอมดวยพยัญชนะ  เพราะมีบทต้ืน,    ช่ือวาบริสุทธ์ิส้ินเชิง   เพราะมีความ 
บริบูรณเต็มท่ี       เหตุไมมีส่ิงท่ีจะตองเพิ่มเขา   ช่ือวาบริสุทธ์ิ    เพราะเปนของหา 
โทษมิได   เหตุไมมีส่ิงท่ีจะตองนําออก,  ช่ือวาพรหมจรรย   เพราะอันบุคคลผู 
เปนใหญ    คือผูประเสริฐพึงปฏิบัติ    เหตท่ีุพรหมจรรยนั้นอันทานกําหนดดวย 
ไตรสิกขา   และเพราะเปนจริยาของทานเหลานั้น,     ฉะนั้น   ทานพระอุบาลีเถระ 
จึงกลาววา   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนัน้    ทรงประกาศพรหมจรรยพรอม 
ดวยอรรถ   พรอมดวยพยัญชนะ    บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง. 
        อีกอยางหน่ึง    เพราะพระผูมีพระภาคเจา   เม่ือทรงแสดงธรรมมีเหต ุ
และเร่ืองท่ีเกดิข้ึน      ช่ือวาทรงแสดง     (ธรรมนั้น)   มีความงามในเบ้ืองตน 
และช่ือวาทรงแสดง      (ธรรมนั้น)     มีความงามในทามกลาง  เพาะเนือ้ความ 
ไมวิปริต   และเพราะประกอบดวยเหตแุละอุทาหรณ      โดยสมควรแกเวไนยสัตว 
และช่ือวาแสดง  (ธรรมนั้น)        มีความงามในท่ีสุด     เพราะทําใหพวกนักฟง 
ไดศรัทธาและความม่ันใจ         ก็เม่ือทรงแสดงธรรมอยูอยางนั้น      ช่ือวาทรง 
ประกาศพรหมจรรย.  
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        ก็พรหมจรรย      ช่ือวาพร่ังพรอมดวยอรรถ    เพราะทราบชัดในธรรม   
ควรบรรลุได  ก็ดวยการปฏิบัติ    ช่ือวาพร่ังพรอมดวยพยัญชนะ เพราะเช่ียวชาญ   
ในพระคัมภีร  ก็ดวยปริยัติ       ช่ือวาบริบูรณส้ินเชิง      เพราะประกอบดวยธรรม- 
ขันธ  ๕  มีสีลขันธเปนตน     ช่ือวาบริสุทธ์ิ   เพราะไมมีเคร่ืองเศราหมอง  เพราะ 
เปนไปเพื่อประโยชนจะสละทุกขในวัฏฏะ   และเพราะไมมีความมุงหมายโลกามิส 
เรียกวาพรหมจรรย  เพราะเปนอริยาของทานผูใหญ  โดยอรรถวาเปนผูประเสริฐ   
คือ  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา   และพระพุทธสาวก  แมเพราะฉะน้ัน  
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  จึงกลาวไดวา  ทรงแสดงธรรมมีความ 
งามในเบ้ืองตน   มีความงามในทามกลาง  มีความงามในท่ีสุด  ทรงประกาศ 
พรหมจรรย  บริสุทธ์ิ  บริบูรณส้ินเชิง   พรอมดวยอรรถ  พรอมดวยพยัญชนะ, 
        ขอวา    สาธุ   โข   ปน   ความวา  อนึ่ง  (การเหน็พระอรหันตท้ังหลาย 
ผูเห็นปานนัน้)    เปนความดแีล. มีคําอธิบายวา นาํประโยชนมาให นําความสุข  
มาให. 
        ขอวา    ตถารูปาน  อรหต   ความวา  (การเห็น)  พระอรหันตท้ังหลาย 
ผูซ่ึงไดความชือ่วา   เปนพระอรหันตในโลก   เพราะไดบรรลุคุณตามเปนจริง 
เห็นปานพระโคดมผูเจริญนั้น  (เปนความดี) 
        ขอวา     ทสฺสน   โหติ   ความวา    เวรัญชพราหมณ   ทําอัธยาศัยไว    
อยางนี้วา   แมเพียงสักวาการลืมตาท้ังสอง    อันใสแจวดวยประสาทแลวมองดู 
ยอมเปนความดี   ดังน้ี  (จึงเขาไปเฝาในภายหลัง). 
        [อรรถาธิบายวิเสสนสัพพนามวา  เยน เตน] 
        คําวา  เยน   ในขอวา   อถโข  เวรฺโช  พฺราหฺมโณ   เยน  ภควา    
เตนุปสงฺกมิ  นี้   เปนตติยาวภิัตติ  ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.   เพราะฉะนัน้  
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ในสองบทวา  เยน    เตน   นี้   พึงทราบใจความอยางนีว้า  พระผูมีพระภาคเจา   
ประทับอยู   ณ   ท่ีใด  เวรัญชพราหมณ   ไดเขาไปเฝา   ณ   ท่ีนั้น. 
        อีกอยางหน่ึง   ในสองบทวา   เยน   เตน  นี้  พึงทราบใจความอยางนี้วา   
พระผูมีพระภาคเจา   อันเทวดาและมนษุยทั้งหลายพึงเขาไปเฝา  ดวยเหตุใด 
เวรัญชพราหมณ   ก็เขาไปเฝาดวยเหตนุั้น, 
        ก็พระผูมีพระภาคเจา   ยันเทวดาและมนุษยท้ังหลายพึงเขาไปเฝา 
เพราะเหตุไร  ?   
        พึงเขาไปเฝา     เพราะมีความประสงค      ในการบรรลุคุณวิเศษมีประการ 
ตาง  ๆ  เหมือนตนไมใหญซ่ึงผลิตผลเปนนิตย   อันหมูทิชาชาติท้ังหลาย  พึงบิน 
เขาไปหา   เพราะมีความประสงคในการจกิกินผลที่ดีฉะนั้น. 
        อนึ่ง  บทวา   อุปสงฺกมิ   มีอธิบายวา  คโต   แปลวา     ไปแลว.    
คําวา   อุปสงฺกมิตฺวา      เปนคําแสดงปริโยสานกาลกริยาแหงการเขาไปเฝา. 
        อีกอยางหน่ึง   ทานกลาวอธิบายไววา     เวรัญชพราหมณ   ไปแลว 
อยางนั้น    คือไปยังสถานท่ีใกลชิดกวานั้น       ไดแกท่ีนบัวาใกลตอพระผูมี 
พระภาคเจา  ดงันี้บาง. 
        หลายบทวา  ภควาตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   ความวาพระผูมีพระภาคเจา 
เม่ือตรัสถามถึงความสุขทุกขเปนตน*  ไดทรงมีความร่ืนเริงเปนไปกับพรามหมณ 
นั้นแลว   ฉันใด   ถึงแมพราหมณนัน้  ก็ฉันนั้น   ไดมีความร่ืนเริงเปนไปกับ 
พระผูมีพระภาคเจา   คือไดถึงความเปนผูร่ืนเริง   ไดแกความเปนพวกเดียวกัน 
ดุจน้ําเย็นกับน้าํรอยผสมเปนอันเดียวกนัฉันนั้น. 
*   สารัตถทีปนีก็ดี      อรรถโยชนาก็ดี   เปน  ขมนยาทีนิ   ไดแปลตามนั้น.  
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        [อรรถาธิบายศัพทวา   สมฺโมทนีย  และ   สาราณีย] 
        ก็เวรัญชพราหมณ  ไดร่ืนเริง   (กับพระผูมีพระภาคเจา)    ดวยถอยคํา 
มีอาทิวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  !   พระองคพออดทนไดหรือ  ?  พอยังอัตภาพ 
ใหเปนไปไดหรือ  ?    และพระสาวกท้ังหลายของพระโคดมผูเจริญ   ไมมีอาพาธ 
หรือ   ?      ไมมีทุกขหรือ   ?    ยังยืนคลองแคลวอยูหรือ  ?   ยังมีกําลังอยูหรือ  ?    
ยังอยูผาสุกหรือ  ?   ดังนี้   อันใด    ถอยคําอันนั้น    ช่ือวา  สัมโมทนียะ      
(คือถอยคําเปนท่ีตั้งแหงความร่ืนเริง)   เพราะใหเกิดความรื่นเริงกลาวคือปติและ 
ปราโมทย    และเพราะเปนถอยคําสมควรเพ่ือความร่ืนเริง   ช่ือวา  สาราณียะ    
(คือถอยคําเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน)    เพราะเปนถอยคําท่ีสมควร  และ 
เพราะเปนถอยคําท่ีควรระลึกถึง   เพื่อใหระลึกถึงตลอดกาลแมนานดวยดี  คือ 
เพื่อใหเปนไปหาระหวางมิได    เหตุเปนถอยคําออนหวานดวยอรรถและ 
พยัญชนะ. 
        อนึ่ง   ช่ือวา  สัมโมทนียะ    เพราะฟงอยูก็เปนสุข.  ช่ือวา   สาราณยีะ   
เพราะตามระลึกถึงอยูก็เปนสุข.    อีกอยางหนึ่ง   ช่ือวา    สัมโมทนียะ   เพราะ   
เปนถอยคําบริสุทธ์ิดวยพยัญชนะ   ช่ือวา   สาราณียะ    เพราะเปนถอยคํา 
บริสุทธ์ิดวยอรรถ  ดวยประการฉะนี้แล. 
           [อรรถาธิบายสองศัพทวา   เอกมนฺต  นีสีทิ] 
        เวรัญชพราหมณ  ยังถอยคําอันเปนท่ีตัง้แหงความร่ืนเริง   คือถอยคํา 
เปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกนั   ใหผานไป   คือใหจบลง    ไดแกใหสําเร็จลง   
ดวยบรรยายมิใชนอยอยางนัน้แลว    มีความประสงคจะทูลถามถึงประโยชนท่ีเปน. 
เหตุใหตนมา   จึงนั่งแลว   ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
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        ศัพทวา   เอกมนฺต     นี้   เปนศัพทแสดงภาวนปุงสกลิงค.  (ศัพทวา   
เอกมนฺต    นี้เปนทุติยาวิภัตติ   ลงในอรรถแหงสัตตมีวภิัตติ)   เหมือนในคํา 
ท้ังหลายเปนตนวา   พระจันทรและพระอาทิตย      ยอมเดินเวยีนรอบไปในท่ีอัน 
ไมเสมอ  ดังนี ้  เพราะเหตุนัน้    ในคําวา      เอกมนฺต    นิสีทิ   นี้    พึงเห็นใจ 
ความอยางนีว้า       เวรัญชพราหมณนัน้นั่งแลว   จะช่ือวา  เปนผูนั่ง  ณ   ท่ีสมควร   
ขางหนึ่ง โดยประการใด    ก็นั่งแลวโดยประการนั้น.   
        อนึ่ง     คําวา  เอกมนฺต   นั้น   เปนทุตยิาวภิัตติ    ลงในอรรถแหง 
สัตตมีวิภัตติ.    บทวา   นิสีทิ    แปลวา  เขาไปใกลแลว.    จริงอยู   บุรุษท้ังหลาย 
ผูฉลาด  เขาไปหาครุฐานียบุคคล    (คือบุคคลผูตั้งอยูในฐานครู)   ช่ือวายอมนั่ง 
อยู  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   เพราะความเปนผูฉลาดในการนั่ง    ก็บรรดาบุรุษ 
ฉลาดเหลานั้น   เวรัญชพราหมณนี้   เปนคนใดคนหนึ่ง.     เพราะฉะนัน้ 
พราหมณนั้น    จึงนั่งแลว   ณ   ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
                        [การนั่งเวนโทษ  ๖  อยาง] 
        ถามวา     ก็บุคคลนั่งอยูอยางไร   จึงช่ือวาเปนผูนั่งแลว   ณ    ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง  ? 
        แกวา     ตองนั่งเวนโทษแหงการนั่ง  ๖   อยาง    จึงช่ือวาเปนผูนั่งแลว  ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง.    โทษแหงการนั่ง  ๖  อยางเปนไฉน   ?   โทษแหงการนั่ง  ๖   
อยางนั้นคือ   นั่งไกลนัก   ๑   นั่งใกลนกั  ๑   นั่งเหนือลม  ๑   นั่งท่ีสูง   ๑  นั่ง 
ตรงหนาเกนิไป  ๑   นั่งขางหลังเกินไป  ๑ . 
        จริงอยู   บุคคลนั่งอยูในท่ีใกลกนันัก   ถามีความประสงคจะพูด  จะตอง 
พูดดวยเสียงดงั.      นั่งในท่ีใกลกันนกั   ยอมทําความเบียดเสียดกัน.   นัง่ในท่ี 
เหนือลม   ยอมรบกวน    (คนอ่ืน)   ดวยกล่ินตัว.    นั่งในท่ีสูง      ยอมประกาศ  
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ความไมเคารพ.   นั่งในท่ีตรงหนาเกนิไป    ถามีความประสงคจะดู  จะตองจองด ู
ตาตอตากัน.    นั่งขางหลังเกนิไป   ถามีความประสงคจะดู  จะตองยืนคอออกไปดู  
เพราะฉะนั้น   เวรัญชพราหมณ    แมนี้     จงึนั่งเวนโทษแหงการนั่ง  ๖  อยาง 
เหลานั้นแล     เหตุดังนัน้    ทานพระอุบาลีเถระ   จึงกลาวไววา  พราหมณนั้น 
นั่งแลว  ณ    ท่ีควรสวนขาวหน่ึง.   
        [อรรถาธิบายศัพทตาง  ๆ   มี  เอต  ศัพท  เปนตน] 
        เวรัญชพราหมณ   นั่งแลว  ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่งแล   จึงไดกรามทูล 
คํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา.       ดวยบทวา      เอต   เปนตน   พระอาจารยแสดง 
ใจความท่ีควรจะกลาวในบัดนี้.    ท.  อักษร   ทําการตอบท   บทวา  อโวจ   
แปลวา  ไดกราบทูลแลว.   ประชุมบทวา     สุมมฺเมต    ตัดบทเปน  สุต  เม  ต   
แปลวา  ขอนัน้  ขาพเจาไดฟงมาแลว.  พระอาจารยแสดงในความท่ีควรกลาว 
ในบัดนีด้วยคําวา  เอต  มยา  สุต  เปนตน. 
        เวรัญชพรามหมณ   ยอมทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจา  ดวยพระโคตรวา   
โภ   โคตม  แปลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  !     บัดนี้  ทานพระอุบาลีเถระ 
เม่ือจะแสดงขอความท่ีเวรัญชพราหมณนั้นไดฟงแลว   จึงไดกลาวคํามีอาทิ 
อยางนี้วา  น  สมโณ   โคตโม.   ในคําวา  สมโณ  โคตโม    เปนตนนัน้ 
 มีการพรรณนาบทท่ีไมงายดงัตอไปนี้  :  - 
        บทวา   พฺราหฺมเณ   ไดแก  พราหมณโดยชาติ. 
        บทวา  ชณิฺเณ  ไดแก  เปนคนแกครํ่าครา   คือถูกชราสงใหไปถึง 
ความเปนผูมีอวัยวะหักเปนทอนเปนตน. 
        บทวา  วฑฺุเฒ  ไดแก  ผูเขาเขตแหงความเจริญแหงอวัยวะนอยใหญ.  
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        บทวา   มหลฺลเก    คือผูมาตามพรอมแลว   ดวยความเปน 
คนแกโดยชาติ.     มีคําอธิบายวา   ผูเกิดมานานแลว. 
        บทวา  อทฺธคเต   ไดแก  ผูผานกาลมานานแลว.   อธิบายวา  ผูลวงเลย 
มา  ๒-๓  ช่ัวรัชกาลแลว.   
        บทวา  วโยอนุปตฺเต   ไดแก   ผูยางเขาปูนปจฉิมวยัแลว.  สวนท่ี  ๓   
อันมีในท่ีสุดแหงรอยป   ช่ือวา  ปจฉิมวยั   (คือวัยสุดทาย). 
        อีกอยางหน่ึง   ในบทท้ังหลายมีบทวา  ชิณเณ  เปนตนนี้   พึงทราบ 
โยชนาอยางนีว้า   บทวา   ชณิฺเณ   ไดแก   ผูเกิดกอน.   มีอธิบายวา   ผูคลอย 
ตามตระกูลท่ีเปนไปตลอดกาลนาน. 
        บทวา    วุฑฺเฒ    ไดแก   ผูประกอบดวยความเจริญแหงคุณมีศีลและ 
มรรยาทเปนตน. 
        บทวา  มหลฺลเก   คือผูมาตามพรอมแลว  ดวยความเปนผูมีสมบัติมาก 
คือผูมีทรัพยมาก   มีโภคะมาก. 
        บทวา   อทฺธคเต  ไดแก    ผูดําเนินไปตลอดทางแลว   คือผูประพฤติ 
ไมกาวลวงเขตแดนแหงคุณมีวัตรจริยาเปนตน    ของพวกพราหมณ. 
        บทวา   วโยอนุปปฺตฺเต   ไดแก   ผูยางเขาถึงความเปนคนแกโดยชาติ   
คือวัยท่ีสุดโตง. 
        บัดนี้   บัณฑิตพึงประกอบบทท้ังหลายมีอาทิอยางนีว้า   อภวิาเทติ   
ดวย  น  อักษร    ท่ีทานกลาวไวในคําวา   น  สมโณ  โคตโม  นี้  แลวทราบ 
ตามเนื้อความอยางนี้วา    พระสมณโคดมไมกราบไหว   ไมลุกรับ   ท้ังไมเช้ือเชิญ 
ดวยอาสนะอยางนี้วา   ทานผูเจริญท้ังหลาย    จนนั่งบนอาสนะน้ี.  จริงอยู  วา  
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ศัพทซ่ึงมีอยูในบทเปนตนวา    อภิวาเทติ    นี้  ยอมเปนไปในอรรถช่ือวา 
วิภาวนะ  (คือคําประกาศตามปกติของชาวโลก)   ดุจ   วา   ศัพทในประโยคเปนตน   
วา  รูปเท่ียง  หรือไมเท่ียง. 
        เวรัญชพราหมณ      คร้ันกราบทูลอยางนั้นแลว  ลําดบันั้น   เหน็พระผูมี 
พระภาคเจา     ผูไมทรงทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตนแกตน   จงึกราบทูล 
วา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  !    คําท่ีขาพเจาไดฟงมาแลวนี้นั้น   เปนเชนนั้นจริง 
อธิบายวา   คํานั้นใด   ท่ีขาพเจาไดฟงมาแลว,        คํานั้น    ยอมเปนเชนนั้นจริง   
คือขอท่ีขาพเจาไดฟงมาและไดเหน็มานั้น    ยอมสมกัน   คือเสมอกัน   ไดแก 
ถึงความเปนอยางเดยีวกันโดยความหมาย.   เวรัญชพราหมณ    กลาวย้ําเร่ืองท่ีตน 
ไดฟงมาพรอมท้ังท่ีตนไดเห็นมา   อยางนี้วา    ทานพระโคดมผูเจริญ  ไมกราบไหว 
ไดลุกรับพวกพราหมณ    ผูแก  ผูเฒา  ผูใหญ   ผูลวงกาล   ผานวัยมาโดยลําดับ 
หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะเลย   เม่ือจะตําหนิ   (พระพุทธองค)  จึงกราบทูลวา   
ตยท    โภ    โคตม   น   สมฺปนฺนเมว   ดังนี้,   มีอธิบายวา   การท่ีพระองค 
ไมทรงทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตนนั้น   ไมสมควรเลย. 
                        [พระผูมีพระภาคเจาทรงคดัคาน] 
        ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา    ไมทรงเขาไปอาศัยโทษคือการกลาว 
ยกตนขมทาน   แตมีพระประสงคจะทรงกาํจัดความไมรูนั้น   ดวยพระหฤทัยท่ี 
เยือกเย็นเพราะกรุณา    แลวแสดงความเหมาะสมแกพราหมณนัน้    จึงตรัส 
วาดูกอนพราหมณ   !     ในโลก     ท้ังเทวโลก   มารโลก    พรหมโลก   ในหมูสัตว   
พรอมท้ังสมณะ   พราหมณ    เทพดาและมนุษย   เราไมเล็งเห็นบุคคลผูท่ีเราควร 
กราบไหว   ควรลุกรับ    หรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ,     เพราะวาตถาคตพึง  
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กราบไหว    พงึลุกรับ       หรือพิงเช้ือเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ,     แมศีรษะของ 
บุคคลนั้น   กพ็ึงตกไป.   
        ในคําวา    นาหนฺต      เปนตนนั้น   มีเนื้อความสังเขปดังนี้คือ  :- 
ดูกอนพราหมณ  !   เราแมตรวจดูอยูดวยจกัษุคือสัพพัญุตญาณ  ซ่ึงไมมีอะไร   
ขัดขวางได    ก็ไมเล็งเหน็บุคคลท่ีเราควรกราบไหว     ควรลุกรับ     หรือควร 
เช้ือเชิญดวยอาสนะ   ในโลกตางโดยประเภทมีเทวโลกเปนตนนี้เลย,  อีกอยางหนึ่ง     
ขอท่ีเราไดบรรลุความเปนสัพพัญูในวันนี้    ไมเล็งเหน็บุคคลผูท่ีควรทําการ 
นอบนอมเหน็ปานนั้น     ไมนาอัศจรรยเลย,    อีกประการหนึ่งแล    แมในกาลใด 
เราเกิดไดครูหนึ่งเทานั้น    กผิ็นหนาไปทางดานทิศอุดร     เดินไปได  ๗   กาว   
แลวไดตรวจดหูม่ืนโลกธาตุท้ังส้ิน,     แมในกาลนั้น    เราก็มิไดเล็งเห็นบุคคลท่ี 
เราควรกราบไหว      ควรลุกรับ    หรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ    ในโลกตางโดย   
ประเภทมีเทวโลกเปนตนนี้เลย,       คราวนั้นแล     ถึงทาวมหาพรหมผูเปนพระ- 
ขีณาสพ   ซ่ึงมีอายุไดหนึ่งหม่ืนหกพนักัป   ก็ไดประคองอัญชลี     เกิดความโสมนัส 
ตอนรับเราวา   ทานเปนมหาบุรุษในโลก,    ทานเปนผูเลิศ  เจริญท่ีสุด  และ    
ประเสริฐท่ีสุดแหงโลก   พรอมท้ังเทวโลก,  บุคคลผูเยี่ยมกวาตน  ยอมไมมี, 
อนึ่ง  แมในการนั้น  เราเม่ือไมเล็งเห็นบุคคลผูเยี่ยมกวาตน  จึงไดเปลงอาสภิ- 
วาจาวา  เราเปนยอดแหงโลก เราเปนผูเจริญท่ีสุดแหงโลก   เราเปนผูประเสริฐ 
ท่ีสุดแหงโลก*  ดังนี,้  บุคคลผูท่ีควรแกสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน  
ของเราแมผูเกดิไดครูเดยีว  ยงัไมมี ดวยประการฉะนี,้   บัดนี้ เรานั้นไดบรรลุ 
ความเปนสัพพัญูแลว   จะพึงกราบไหว  พึงลุกรับ  หรือพึงเช้ือเชิญใครดวย 
อาสนะเลา  ?  ดูกอนพราหมณ !  เพราะเหตุนั้น  ทานอยาไดปรารถนาการทํา 
ความนอบนอมเห็นปานนั้น   จากตถาคตเลย,   ดูกอนพราหมณ  !   เพราะวา 
*  ที.  มหา.  ๑๐/๑๗.  
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ตถาคตพึงกราบไหว  พึงลุกรับ  หรือพึงเช้ือเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ, แมศีรษะ 
ของบุคคลนั้น      พึงขาดจากคอตกลงไปบนพ้ืนดนิ   โดยเร็วพลันทีเดยีว      ดุจ    
ผลตาลที่มีเคร่ืองผูกหยอนเพราะแกหงอม  หลนจากข้ัวในสุดแหงราตรี  ฉะนั้น. 
   [เวรัญชพราหมณกลาวตูพระพุทธเจาวาเปนคนไมมีรส] 
        แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสอยางนี้แลว   พราหมณก็กําหนดไมได 
ถึงขอความท่ีพระตถาคตเจาเปนเชษฐบุรุษในโลก   เพราะทรามปญญา  ไมยอม   
อดกล้ันพระดาํรัสนั้นถายเดยีว จึงกลาววา พระโคดมผูเจริญ  !  เปนคนไมมีรส.   
ไดยินวา    พราหมณนัน้มีความประสงคดังนี้วา    สามีจิกรรมคือการกราบไหว 
การลุกรับ    และประนมมือไหวอันใด   ท่ีประชาชนเรียกอยูในโลกวา  สามัคคีรส 
สามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตนนั้น   ของพระโคดมผูเจริญ    ยอมไมมี,   
เพราะฉะนั้น   พระโคดมผูเจริญ       จึงเปนคนไมมีรส   คือมีพระชาติไมมีรส 
มีสภาพไมมีรส. 
        ลําดับนั้น        พระผูพระภาคเจา      เพื่อจะใหพราหมณนัน้เกดิใจออน 
จึงทรงหลีกหนีความเปนขาศึกโดยตรงเสีย      ทรงรับสมเน้ือความแหงคํานั้นโดย 
ประการอ่ืนในพระองค   จึงตรัสวา  พราหมณ  !   บรรยายนี้มีอยูแล  ดังนี้เปนตน. 
                        [ปริยายศัพทลงในอรรถ  ๓  อยาง] 
        ในคําวา   ปริยาโย   เปนตนนั้น    พึงทราบวินิจฉัยดังนี้   การณะช่ือวา 
ปริยาย.   จริงอยู   ปริยายศัพทนี้   ยอมเปนไปในเทศนา   วาระและการณะ. 
        ความจริง   ปริยายศัพทนั่น   ยอมเปนไปในเทศนา   ในคําท้ังหลายมี   
อาทิวา   ทานจงทรงจําพระสูตรนั้นไววา   มธุปณฑิกเทศนา*  ดังนี้นัน่เทียว. 
*  ม. ม.  ๑๒/๒๓๐.  
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        เปนไปในวาระ   ในคําท้ังหลายมีอาทิวา    ดูกอนอานนท  !  วันนีเ้ปน 
วาระของใครหนอแล   เพื่อโอวาทนางภกิษุณีท้ังหลาย. 
        เปนไปในการณะ   ในคําท้ังหลายมีอาทิวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  !   
ดังขาพระองคขอโอกาส    ขอพระผูมีพระภาคเจา    โปรดตรัสบอกปริยาย  (เหต)ุ   
อ่ืน  โดยอาการท่ีภิกษุสงฆ    จะพงึดํารงอยูในความเปนพระอรหันต.   
        ในท่ีนี้   ปริยายศัพทนีน้ั้น    ยอมเปนไปในการณะ  (เหตุ).  เพราะฉะน้ัน 
ในบทวา  ปริยาโย   นี้  พึงทราบใจความอยางนี้วา   ดกูอนพราหมณ    !  บุคคล 
กลาวหาเราอยูวา   พระโคดมผูเจริญ   เปนคนไมมีรส   ดังน้ี  พึงพูดถูก  คือ   
พึงถึงความนบัวา   เปนผูพดูไมผิด   เพราะเหตุใด    เหตุนั่น   มีอยูจริงแล. 
        ถามวา    ก็ปริยาย   (เหตุ)   นั้น    เปนไฉน  ? 
        แกวา     ดูกอนพราหมณ   !   รสในรูป    เสียง  กล่ิน   รส  โผฏฐัพพะ   
เหลานั้นใด,   รสในรูปเปนตนเหลานั้น   ตรัสอธิบายไวอยางไร  ? 
        แกวา    ตรัสอธิบายไวอยางนี้   คือ  รสในรูป   เสียง   กล่ิน   รส    
โผฏฐัพพะ   กลาวคือความยนิดีในกามสุข   เหลานั้นใด  ยอมเกิดข้ึนแกปุถุชน 
ท้ังหลาย   แมผูท่ีชาวโลกสมมติวา  เปนผูประเสริฐ    ดวยอํานาจชาติ   หรือดวย 
อํานาจความอุบัติ    ผูยังยินด ี  เพลิดเพลิน  กําหนดัในอารมณท้ังหลายมีรูปารมณ 
เปนตน,    รสเหลาใด   ยอมฉุดคร้ังโลกนี้ไวเหมือนผูกท่ีคอ   และบัณฑิตเรียกวา   
สามัคคีรส   เพราะเม่ือมีความพรอมเพรียงกันแหงวัตถุและอารมณเปนตน  ก็เกิด 
ข้ึนได  รสเหลานั้นแมท้ังหมด  พระตถาคตละไดแลว.  
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        แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาควรจะตรัสวา   อันเราละไดแลว   ก็ทรง 
แสดงธรรม     ไมยกพระองคข้ึนขมดวยมมังการ.   อีกนยัหนึ่ง    นั้นเปนความ 
วิลาสแหงเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา.   
    [พระผูมีพระภาคเจาทรงละรสในรูปเปนตนไดเด็ดขาด] 
        บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   ปหีนา   ความวา  รสในรูปเปนตน 
ปราศไปจากจติตสันดาน   (ของพระตถาคต)   หรืออันพระตถาคตทรงละไดแลว.   
แตในอรรถนี้   พึงเห็นฉัฏฐีวภิัตติ   ลงในอรรถตติยาวิภัตติ.   รสในรูปเปนตน   
ช่ือวามีรากเหงาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงตัดขาดแลว   เพราะอรรถวา    รากเหงา 
แหงความเยื่อใยในรูปเปนตนเหลานั้น    อันสําเร็จมาจากตัณหาและอวชิชา   อัน 
พระองคทรงตัดขาดแลว   ดวยศัสตราคืออริยมรรค.     ช่ือวาอันพระองคทรงทํา 
ใหเปนเหมือนตาลยอดดวน       เพราะอรรถวา   วัตถุแหงรูปรสเปนตนเหลานั้น 
อันพระองคทรงทําใหเปนเหมือนตอตาลฉะน้ัน.     เหมือนอยางวา   เม่ือบุคคล    
ถอนตนตาลข้ึนพรอมท้ังรากแลว        กระทําประเทศน้ันใหเปนสักวาตอแหงตน 
ตาลนั้น   ความเกิดข้ึนแหงตนตาลนั้น   ยอมปรากฏไมไดอีกฉันใด,         เม่ือพระผูมี 
พระภาคเจา           ทรงถอนรสในรูปเปนตนข้ึนพรอมท้ังราก         ดวยศัสตราคือ 
อริยมรรคแลว       ทรงทําจิตตสันดานใหเปนเพียงท่ีตั้งแหงรสในรูปเปนตนนั้น    
โดยความเปนสถานท่ีเคยเกดิมาในกาลกอน    รสในรูปเปนตนเหลานัน้แม 
ท้ังหมด   ทานเรียกวา    ตาลาวัตถุกตา    (ทําใหเหมือนตาลยอดดวน)   ฉันนั้น. 
        อีกอยางหน่ึง   รูปาทิรสเปนตนเหลานั้น      มีอันไมงอกข้ึนเปนธรรมดา    
อันพระผูมีพระภาคเจา     ทรงทําใหเหมือนตาลยอดดวนฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น 
จึงช่ือวา     ตาลาวัตถุกตา      (อันพระองคทรงทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
แลว).  อนึ่ง        เพราะรูปาทิรสเปนตน        พระองคทรงทําใหเปนเหมือนตาล  
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ยอดดวน โดยนัยท่ีกลาวแลวอยางนั้น      ช่ือวา     เปนอันพระองคทรงทําไมใหมี 
ในภายหลัง   คือทรงทําโดยอาการที่รูปาทิรสเปนตนเหลานั้น       จะมีในภายหลัง 
ไมได,    ฉะนัน้    พระองคจงึตรัสวา     อนภาว    กตา  (กระทําไมใหในภายหลาย). 
        [อรรถาธิบายศัพท    อนภาว    กตา-อนภาว   คตา] 
        ในบทวา      อนภาว    กตา      นี้    ตดับทดังนี้    คือ   อนุ  อภาว   กตา        
เช่ือมบทเปน    อนภาว    กตา     แปลวา    ทําไมใหมีในภายหลัง.   ปาฐะวา     
อนภาว    คตา   ดังน้ีก็มี.        ความแหงปาฐะน้ันวา    ถึงแลวซ่ึงความไมมีใน 
ภายหลัง.    ในบทวา    อนภาว    คตา   นัน้    ตัดบทดังนี้    คือ   อนุ   อภาว    คตา   
เช่ือมบทเปน   อนภาว    คตา    แปลวา      ถึงแลวซ่ึงความไมมีในภายหลัง 
เหมือนการตดับทในประโยชนวา   อนุอจฺฉริยา      เช่ือมบทเปน    อนจฺฉริยา     
แปลวา  พระคาถาเหลานี้มีความอัศจรรยในภายหลัง     แจมแจงแลวแตพระผูมี 
พระภาคเจา*. 
        สองบทวา   อายตึ    อนปฺุปาทธมฺมา   แปลวา     มีอันไมเกดิข้ึนใน 
อนาคตเปนสภาพ.     จริงอยู     รูปรสเปนตนเหลาใด    ท่ีถึงความไมมีแลว  รูปรส 
เปนตนเหลานัน้     จักเกิดข้ึนไดอยางไรเลา   ?  เพราะเหตุนั้น    พระองคจึงตรัส 
วา   ถึงแลวซ่ึงความไมมีในภายหลัง   มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไป. 
        หลายบทวา  อย  โข  พรฺาหฺมณ    ปริยาโย   ความวา  ดูกอนพราหมณ   !   
บุคคลกลาวหาเราอยูวา    พระสมณโคดม     เปนคนไมมีรส   ดังน้ี   ช่ือวาพึงพูดถูก 
ดวยเหตใุด,     เหตุนี้    มีอยูจริง   ๆ . 
        หลายบทวา   โน  จ   โข  ย   ตฺว    สนฺธาย   วเทสิ      ความวา          ก็แล    
เหตุท่ีกลาวมุงหมายเอากะเราไมมี. 
*   ท่ี.  มหา.  ๑๐  / ๔๑.    วิ.  มหา.   ๔ / ๘  
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        ถามวา   เพราะเหตุใด     พระผูมีพระภาคเจา     จึงตรัสอยางนั้น  ?  เม่ือ   
พระองคตรัสอยางนั้น    ยอมเปนอันทรงรับรองความท่ีสามัคคีรส  ซ่ึงพราหมณ     
กลาวนั้นมีอยูในพระองคมิใชหรือ  ?   
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป  : -      สามัคคีรสท่ีพราหมณกลาวหามีไม.  
แทจริง      ผูใด    เปนผูควรเพื่อทําสามัคคีรสนั้น    แตไมทํา,    ผูนั้น    พึงเปนผู 
ถูกกลาวหาวา      เปนคนมีรูปไมมีรส    เพราะไมมีการทําสามัคคีรสนั้น.            สวน    
พระผูมีพระภาคเจา      ไมควรเพื่อทรงทําสามัคคีรสนั้น       เพราะเหตุนัน้   พระผูมี 
พระภาคเจา    เม่ือจะทรงประกาศขอความที่พระองคเปนผูไมควร   ในการทํา 
สามัคคีรสนั้น    จึงไดตรัสวา     โน    จ    โข  ย    ตฺว   สนธาย   วเทสิ   อธิบายวา 
ทานมุงหมายถึงเหตุอันใด    จึงกลาวกะเราวา      เปนคนไมมีรส   เหตุอันนั้น 
ทานไมควรพดูในเราเลย. 
        [เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธเจาเปนผูไรโภคะ] 
        พราหมณ   ไมสามารถจะยกความท่ีพระผูมีพระภาคเจา  เปนคนไมมีรส   
(ข้ึนขอนขอด)     ตามท่ีตนประสงคอยางนัน้      จึงกลาวคําอ่ืนตอไปอีกวา    พระ- 
โคดม      ผูเจริญ      เปนผูไรโภคะ. 
        อนึ่ง      บัณฑิตคร้ันทราบลําดับโยชนา     โดยนัยดังกลาวแลวนัน้แหละ 
ในปริยายท้ังปวงในพระบาลีนี้      ก็ควรทราบใจความตามท่ีพราหมณมุงกลาวไว 
โดยนัยดังจะกลาวตอไปนี้  : - 
        พราหมณ     สําคัญสามีจิกรรมมีการกราบไหวเหลาชนผูเจริญวัยเปนตน 
นั้นนั่นแลวา      เปนสามัคคีบริโภคในโลก     จึงไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา 
เปนผูรูโภคะ     เพราะความไมมีสามีจิกรรม      มีการกราบไหวเปนตนนั้น.  
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        พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นความไมมีการบริโภคดวยอํานาจ 
ฉันทราคะ    (ดุจ)    ของสัตวท้ังหลาย      ในรูปารมณเปนตน    ในพระองค  จึง 
ทรงรับรองบรรยายอ่ืนอีก. 
        พราหมณ    พิจารณาเหน็การไมกระทํากรรมคือมรรยาทสําหรับสกุล 
มีการกราบไหวเหลาชนผูเจริญวัยเปนตน      ท่ีประชาชนชาวโลกทํากันอยูในโลก 
จึงกลาวกระพระผูมีพระภาคเจาอีกวา      พระโคดมผูเจริญ    เปนผูกลาวการไม 
กระทํา.     แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเหน็การกลาว     การไมกระทํานั้น 
(มีอยู)   ในพระองค       เพราะพระองคตรัสการไมกระทํากายทุจริตเปนตน    จึง 
ทรงรับรองบรรยายอ่ืนอีก.   
        ก็เจตนาในการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป     ในการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ 
เขาไมไดใหและในมิจฉาจาร    พึงทราบวา    กายทุจริต     ในบรรดาบทเหลานั้น.   
เจตนาในการพูดเท็จ    การพูดสอเสียด    พูดคําหยาบ   และพูดเพอเจอ   พึง 
ทราบวา     วจทุีจริต.     ความโลภอยากได    ความปองราย     ความเหน็ผิด    พึง 
ทราบวา    มโนทุจริต.      อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ   เวนธรรมเหลานั้นเสีย 
พึงทราบวา     อกุศลธรรมอันลามกมีสวนมิใชนอย. 
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธองควาเปนผูกลาวการขาดสูญ] 
        พราหมณไมเห็นกรรมมีการกราบไหวเปนตนนั้นแล     ในพระผูมี- 
พระภาคเจา     เขาใจวา  อาศัยพระผูมีพระภาคเจานี้      แบบแผนประเพณีของ 
โลกน้ี   ก็จักขาดสูญ      จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาอีกวา      พระโคดมผูเจริญ 
เปนผูกลาวการขาดสูญ.         แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นการกลาวการ 
ขาดสูญนั้น     (มีอยู)    ในพระองค    เพราะพระองคตรัสการขาดสูญแหงราคะอัน  
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เปนไปในกามคุณ  ๕    ในจติตุปบาทอันสหรคตดวยโลภะ  ๘  ดวง   และโทสะ 
อันบังเกิดข้ึนในอกุศลจิต  ๒  ดวง   ดวยอนาคามิมรรค      อนึ่ง      ตรัสการขาดสูญ 
แหงโมหะอันเกิดแตอกุศลท้ังหมดไมมีเหลือ         นอกจากโลภะ    โทสะ    โมหะ  ท้ัง  ๓  นั้น 
ดวยมรรค ๔    ตามสมควร    จึงทรงรับรองบรรยายอ่ืนอีก.   
    [เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธองควาเปนผูรังเกียจ] 
        พราหมณเขาใจวา      พระสมณโคดม   ชะรอยจะทรงรับเกียจกรรมคือ    
มรรยาทสําหรับสกุลมีการกราบไหวเหลาชนผูเจริญวัยเปนตนนี้     เพราะเหตุนัน้ 
พระองคจึงไมทรงกระทํากรรมนั้น    จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาอีกวา    พระ- 
โดม    ผูเจริญ   เปนผูรังเกียจ.    แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเหน็ความ 
รังเกียจนั้น  (มีอยู)   ในพระองค    เพราะพระองคทรงรังเกยีจแตกายทุจริต     
เปนตน.      พระองคตรัสอธิบายไวอยางไร.   ตรัสอธิบายไววา    ทรงรังเกียจ 
ทรงละอาย   กายทุจริต  ๓     วจีทุจริต   ๔   มโนทุจริต  ๓   และความเขาถึงความ 
ถึงพรอม    ความเปนผูมีความพร่ังพรอมดวยธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ    เวนทุจริต 
เหลานั้นท่ีช่ือวาช่ัวชา     เพราะอรรถวาเลวทราม   ท่ีช่ือวาอกุศล   เพราะอรรถวา 
เปนความไมฉลาด   แมท้ังหมด   เหมือนบุรุษผูมีชาติคนประดับ   รังเกยีจคูถ   
ฉะนั้น   จึงทรงรับรองบรรยายอ่ืนอีก. 
        บรรดาบทเหลานั้น    บทวา   กายทุจฺจริเตน  เปนตน พึงเห็นตติยา- 
วิภตติ.  ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. 
    [เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธเจาวาเปนผูกําจัด] 
        พราหมณ   เม่ือไมเล็งเหน็กรรมมีการกราบไหวเปนตนแล    ในพระผูมี- 
พระภาคเจา     เขาใจวา   พระโคดมนี้     ยอมทรงกําจัด    คือทรงทํากรรมท่ีควร  
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ทําแกผูประเสริฐในโลกนี้     ใหพินาศ,    อีกอยางหนึ่ง  เพราะไมทรงทําสามีจิกรรม 
นั่น   ฉะนัน้   พระโคดมนี้   จึงควรถูกกําจดั   คือ    ควรถูกขมข่ี   จึงกลาวกะ 
พระผูมีพระภาคเจาอีกวา   พระโคดมผูเจริญ   เปนผูกําจดั.   
        ในบทวา   เวนยิโก     นัน้     มีใจความเฉพาะบท    ดงัตอไปนี้  :- 
อุบายท่ีช่ือวา   วินัย   เพราะอรรถวา    ยอมกําจัด,   อธิบายวา   ยอมทําใหพินาศ,    
วินัยนั่นแลช่ือ   เวนยิกะ.    อีกอยางหนึ่ง  บุคคลยอมควรซ่ึงการกําจัด    เหตุนั้น 
จึงช่ือวา   เวนยิกะ  (ผูควรกําจัด).     มีอธิบายวา     ยอมควรซ่ึงอันขมข่ี.     แต 
พระผูมีพระภาคเจา   ยอมเปนผูช่ือวาทรงกาํจัด     เพราะพระองคทรงแสดงธรรม 
เพื่อกําจดั       คือเพ่ือความสงบกิเลสท้ังหลายมีราคะเปนตน.     ในบทวา   เวนยิโก     
นี้    มีใจความเฉพาะบทเทานีแ้ล.     พระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวา เวนยิกะ   
เพราะอรรถวา   ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือกําจัด   (กเิลสท้ังหลายมีราคะเปนตน).     
จริงอยู  วิธีพฤทธ์ิแหงศัพทตทัธิต    เปนของวิจิตร.      พระผูมีพระภาคเจาพระ- 
องคนี้นั้น     ทรงพิจารณาเหน็ความเปนผูกาํจัดนั้น  (มีอยู)  ในพระองค   จึงทรง 
รับรองบรรยายอ่ืนอีก. 
[เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธองควาเปนผูมักเผาผลาญ] 
        พราหมณเขาใจวา    พระผูมีพระภาคเจานี้    ยอมเผาผลาญเหลาชนผู 
เจริญวัย   เพราะชนท้ังหลายเม่ือกระทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน    ยอม     
ทําเหลาชนผูเจริญวัยใหยนิดี   ใหราเริง   แตเม่ือไมกระทํา   ยอมทําใหเดอืดรอน 
ใหขัดเคือง   ใหเกิดโทมนัสแกพวกเขา     และพระผูมีพระภาคเจา       ยอมไมกระทํา 
สามีจิกรรมเหลานั้น.    อีกอยางหนึ่ง    เขาใจวา   พระผูมีพระภาคเจานี้เปนคน 
กําพรา    เพราะเปนผูเวนจากมรรยาทของคนดี      จึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจา 
อีกวา   พระสมณโคดม     ผูเจริญ   เปนผูมักเผาผลาญ.  
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        ในอรรถวิกัปแรกนั้น     มีใจความเฉพาะบทดังตอไปนี้ : -  ธรรมท่ีช่ือ 
วา   ตบะ    เพราะอรรถวา   เผาผลาญ.     มีคําอธิบายวา   ยอมรบกวน     คือยอม 
เบียดเบียน.    คําวา     ตบะ    นี้   เปนช่ือแหงการทําสามีจิกรรม.     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงพระนามวา  ตปสสี     เพราะอรรถวา    ทรงมีตบะ.    ในอรรถวิกัป   
ท่ีสอง   บัณฑติ   ไมตองพิจารณาถึงพยัญชนะ   เรียกคนกําพราในโลกวา  ตปสสี.      
แตพระผูมีพระภาคเจาทรงพจิารณาเหน็ความมักเผาผลาญนั้น   (มีอยู)  ใน          
พระองค      เพราะพระองคถึงการนับวาเปนผูเผาผลาญ   เพราะทรงละเหลาอกุศล   
ธรรมท่ีเรียนวา  เปนท่ีตั้งแหงความเดือนรอน    เพราะผาผลาญชาวโลก  จึง 
ทรงรับรองบรรยายอ่ืนอีก. 
        ในบทวา    ตปสฺสี   นั้น   มีใจความเฉพาะบท  ดังตอไปนี้ : -   อกุศล 
ธรรมท้ังหลาย   ช่ือวา   ตบะ   เพราะอรรถวา   เผาผลาญ.  คําวา     ตบะ   นั่น       
เปนช่ือแหงอกศุลธรรมท้ังหลาย.    แมขอนี้     ก็สมจริงดังพระดํารัสท่ีพระองค 
ตรัสไวในคาถาวา   บุคคลผูทําบาป    เดือดรอนอยูในโลกน้ี    ละไปแลว  ยอม 
เดือดรอน*    ดงันี้เปนตน.     พระผูมีพระภาคเจา    ชื่อวา  ตปสสี    เพราะอรรถวา 
ทรงเหวีย่ง   ทรงสลัด   ทรงละ   คือทรงกําจัดตบะธรรมเหลานั้นเสีย. 
   [เวรัญชพราหมณกลาวหาพระพุทธเจาวาเปนผูปราศจากครรภ] 
        พราหมณเขาใจวา   กรรมมีการกราบไหวเปนตน    ยอมเปนไปเพื่อ 
ความเขาถึงพรอมแหงครรภในเทวโลก    เพ่ือไดเฉพาะ   ซ่ึงปฏิสนธิในเทวโลก 
และเหน็กรรมนั้นไมมีในพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาอีกวา   
โคดมผูเจริญ   เปนผูปราศจากครรภ.   อีกอยางหนึ่ง   พราหมณ   แมเม่ือ 
*   ขุ. ธ.   ๒๕/๑๗               
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แสดงโทษ  เพราะการถือปฏิสนธิในทองแหงมารดาของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยอํานาจความโกรธ    จึงกลาวอยางนั้น. 
        ในบทวา    อปคพฺโภ   นั้น    มีใจความเฉพาะบท       ดังตอไปนี้   : -     
พระสมณโคดม   ช่ือวา   อปคัพภะ   เพราะอรรถวา     ปราศจากครรภ   อธิบายวา    
พระสมณโคดม   ไมสมควรถึงความบังเกดิยังเทวโลก.    อีกอยางหนึ่ง ครรภ   
ของพระสมณโคดมน้ันเลว    เหตุนั้น    ทานจึงช่ือ    อปคัพภะ.   อธิบายวา   พระ 
สมณโคดม    ช่ือวาเปนผูมีสวนไดครรภท่ีเลวทรามตอไป   เพราะเปนผู 
เหินหาง   จากครรภในเทวโลก,    เพราะเหตุนั้น     ความอยูในครรภ     ในทอง 
แหงมารดาของพระสมณโคดมนั้น    จึงเปนการเลวบาง.    ก็เพราะความนอนใน 
ครรภตอไปของพระผูมีพระภาคเจาปราศจากไปแลว   ฉะนั้น   พระองคเม่ือทรง 
พิจารณาเห็นความปราศจากครรภนั้น     (มีอยู)   ในพระองค  จึงทรงรับรอง 
บรรยายอ่ืนอีก. 
        ก็บรรดาบทเหลานั้น   ใจความแหงบทเหลานี้วา     ยสฺส  โข   พฺราหฺมณ   
อาตึ   คพภฺเสยฺยา   ปุนพภฺาภินิพฺพตตฺิ  ปหีนา   พึงทราบอยางนี้  :-     
ดูกอนพราหมณ   !    ความนอนในครรภในอนาคต    และความเกิดในภพใหม 
ของบุคคลใด  ช่ือวา   ละไดแลว    เพราะมีเหตุอันมรรคยอดเยีย่มกําจดัเสียแลว. 
        ก็ในอธิการนี้   ชลาพุชะกําเนดิ   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงถือเอาดวย 
คัพภเสยยศัพท.   กําเนิดนอกนี้อีก  ๓   ทรงถือเอาดวย   ปุนัพภวานิพพตัติศัพท. 
        อีกอยางหน่ึง   พึงเห็นเนื้อความในสองบทวา    คพภฺเสยฺยา  ปุนพภฺาวา- 
ภินิพฺพตตฺิ   นี้   อยางนี้วา     ความนอนแหงสัตวผูเกิดในครรภ  ช่ือวา   คพฺภเสยยฺา 
ความบังเกิด   คือภพใหม    ช่ือวา     ปนุพภฺวาภนิิพฺพตฺต ิ  เหมือนอยางวา  
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แมเม่ือกลาววา   วิญญาณฐิติ  ท่ีตั้งอ่ืนจากวิญญาณไป    ยอมไมมี  ฉันใด   
แมในท่ีนี้   ก็ฉันนั้น    ไมพึงเขาใจความนอนอ่ืนจากสัตวผูเกิดในครรภตอไป.      
ก็ข้ึนช่ือวา   ความบังเกดิท่ีเปนภพใหมก็มี      ท่ีไมใชภพใหมก็มี      แตในท่ีนี้ประสงค 
เอาท่ีเปนภพใหม    เพราะฉะน้ัน     ขาพเจาจึงกลาววา   ความบังเกิด  คือภพใหม   
ช่ือ    ปุนัพภวาภินิพพัตติ. 
        *  พระผูมีพระภาคเจา   พระองคผูเปนพระธรรมิศร   พระธรรมราชา    
พระธรรมสวามี  พระตถาคต    ทรงทอดพระเนตรดพูราหมณ      แมผูดาอยูดวย    
อักโกสวัตถุ  ๘     มีความท่ีพระองคมีปกติไมไยดีในรูปเปนตน     จําเดิมแตกาลที่มา 
ถึงโดยประการฉะน้ี  ดวยพระจักษุอันเยือกเย็นดวยพระกรุณาอยางเดยีว   ทรงกํา 
จัดความมดื  ในหทัยของพราหมณ   ดจุพระจันทรเพ็ญและดุจพระอาทิตย  ใน   
สรทกาล   ลอยอยูในอากาศอันปราศจากเมฆ   ฉะนั้น เพราะพระองคทรงแทงตลอด 
ธรรมธาตุ   อันใดแลวถึงความงามแหงเทศนา  ธรรมธาตุนั้นพระองคแทงตลอด 
ดีแลว    ทรงแสดงอักโกสวตัถุเหลานั้นนัน่เอง    โดยประการอยางอ่ืนจากปริยาย 
นั้น   ๆ   แลว   เม่ือจะประกาศความแผไปแหงพระกรุณาของพระองค  ลักษณะ 
แหงตาทิคุณอันพระองคทรงไดแลว    โดยความท่ีพระองคมิไดทรงหวัน่ไหว    
เพราะโลกธรรม  ๘   ความท่ีพระองคมีจิตเสมอดวยแผนดิน   และความท่ีพระองค 
มีอันไมกําเริบเปนธรรมซํ้าอีก  ทรงพระดําริวา  พราหมณนี้  ยอมทราบความ 
ท่ีตนเปนใหญ  ดวยเหตุมีความเปนผูมีผมหงอกบนศีรษะ มีฟนหัก มีหนังเหีย่ว   
เปนตนอยางเดียว  แตหารูไมแล  ซ่ึงตนอันชาติติดตาม  ชรารึงรัด  พยาธิ   
ครอบงํา  มรณะกําจดั  เปนดจุหลักตอในวฏัฏะอันจะพึงตายในวันนี้แลว  ถึง 
ความเปนทารกนอนหงายในพรุงนี้อีก   กพ็ราหมณนี้มาสูสํานักของเราดวยความ 
*   องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง   พ.ศ. ๒๔๙๖.  
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อุตสาหะใหญแล   ขอใหการมาของพราหมณนั้น  จงเปนไปกับดวยประโยชน 
เถิด  ดังนี้แลว  เม่ือจะแสดงความท่ีพระองคเปนผูเกิดกอน    ซ่ึงหาผูเทียมถึง 
พระองคมิได    ในโลกนี้    จงึยังพระธรรมเทศนาใหเจริญแกพราหมณโดยนัยวา   
เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ     เปนตน. *     บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   เสยฺยถา    
เปนนิบาต  ลงในอรรถคืออุปมา.  ปศัพท  เปนนิบาต  ลงในอรรถ คือสัมภาวนะ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  ยถา   นาม   พฺราหฺมณ    ดวยนิบาตท้ังสอง,     
ก็ในคําวา   ฟองไขแหงแมไก   ๘  ฟอง  หรือ  ๑๒  ฟอง  นี้  ฟองไขแหงแมไก    
ถึงจะมีจํานวนหยอนหรือเกนิไปจากประการดังท่ีกลาวแลว  แมกจ็ริง  ถึงกระนั้น 
ก็ควรทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําอยางนี้  เพราะเปนความสละสลวย 
แหงถอยคํา.  จริงอยู  ถอยคําเชนนั้น   จดัวาเปนคําสละสลวย  ในทางโลก. 
        บทวา   ตานิสฺสุ    ตัดบทเปน  ตานิ   อสฺสุ   อธิบายวา   ภเวยฺย   
แปลวา  ไขเหลานั้นพึงมี. 
        หลายบทวา   กุกฺกุฏิยา    สมฺมา   อธิสยิตานิ   ความวา   ฟองไข   
ท้ังหลายอันแมไกตัวใหกําเนิดนั้น   กางปกออกนอนกกอยูขางบนแหงฟองไข 
เหลานั้น   ช่ือวานอนกกอยูโดยถูกตอง. 
        สองบทวา   สมฺมา   ปริเสทิตานิ  ความวา   เม่ือแมไกใหฟองไข 
ไดรับอุณหภูมิตามกาลเวลาอันสมควร   ช่ือวาใหอบอุนโดยท่ัวถึงดวยด.ี   มีคํา 
อธิบายวา   ทําใหมีไออุน. 
        สองบทวา   สมฺมา   ปริเสวิตาน ิ   ความวา  ฟองไขท้ังหลายอันแมไก 
ฟกถูกตองโดยท่ัวถึง    ตามกาลเวลาอันสมควร.   อธิบายวา  ไหไดรับกล่ินตัว 
แมไก.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 238 
                        [ไกตัวออกกอนเรียนวาไกตวัพี่] 
        บัดนี้   เพราะฟองไขเหลานั้น     อันแมไกนั้นบริบาลอยู   ดวยวิธีท้ัง   ๓   
อยางนี้    จึงเปนไขไมเนา    แมยางเมือกฟองไขเหลานั้นท่ีมีอยู    ก็จะถึงความ 
ส้ินไป       กระเปาะฟองไขจะบาง      ปลายเล็บเทาและจะงอยปากจะแข็ง.   ลูกไก 
ท้ังหลาย     (ท่ีอยูขางในกระเปาะฟอง)     ยอมถึงความแกตัว     แสงสวางขางนอก    
ยอมปรากฏถึงขางใน   เพราะกระเปาะไขบาง   เวลาแสงสวางปรากฏอยูนั้น ลูกไก   
เหลานั้นใฝฝนอยูวา     นานแทหนอ    พวกเรานอนงอปกและเทาอยูในท่ีคับแคบ   
และแสงสวางขางนอก      กก็ําลังปรากฏ       บัดนี้     ความอยูอยางสบาย  จักมีแก 
พวกเราในแสงสวางนี้     ดังนี้      มีความประสงคจะออกมา     จึงเอาเทากะเทาะ 
กระเปาะฟองไขยื่นคอออกมา.     ตอจากนั้นกระเปาะฟองไขนั้น    กแ็ตกออกเปน 
สองเส่ียง.   ลูกไกท้ังหลาย  ก็ออกมาสลัดปกพลางรองพลาง  ตามสมควรแก 
ขณะน้ัน.  ก็บรรดาลูกไกเหลานั้น  ท่ีออกมาอยูอยางนัน้  ตัวใดออกมากอน 
กวาเขา     ตวันั้นเขาเรียกกนัวา   ตวัพี่    เพราะฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา มี   
พระประสงคจะยังความท่ีพระองคเปนผูใหญกวาเขาใหสําเร็จดวยอุปมานั้น     จึง 
ตรัสถามพราหมณวา    บรรดาลูกไกเหลานั้น    ลูกไกตวัใด  พึงเอาปลายเล็บเทา 
หรือจะงอยปากกะเทาะกระเปาะฟองไขออกมาได   โดยความสวัสดีกอนกวาเขา 
ลูกไกตัวนั้นควรเรียกวากระไร   ? 
        บรรดาบทเหลานั้น     บทวา    กุกฺกุฏจฺฉาปกาน    คือบรรดาลูกไก 
ท้ังหลาย. 
        หลายบทวา    กินฺติ  สฺวาสฺส  วจนีโย    ความวา    ลูกไกตัวน้ันควร 
เรียกวาอยางไร  ?     คือ  ควรเรียกวา    พี่   หรือ   นอง   เลา  ? คําท่ีเหลือมีใจความ 
งายท้ังนั้น.  
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        ลําดับนั้น     พราหมณ    กราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  !    ควร 
เรียกวา    พี่    มีอธิบายวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ  !  ลูกไกตวันั้น  ควรเรียกวา 
พี่. 
        หากจะมีคําถามวา    เพราะเหตุไร   จงึเรียกวา  พี่  ?   
        แกวา     เพราะลูกไกตวันั้น     มันแกกวาเขา    อธิบายวา    เพราะลูกไก 
ตัวนั้น   เติบโตกวาบรรดาลูกไกท่ีออกมาภายหลังเหลานั้น. 
        ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อจะทรงเทียบเคียงขออุปมาแก     
พราหมณนั้น     จึงตรัสวา   ฉันนั้นนัน่แล    พราหมณ   แมเราก็เหมือนลูกไกตัวนั้น 
ในบรรดาหมูสัตวผูตกอยูในอวิชชา . . .  
        ความไมรู   ทานเรียกวา    อวิชชา   ในบทวา    อวิชชฺาคตาย    นี้  
บรรดาหมูสัตวผูตกอยูในอวชิชานั้น.   คําวา  ปชาย   นั่น   เปนช่ือของสัตว.   
เพราะฉะนั้น   ในคําวา    อวิชฺชาคตาย   ปชาย    นี้    พึงทราบใจความอยางนี้วา 
บรรดาสัตวท้ังหลาย    ผูตกเขาไปในภายในแหงกระเปาะฟองคืออวิชชา. 
        บทวา    อณฑภูตาย       ความวา    ผูเปนแลว    ผูเกดิแลว    คือผูเกิด 
พรอมแลวในฟองไข     เหมือนอยางวา      สัตวบางพวกผูเกิดในฟองไขเขาเรียกวา    
อัณฑภูตา     ฉันใด   หมูสัตวแมท้ังหมดนี้    ก็ฉันนั้น    ทานเรียกวา   อัณฑภูตา    
เพราะความท่ีตนเกิดในกระเปาะฟองไขคืออวิชชา. 
        บทวา    ปริโยนทธฺาย      ความวา    ผูอันกระเปาะฟองคืออวิชชานัน้ 
รึงรัด  คือ   ผูกมัด   พันไวโดยรอบ. 
        บทวา    อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา    ความวา  เราไดทําลายกระ- 
เปาะฟองที่สําเร็จมาจากอวิชชานั้นแลว.  
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        สองบทวา   เอโกว      โลเก   ความวา   ในโลกสันนวิาสแมท้ังส้ิน 
เราผูเดียวเทานัน้    คือไมมีคนท่ีสอง. 
        บทวา   อนุตฺตร    ในคําวา    อนุตตฺร    สมฺมาสามฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธ   
นี้    ความวา   เวนจากอริยมรรคอันเยี่ยมเสียแลว  ประเสริฐกวาธรรมทุกอยาง. 
        บทวา      สมฺมาสมฺโพธึ    แปลวา     ซ่ึงความตรัสรูโดยชอบและดวย 
พระองคเอง.     อีกอยางหนึ่ง   แปลวา      ซ่ึงความตรัสรูโดยชอบและดวยพระองค 
เอง.  อีกอยางหน่ึง   แปลวา    ซ่ึงความตรัสรู   ท่ีปราชญสรรเสริญดวย  ดีดวย. 
                        [โพธิศัพทหมายความถึง   ๔  นัย] 
        ตนไมก็ด ี    มรรคก็ดี     สัพพัญุตญาณก็ดี   นิพพานก็ดี   ทานเรียกวา    
โพธิ. 
        จริงอยู   ทานเรียกตนไมวา    โพธิ    ในอาคตสถานท้ังหลายวา  ตรัสรู 
คร้ังแรก    ท่ีโคนโพธิพฤกษ   และวา     ในระหวางแหงตนโพธ์ิ   ในระหวาแหง 
แมน้ําคยา. 
        มรรค    ทานเรียกวา    โพธิ     ในอาคตสานวา   ความรูโพธิปกขิยธรรม   
๓๗  ประการ   ในมรรคท้ัง  ๔. 
        สัพพัญุตญาณ   ทานเรียกวา   โพธิ    ในอาคตสถานวา  พระสิทธัตถ- 
โพธิสัตว   มีพระปญญาประเสริฐดุจแผนปฐพี    ทรงบรรลุพระโพธิญาณ. 
        พระนิพพาน    ทานเรียกวา   โพธิ  ในอาคตสถานวา    พระสิทธัตถ- 
โพธิสัตว   ทรงบรรลุโพธิ   อันเปนอมตะเปนอสังขตะ. 
        แตในบทวา     สมฺมาสมฺโพธึ    นี้   ทานประสงคเอาอรหัตมรรคญาณ 
ของพระผูมีพระภาคเจา.   อาจารยบางพวกกลาววา   ประสงคเอาสัพพัญุตญาณ 
บาง.  
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        ถามวา     พระอรหัตมรรค     ของคนเหลาอ่ืน   จัดเปนโพธิ   (ความตรัสรู)   
อยางยอดเยีย่มหรือไม  ? 
        แกวา     ไมเปน.   
        ถามวา   เพราะเหตุไร   จึงไมเปน  ? 
        แกวา    เพราะพระอรหตัมรรคของคนเหลาอ่ืนนัน้     อํานวยคุณใหไมได 
ทุกอยาง. 
        จริงอยู   พระอรหัตมรรคของบรรดาคนเหลานั้น     บางคนใหเฉพาะ 
พระอรหัตผลเทานั้น.    ของบางคน   ใหเฉพาะวิชชา   ๓.   ของบางคน   ใหเฉพาะ   
อภิญญา   ๖.   ของบางคน    ใหเฉพาะปฏิสัมภิทา   ๔.    ของบางคน   ใหเฉพาะ 
สาวกบารมีญาณ.   ถึงของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   กใ็หเฉพาะปจเจกโพธิ- 
ญาณเทานั้น.  สวนพระอรหตัมรรคของพระพุทธเจาท้ังหลาย   ยอมใหคุณสมบัติ 
ทุกอยาง   ดจุการอภิเษกของพระราชาใหความเปนใหญในโลกท้ังหมด  ฉะนั้น.    
เพราะฉะนั้น   พระอรหัตมรรค     แมของคนอ่ืนบางคน  จึงไมจัดเปนโพธิ   
(ความตรัสรู)    อยางยอดเยีย่ม  ดวยประการฉะนี้. 
        บทวา   อภิสมฺพุทฺโธ   ความวา    เราไดรูยิ่งแลว   คือไดแทงตลอดแลว    
อธิบายวา   เราไดบรรลุแลว   คือไดถึงทับแลว. 
[ขอเปรียบเทียบการทรงบําเพ็ญอนุปสสนาเหมือนการฟกไข] 
        บัดนี้     บัณฑิตควรเทียบเคียงคําอุปมาอุปไมย   ท่ีพระผูมีพระภาคเจา   
ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา    เอวเมว   โข  อห   พฺราหฺมณ   แลวพึงทราบโดย 
ใจความ   โดยนัยดังท่ีจะกลาวตอไปนี้  : -  
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        เหมือนอยางวา  ขอท่ีแมไกนั้น  ทํากริิยาท้ัง   ๓   มีนอนกกอยูบนฟอง 
ไขท้ังหลายเปนตนของตน    ฉันใด    ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ผูยังเปนพระโพธิ- 
สัตว   ประทับนั่งบนโพธิบัลลังก   แลวทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง  ๓   คือ  ไมเท่ียง 
เปนทุกข    เปนอนัตตา   ในจิตสันดานของพระองค   กฉั็นนั้น.   
        ความไมเส่ือมไปแหงวปิสสนาญาณ   ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจา  ผูยัง 
เปนพระโพธิสัตว  ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง  ๓    ใหถึงพรอม   เปรียบเหมือน 
ฟองไขท้ังหลายไมเนา  ก็เพราะแมไกทํากิริยาท้ัง  ๓    ใหถึงพรอมฉะนั้น. 
        ความส้ินไปแหงความสิเนหา    คือความติดใจไปตามไตรภพ   กเ็พราะ 
พระผูมีพระภาคเจา   ผูยังเปนพระโพธิสัตว   ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง  ๓  ให     
ถึงพรอม   เปรียบเหมือนความส้ินไปแหงยางเมือก    แหงฟองไขท้ังหลาย  ก็เพราะ 
แมไกทํากิริยาท้ัง  ๓   ฉะนั้น. 
        ความท่ีกระเปาะฟองคืออวิชชา      เปนธรรมชาติบาง   ก็เพราะพระผูมี- 
พระภาคเจา     ผูยังเปนพระโพธิสัตว    ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง  ๓  ใหถึงพรอม    
เปรียบเหมือนภาวะท่ีกระเปาะฟองไขเปนของบาง  ก็เพราะแมไกทํากริิยาท้ัง  ๓     
ฉะนั้น. 
        ความท่ีวปิสสนาญาณเปนคุณชาติกลาแข็ง   ผองใสและองอาจ  กเ็พราะ 
พระผูมีพระภาคเจา  ผูยังเปนพระโพธิสัตว  ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง  ๓  ให   
ถึงพรอม  เปรียบเหมือนภาวะท่ีเล็บเทา  และจะงอยปากของลูกไกเปนของหยาบ 
และแข็ง  กเ็พราะแมไกทํากริิยาท้ัง  ๓  ฉะนั้น. 
        ควรทราบเวลาท่ีวิปสสนาญาณแกเต็มท่ี  เวลาเจริญ  (และ)   เวลาถือ 
เอาหอง     ก็เพราะพระผูมีภาคเจา        ผูยงัเปนพระโพธิสัตวทรงบําเพญ็  
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อนุปสสนาท้ัง  ๓   ใหถึงพรอม      เปรียบเหมือนเวลาท่ีลูกไกแกเต็มท่ี    ก็เพราะ 
แมไมทํากิริยาท้ัง   ๓    ฉะนัน้.   
        เพราะเหตุนั้น    ควรทราบเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ทรงใหวิปสสนา 
ญาณถือเอาหอง   แลวทําลายกระเปาะฟองคือวิชชาดวยพระอรหัตมรรค       ท่ี       
พระองคไดทรงบรรลุโดยลําดับ   แลวทรงปรบปกคืออภญิญา    จึงทรงทําใหแจง 
ซ่ีงพระพุทธคุณทั้งหมด   โดยความสวัสดี    ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น      ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาท้ัง   ๓   ใหถึงพรอม   เปรียบเหมือนแลวเวลาท่ีลูกไก 
เอาปลายเล็บเทา   และจะงอยปากกะเทาะกระเปาะฟองไข    แลวปรบปกออกมาได 
โดยความสวัสดี    ก็เพราะแมไกทํากิริยาท้ัง   ๓   ฉะนั้น. 
        หลายบทวา   สฺวาห    พฺราหฺมณ   เชฏโ   เสฏโ   โลกสฺส   ความวา 
ดูกอนพราหมณ   !   บรรดาหมูสัตว   ผูตกอยูในอวิชชาเรานั้นไดทําลายกระเปาะ 
ฟอง    คือ   อวิชชานั้น    แลวถึงความนับวา    เปนผูท่ีเจริญท่ีสุด    คือเจริญอยาง 
สูงสุด        เพราะเปนผูเกดิแลวโดยอริยชาติกอนกวาเขา    เปรียบเหมือนบรรดา 
ลูกไกเหลานัน้    ลูกไกตัวท่ีกะเทาะกระเปาะฟองไข   ออกมาไดกอนกวาเขา  ยอม 
เปนไกตวัพี่   ฉะนั้น,   สวนพระผูมีพระภาคเจา   ช่ือวาถึงความนับวา    เปนผู 
ประเสริฐท่ีสุด    เพราะไมมีใครทัดเทียมไดดวยพระคุณท้ังปวง. 
[พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐเพราะบําเพ็ญเพียร] 
        พระผูมีพระภาคเจา    คร้ังทรงประกาศความท่ีพระองค   เปนผูเจริญ 
ท่ีสุดและและประเสริฐท่ีสุด    อยางยอดเยีย่มแกพราหมณอยางนัน้แลว  บัดนี้  เพื่อ   
จะทรงแสดงปฏิปทา        ท่ีเปนเหตุใหพระองคทรงบรรลุความเปนผูเจริญท่ีสุด 
เปนตนนัน้   จาํเดิมแตสวนเบื้องตน   จึงตรัสวา   อารทฺธ   โข  ปน   เม   
พฺราหฺมณ  เปนตน.  
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        อีกอยางหน่ึง   เพราะไดสดับขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูเจริญ 
ท่ีสุดและประเสริฐที่สุด   อยางยอดเยี่ยวนีแ้ลว      พราหมณจึงเกิดความคิดอยาง 
นี้วา   พระผูมีพระภาคเจา    ไดทรงบรรลุความเปนผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐท่ีสุด 
ดวยปฏิปทา   อะไรหนอแล  ?   ดังนี้  ;   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทราบความคิด 
ของพราหมณนั้นแลว   เม่ือจะทรงแสดงวา   เราไดบรรลุความเปนผูเจริญท่ีสุด   
และประเสริฐที่สุด   อยางยอดเยีย่มนี้  ดวยปฏิปทานี้    จึงไดตรัสอยางนั้น. 
        บรรดาบทเหลานั้น   หลายบทวา   อารทฺธ     โข  ปน  เม พฺราหฺมณ   
วิริย   อโหสิ    ความวา  ดกูอนพราหมณ  !        ขอท่ีเราเปนผูเจริญท่ีสุดและ 
ประเสริฐท่ีสุด   อยางยอดเยีย่มนี้   เราหาไดบรรลุดวยความเกียจคราน  ดวย 
ความหลงลืมสติ   ดวยความมีกายกระสับกระสาย   (และ)   ดวยความเปนผูมีจิต 
ฟุงซานไม.     อีกอยางหนึ่งแล    เพราะเราไดปรารภความเพียรแลวแล    เพื่อ 
บรรลุความเปนผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐท่ีสุดนั้น    คือเรานั่งอยูแลว    ณ    
โพธิมัณฑ        ไดปรารภความเพียรประกอบดวยองค   ๔    มีคําอธิบายวา   ได 
ประคอง   คือใหเปนไปไมยอมหยอน.    กแ็ลความเพยีรนั้น       ไดช่ือวาเปนคุณชาต ิ
ไมยอหยอมเพราะเราไดปรารภแลวอยางแทจริง        ท้ังมิใชแตความเพียรอยาง 
เดียวเทานัน้   แมสติเราก็ไดเขาไปต้ังไวเฉพาะแลว     โดยความเปนคุณธรรม 
บายหนาตรงตออารมณ   และช่ือวาเปนความไมหลงลืม     เพราะปรากฏอยูเฉพาะ 
หนาทีเดยีว. 
        สองบทวา   ปสฺสทฺโธ   กาโย   ความวา   แมกายของเราก็เปนของ          
สงบแลว   ดวยอํานาจแหงความสงบกายและจิต.      เพราะเม่ือนามกายสงบแลว 
แมรูปกาย    ก็เปนอันสงบแลวเหมือนกัน,     ฉะนั้น     ในพระบาลีนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาไมตรัสใหพิเศษเลยวา      นามกาย    รูปกาย     ตรัสเพียงวา     กายสงบ 
เทานั้น.  
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         บทวา   อสารทฺโธ    ความวา    ก็กายนั้น     ช่ือวาหาความกระสับกระสาย 
มิได    เพราะเปนกายอันสงบแลวนั่นแล,    มีคําอธิบายวา     เปนกายท่ีปราศจาก 
ความกระวนกระวายแลว.   
        หลายบทวา     สมาหิต    จิตฺต    เอกคฺค   ความวา   ถึงจิตรของเราก็ตั้ง 
อยูแลวโดยชอบ    คือดํารงม่ันดีแลว     ไดเปนราวกะวาแนนแฟนแลว,         และจิต 
ของเรานั้น      ช่ือวามีอารมณเปนหนึ่ง,       คือไมหวัน่ไหว   ไดแกไมมีความดิ้นรน    
เพราะเปนจิตต้ังม่ันดีนั่นแล.      ขอปฏิบัติเปนสวนเบื้องตนแหงฌาน   เปนอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   ดวยลําดับเพยีงเทานี้. 
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                                        กถาวาดวยปฐมฌาน 
        บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือจะทรงแสดงคุณวเิศษ    ตั้งตนแต 
ปฐมณาน    มีวิชชา   ๓    เปนท่ีสุด     ท่ีพระองคไดบรรลุแลวดวยปฏิปทาน้ี   จึง 
ตรัสวา     โส   โข    อห    ดังน้ีเปนตน.   
        ในบรรดาบทเหลานั้น     ใจความแหงบทเปนตนวา  วิวิจฺเจว   กาเมหิ   
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ    พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไวแลวในวิภังคนัน่แล 
โดยนัยเปนตนวา       บรรดากามและอกุศลธรรมเหลานั้น    กามเปนไฉน  ?     คือ   
ความพอใจ  ช่ือวา  กาม,    ความกําหนัด   ช่ือวา กาม,      ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจ    ช่ือวา    กาม,      ความดําริ    ช่ือวา   กาม,   ความกําหนัด  ช่ือวา  กาม, 
ความกําหนัดดวยอํานาจความดําริ  ช่ือวา  กาม,   เหลานี้เราเรียกวา   กาม,    
บรรดากามและอกุศลกรรมเหลานั้น    อกศุลธรรมเปนไฉน  ?    คือ  ความพอใจ 
ดวยอํานาจแหงความใคร       ความพยาบาท   ความหดหูและเคลิบเคล้ิม   ความ 
ฟุงซานและรําคาญ   ความลังเลสงสัย.         เหลานี้เราเรียกวา   อกุศลธรรม,    
พระโยคาวจร   เปนผูสงัดแลว  คือเงียบแลวจากกามเหลานี้  และจากอกศุลธรรม 
เหลานี้   ดังกลาวมาฉะนี,้      เพราะเหตุนั้น     พระโยคาวจรน้ันเราเรียกวา  สงัด    
แลวเทียวจากกามท้ังหลาย      สงบแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย* ดังนี ้ แมก็จริง,   
ถึงกระนั้น   ใจความ  (แหงบทเหลานั้น)     เวนอรรถกถานัยเสีย   จะปรากฏ 
ดวยดีไมได    ขาพเจาจักประกาศใจความนั้น    ตามอรรถกถานัยนั่นแล  ตอไป : - 
        ขอนี้อยางไรเลา    ?   อยางนี้คือ   สองบทวา     วิวิจฺเจว     กาเมหิ  แปลวา 
สงัดแลว    คือหลีกเวนออกจากกามท้ังหลาย. 
* อภิ.   วิ.  ๓๕/๓๔๖    บาลีเดิมไมมี  ปววิติฺโต.   
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                               [อธิบาย  เอว  อักษร] 
        ก็   เอว   อักษรนี้     ในบทวา   วิวิจฺเจว   นี้   พึงทราบวา  มีความกาํหนด 
เปนอรรถ.       ก็เพราะ      เอว    อักษร     มีความกําหนดเปนอรรถนั้น,      ฉะนั้น   
พระผูมีพระภาคเจา     จึงทรงแสดงความท่ีกามท้ังหลาย    แมไมมีอยูในเวลาเขา 
ปฐมฌานนั้น    ก็เปนขาศึกแกปฐมฌานนัน้    และการจะบรรลุปฐมฌานนั้นได 
ก็ดวยการสละกามน่ันแล.   
        ถามวา    ขอนั้น        คืออยางไร  ? 
        แกวา      คือ  สงัดแลวเทียว   จากกามทั้งหลาย     อธิบายวา     จริงอยู      
เม่ือทําความนยิมไวอยางนัน้     คํานี้   ยอมปรากฏชัดวากามท้ังหลาย      ยอมเปน    
ขอศกตอฌานนี้    อยางแนนอน,     เม่ือกามเหลาใดยังมีอยู  ปฐมฌานนี้   ยอมเปน 
ไปไมได   ดุจเม่ือมีมืด  แสงประทีปก็ไมมีฉะนั้น     และการบรรลุปฐมฌานนั้น 
จะมีไดก็ดวยการสละกามเหลานั้นเสียได      เปรียบเหมือนการไปถึงฝงโนนได   ก ็
ดวยการละฝงนี้ฉะนั้น.   เพราะฉะน้ัน   ทานจึงทําความกาํหนดไว. 
        ในคําวา   วิวิจฺเจว  กาเมหิ    นั้น  พึงมีคําถามวา     ก็เพราะเหตุไร   ?     
พระผูมีพระภาคเจา     จึงตรัส    เอว  อักษรนั้น       ไวเฉพาะบทตนเทานั้น   ไมตรัส 
ไวในบทหลังเลา,     พระโยคาวจรแมไมสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย   ก็พึงได 
บรรลุฌานอยูหรือ   ? 
        แกวา     ก็แล  เอว  อักษร    ท่ีเปนอวธารณะน้ัน     บัณฑิตไมควรเห็น 
อยางนั้น.    เพราะวา   เอว  อักษรนั่น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทตน 
ก็เพราะฌานเปนเคร่ืองสลัดเสียซ่ึงกามนั้น.    แมจริงฌานนี้ช่ือวาสลัดเสียซ่ึงกาม 
ท้ังหลายทีเดยีว   เพราะกาวลวงกามธาตุเสียได   และเพราะเปนขาศึกตอกามราคะ.  
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เหมือนดังท่ีพระสารีบุตรกลาวไววา   ฌาน   คือเนกขัมมะน้ีนัน่  สลัดเสียซ่ึงกาม 
ท้ังหลาย๑  ดังนี้. 
        อัน   เอว   อักษรนั่น   บัณฑิตควรกลาวไวแมในบทหลัง   เหมือนอยาง   
เอว  อักษร   ท่ีพระผูมีภาคเจาทรงนํามาตรัสไวในคํานี้วา   ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย  สมณะท่ี  ๑   มีอยูในศาสนานี้ทีเดียว,   สมณะท่ี  ๒   มีอยูในศาสนา ๒  นี้     
ดังนี้เปนตน    ฉะนั้น,    จริงอยู   ใคร  ๆ   ไมสงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย 
กลาวคือนิวรณ    แมอ่ืนจากกามฉันทนี้    ไมอาจจะบรรลุฌานอยูไดเลย,  เพราะ 
ฉะนั้น  บัณฑติพึงเห็นความนิยมนี้  แมในบทท้ังสองอยางนี้วา   พระโยคาวาจร 
สงัดแลวเทียวจากกามทั้งหลาย    สงัดแลวเทียวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย   ดังนี้. 
        อนึ่ง   วิเวกแมท้ังหมด    มีตทังควิเวก    และกายวิเวกเปนตน    ยอมถึง 
ความสงเคราะหเขาแมในบทท้ังสอง    ดวยคําท่ีเปนสาธารณะน้ีวา   วิวจฺิจ   แม 
ก็จริง,      ถึงกะน้ัน   ในอธิการนี้   ก็ควรเหน็วิเวกเพียง  ๓  เทานั้น   คือ  กายวิเวก    
จิตตวิเวก  วิกขัมภนวเิวก. 
        ก็พวกวัตถุถาม    ท่ีพระสารีบุตรเถระ   กลาวไวในนเิทศ  โดยนัยเปนตน 
วา   วัตถุกามเปนไฉน  ?  คือรูปอันเปนท่ีชอบใจ ๓  และพวกกิเลสกาม  ท่ีพระผูมี 
พระภาคเจา   ตรัสไวในวิภังคในนิเทศนั้นนั่นแล   โดยนัยเปนตนวา  ความพอใจ 
ช่ือวา   กาม ๔    แมท้ังหมดเหลานั้น  บัณฑติพึงเห็นวา   ทานสงเคราะหเขาดวย 
บทวา  กาเมหิ   นี้แล.      ก็เม่ือเปนเชนนัน้   สองบทวา    วิวิจฺเจว   กาเมหิ    
ความหมายวา   สงัดแลวเทียว  แมจากวัตถุกามทั้งหลาย  ดังนี้ก็ใชได.      กายวิเวก 
ยอมเปนอันทานกลาวแลว   ดวยความสงัดจากวัตถุกามนัน้. 
๑.  ขุ.   ปฏิ.  ๓๑ / ๖๓๙.       ๒.   องฺ.   จตุกกฺ.    ๒๑ / ๓๒๓.   ๓. ขุ.  มหา.     ๙๑ / ๑.    
๔.   อภิ.   วิ.  ๓๕ / ๓๔๖.  
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        หลายบทวา   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   ความหมายวา   สงัดแลว 
จากกิเลสกามท้ังหลาย   หรือจากอกุศลธรรมท้ังปวง   ดงันี้   ก็ใชได.    จิตตวิเวก    
ยอมเปนอันทานกลาวแลว    ดวยความสงัดจากกิเลสกาม     หรือจากอกศุลธรรม 
ท้ังปวงนั้น.   
        ก็บรรดากายวิเวกและจติตวิเวก   ๒   อยางนี้      ความสละกามสุขเปนอัน 
ทานประกาศแลว   ดวยกายวเิวกขอตน     เพราะกลาวถึงความสงัดจากวัตถุกาม 
ท้ังหลายน่ันเอง.    ความประคองเนกขัมมสุข   เปนอันทานประกาศแลว   ดวย 
จิตตวิเวกขอท่ี   ๒    เพราะกลาวถึงความสงัดจากกิเลสกามท้ังหลาย. 
        อนึ่ง   บรรดาบทท้ัง  ๒   ตามท่ีกลาวแลวนั้น     การละสังกิเลสวัตถุพึงรูวา 
ทานประกาศแลว     ดวยบทแรก,    การละสังกิเลส    พึงรูวา    ทานประกาศแลว   
ดวยบทที่  ๒.    การละเหตุแหงความอยาก   พึงรูวา   ทานประกาศแลว   ดวย 
บทแรก,   การละเหตุแหงความโงเขลา   พึงรูวา    ทานประกาศแลว   ดวยบทที่ ๒,   
ความบริสุทธ์ิแหงการประกอบความเพียร    พึงรูวา    ทานประกาศแลว   ดวย 
บทแรก,    และความกลอมเกลาอัธยาศัย   พึงรูวา     ทานประกาศแลว    ดวยบท 
ท่ี ๒  เพราะกลาวถึงความสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามนั่นแล  ดังพรรณนา 
มาฉะนี้. 
        บรรดากามตามท่ีกลาวในบทวา    กาเมหิ   นี้     ในฝายวัตถุกามมนียั 
เทานี้กอน.      สวนในฝายกิเลส     กามฉันทนั่นเอง    ซ่ึงมีประเภทมากมาย ทาน 
ประสงควา   กาม    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา     ฉันทะ   ช่ือวา   กาม   และวา  ราคะ    
ช่ือวา  กาม.      ก็กามฉันทนัน้ถึงเปนของนบัเนื่องในอกุศลก็ตาม  พระผูมี 
พระภาคเจา     ก็ตรัสไวในคัมภีรวภิังคแผนกหนึ่ง     เพราะเปนขาศึกตอฌาน 
โดยนัยเปนตนวา   บรรดากามและอกุศลธรรมเหลานั้น   ความพอใจดวยอํานาจ 
แหงความใคร   เปนไฉน  ?   คือ   กาม*  ดังนี้. 
*   อภิ.  วิ.  ๓๕ / ๓๔๖.  
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        อีกอยางหน่ึง   กามฉันทนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทตน   
เพราะเปนกิเลสกาม.     ตรัสไวในบทท่ี   ๒    เพราะเปนกามนับเนื่องในอกุศล.   
อนึ่ง   ไมไดตรัสวา       กามโต    แตตรัสวา  กาเมหิ      เพราะกามฉันทนั้นมี         
ประเภทมากมาย.     ก็เม่ือความท่ีธรรมท้ังหลายแมเหลาอ่ืนซ่ึงเปนอกศุลยังมีอยู.    
นิวรณท้ังหลายเทานั้น     พระผูมีพระภาคเจา      ตรัสไวในคัมภีรวภิังค   เพราะ   
ทรงแสดงความท่ีนิวรณเปนขาศึกโดยตรงตอองคฌานช้ันสูงข้ึนไป    โดยนัย 
เปนตนวา    บรรดากามและอกุศลธรรมเหลานั้น    อกุศลธรรม   เปนไฉน  ? 
คือความพอใจดวยอํานาจแหงความใคร*  ดงันี้.   จริงอยู  นิวรณท้ังหลาย  ยอม 
เปนขาศึกโดยตรงตอองคฌาน.    มีคําอธิบายวา   องคฌานท้ังหลายเทานั้นเปน 
ปฏิปกษ   คือเปนเคร่ืองกําจดันิวรณเหลานั้น.   จริงอยางนั้น  พระมหากัจจายนเถระ 
ก็ไดกลาวไวในเปฏกปกรณวา      สมาธิ     เปนปฏิปกษตอกามฉันท    ปติ  เปน 
ปฏิปกษตอพยาบาท     วิตก   เปนปฏิปกษตอถ่ินมิทธะ   สุข  เปนปฏิปกษตอ 
อุทธัจจกุกกุจจะ   วิจาร   เปนปฏิปกษตอวิจกิิจฉา. 
        บรรดาบทท้ัง   ๒  นี้   ความสงัดดวยอํานาจการขมกามฉันทไว  ยอม 
เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว     ดวยบทนีว้า   ววิิจฺเจว  กาเมหิ.  ความ 
สงัดดวยอํานาจการขมนิวรณแมท้ัง    ๕  ไว  เปนอันพระองคตรัสดวยบทนี้วา  
วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ  โดยนยัดังกลาวมาฉะนี้. 
        อนึ่ง   ความสงัดดวยอํานาจการขมกามฉันทไว   ยอมเปนอันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวดวยบทแรก   ดวยศัพทท่ีทานมิไดถือเอา,   ความสงัดดวย 
อํานาจการขมนิวรณท่ีเหลือไว   เปนอันตรัสดวยบทที่  ๒.  หนึ่ง  บรรดาอกุศล- 
มูลท้ัง   ๓   ความสงัดดวยอํานาจการขมโลภะอันมีความตางแหงปญจกามคุณ 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕ / ๓๔๖.  
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เปนอารมณ   เปนอันตรัสไวดวยบทแรก,   ความสงัดดวยอํานาจการขมโทสะ 
และโมหะ   อันมีชนิดแหงอาฆาตวัตถุเปนตนเปนอารมณ  เปนอันตรัสไวดวย 
บทท่ี  ๒.   
        อีกอยางหน่ึง  บรรดาธรรมท้ังหลาย  มีโอฆะเปนตน  ความสงัดดวย 
อํานาจการขมสังโยชน  คือกามโอฆะ   กามโยคะ  กามาสวะ  กามุปาทาน 
อภิชฌากายคัณฐะ   และกามราคะไว  เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบท 
แรก.  ความสงดัดวยอํานาจการขมสังโยชน  คือ  โอฆะ  โยคะ  อาสวะ  อุปาทาน 
และคัณฐะท่ีเหลือไว   ยอมเปนอันพระองคตรัส  ดวยบทท่ี   ๒.  อนึ่ง ความ 
สงัดดวยอํานาจการขมตัณหา  และกิเลสท่ีสัมปยุตดวยตัณหานัน้ไว  เปนอัน 
พระองคตรัสดวยบทแรก,   ความสงัดดวยอํานาจการขมอวิชชา  และกเิลสท่ี 
สัมปยุตดวยอวิชชานั้นไว   เปนอันพระองคตรัส  ดวยบทท่ี  ๒. 
        อีกอยางหน่ึง  ความสงัดดวยอํานาจการขมจิตตุปบาท  ๘ ดวง   ท่ี 
สัมปยุตดวยโลภะไว  พึงทราบวา  เปนอันพระองคตรัสดวยบทแรก.  ความสงัด 
ดวยอํานาจการขมอกุศลจิตตุปบาท  ๔   ดวงท่ีเหลือไว   พึงทราบวา  เปนอัน 
พระองคตรัสดวยบทที่  ๒.   การประกาศเนื้อความในคําวา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ 
วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  นี้  มีเพียงเทานี้กอน. 
               [อรรถาธิบายองค  ๕  แหงปฐมฌาน] 
        ก็พระผูมีพระภาคเจา   คร้ันทรงแสดงองคสําหรับละแหงปฐมฌาน 
ดวยคํามีประมาณเพียงเทานีแ้ลว    คราวนี้   เม่ือจะทรงแสดงองคประกอบ  จึง 
ตรัสคํามีอาทิวา   เปนไปกับดวยวิตก  เปนไปกับดวยวิจาร. 
        ในพากยวา  เปนไปกับดวยวิตก  เปนตนนั้น  มิวินิจฉัยดังนี้  : - 
ความตรึก  ช่ือวา  วิตก,   ทานอธิบายวา  ความดําริ.  วิตกนี้นั้น  มีความกด  
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เฉพาะซ่ึงจิตในอารมณเปนลักษณะ   มีการจดและการจดโดยรอบเปนรส.  จริง 
อยางนั้น    พระโยคาวจร   ทานเรียกวา  ทําอารมณใหเปนธรรมชาติอันวิตกจด 
แลวและจดโดยรอบแลวดวยวิตกนัน้.     วิตกนั้นมีอันนํามาซ่ึงจิตในอารมณเปน 
ปจจุปฏฐาน.   ความตรอง   ช่ือวา  วจิาร,   ทานอธิบายวา   การท่ีจิตทองเที่ยว 
เร่ือยไป.  วจิารนี้นั้น  มีการเคลาอารมณเปนลักษณะ  มีอันประกอบเนอืง  ๆ   
ซ่ึงสหชาตธรรมในอารมณนัน้เปนรส  มีการตามผูกพันแหงจิตเปนปจจปุฏฐาน. 
        ก็เม่ือความไมพรากจากกันแหงวิตกวจิารเหลานั้นในจิตตุปบาทลาง 
ขณะ  แมมีอยู  วิตก  ก็คือการตกไปเฉพาะอารมณคร้ังแรกของใจ   ดจุเสียง 
เคาะระฆัง   เพราะหมายความวาเปนสภาพที่หยาบ  และเพราะความหมายวา 
เปนสภาพเร่ิมกอน.   วจิาร  ก็คือการท่ีจิตตามผูกพันติดตอ  ดุจเสียงครวญของ 
ระฆัง   เพราะหมายความวาเปนสภาพท่ีละเอียด.     กใ็นวติกวิจารเหลานี้   วิตก 
มีการแผไป  (หรือส่ันสะเทือน)     เปนความไหวตัวของจิต  (ในเวลาท่ีเกิด 
ความคิดข้ึนคร้ังแรก)  ดจุการกระพือปกของนก   ซ่ึงตองการจะบินข้ึนไปใน 
อากาศ  และดุจการโผลงตรงดอกบัวหลวงของแมลงผ้ึง  ซ่ึงมีใจจดจออยูท่ีกล่ิน, 
วิจารมีความเปนไปสงบ   มิใชความไหวตัวอยางแรงของจิต  ดุจการกางปกของ 
นกซ่ึงบินไปแลวในอากาศ   และดุจการบินรอนอยูในสวนเบ้ืองบนดอกบัวหลวง 
ของแมลงผ้ึง   ซ่ึงโผลงบายหนาสูดอกบัวหลวงฉะน้ัน.   สวนความแปลกกัน 
แหงวิตกวิจารเหลานั้น   จะปรากฏในปฐมฌานและทุตยิฌาน. 
        ฌานนี้   ยอมเปนไปกบัดวยวิตกนี้    และดวยวิจารนี้   ดุจตนไม  ยอม 
เปนไปดวยดอกและผลฉะนัน้  ดวยประการฉะนี้  เพราะฉะน้ี   ฌานนี้  พระผูมี- 
พระภาคเจา  จงึตรัสวา  เปนไปกับดวยวิตก  เปนไปกับดวยวิจาร.  แตใน 
คัมภีรวภิังค  พระองคทรงทําเทศนาเปนบุคลาธิษฐาน   โดยนัยเปนตนวา  
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ภิกษเุปนผูเขาถึงแลว     เขาถึงพรอมแลว   ดวยวิตกนี้   และดวยวจิารนี้*  ถึง 
เนื้อความแมในคัมภีรนั้น   ก็พึงเหน็เหมือนอยางนีแ้หละ.   
        ในบทวา   วิเวกช    นี้  มีวินิจฉัยดังนี้  : -   ความสงัด  ช่ือวา  วิเวก. 
อธิบายวา    ความปราศจากนิวรณ.      อีกอยางหนึ่ง     ธรรมท่ีสงัดจากนิวรณ 
ช่ือวา    วิเวก   เพราะอรรถวา    สงัดแลว,  อธิบายวา   กองแหงธรรมอันสัมปยุต 
ดวยฌาน.    ปติ   และสุข   เกิดจากวิเวกนัน้  หรือเกดิในวิเวกน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
จึงช่ือวา   วิเวกชัง. 
                [อรรถาธิบายองคฌาน  คือ  ปติ  และสุข] 
        ในบทวา  ปติสุข  มีวินจิฉัยดังนี้  : -   ธรรมชาติท่ีช่ือวา  ปติ   เพราะ 
อรรถวา  ทําใหเอิบอ่ิม.    ปตินั้น   มีความปลาบปล้ืมเปนลักษณะ   มีความอ่ิม 
กายและจิตเปนรส,    อีกอยางหนึ่ง   มีความแผไปเปนรส  มีความเบิกบานใจ 
เปนปจจุปฏฐาน.     ความสบาย   ช่ือวา   ความสุข.  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมชาติท่ี 
ช่ือวา  ความสุข  เพราะอรรถวา  ยอมเค้ียวกนิ  และขุดเสียดวยดี  ซ่ึงอาพาธ 
ทางกายและจิต.   ความสุขนั้นมีความสําราญเปนลักษณะ   มีอันเขาไปพอกพูน 
ซ่ึงธรรมท่ีสัมปยุตดวยความสุขนั้นเปนรส   มีความอนุเคราะหเปนเคร่ืองปรากฏ. 
        ก็เม่ือความไมพรากจากกันแหงปติและสุขเหลานั้นในจิตตุปบาทลางขณะ 
แมมีอยู  ปติ  คือ   ความยินดีดวยการไดอิฏฐารมณ,    สุข   คือความเสวยรส 
แหงอารมณท่ีตนไดแลว.  ปติ   มีอยูใจจิตตุปบาทใด  สุข   ก็มีอยูในจติตุปบาท 
นั้น.  สุข   มีอยูในจิตตุปบาทใด,     ในจิตตุปบาทนั้น   โดยความนิยม  ไมมีปติ. 
ปติ  ทานสงเคราะหเขาเปนสังขารขันธ,    สุข   ทานสงเคราะหเขาเปนเวทนา- 
ขันธ,   ปติ   เปรียบเหมือนความอ่ิมใจ  ของบุคคลผูเหน็ดเหน่ือยในทางกันดาร 
*  อภิ. วิ.  ๓๕ / ๓๔๗.  
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เพราะไดเห็นและไดฟงวามีปาไมและมีน้ํา,     สุข  เปรียบเหมือนความสบายใจ 
ของบุคคลผูเหนื่อยในทางกันดาร    เพราะไดเขาไปสูรมเงาแหงปาไม 
และไดบริโภคน้ํา    ฉะนั้น,   บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา   ก็คําท่ีพระอาจารย 
ท้ังหลายกลาวไววา   ปติ   คือ    ความยินดดีวยการไดอิฏฐารมณเปนตนนั้น 
ก็เพราะปติปรากฏอยู    ในสมัยนั้น  ๆ  .   ปตินี้ดวย   สุขนี้ดวย   มีอยูแกฌานนัน้ 
หรือมีอยูในฌานน้ัน   เพราะเหตุนั้น   ฌานนี้    พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา 
ปติสุข.   
        อีกอยางหน่ึง  ปติดวย   สุขดวย   ช่ือวา  ปติและสุข   เหมือนธรรม 
และวนิัยเปนตนฉะน้ัน.    ปติและสุข   เกิดแตวิเวก    มีอยูแกฌานน้ัน  หรือมีอยู 
ในฌานนั้น   เพราะเหตุนั้น   จึงช่ือวาปติและสุข   เกิดแตวิเวก   แมดังพรรณนา 
มาฉะนี้.   เหมอืนอยางวา   ฌานเกิดแตวเิวกฉันใด,   ก็ในฌานน้ี  ปติและสุข 
ยอมเปนของเกิดแตวิเวกเหมือนกันฉันนัน้.     อนึ่ง   ปติและสุขนั้น  มีอยูแก 
ฌานนั้น     เพราะเหตุ๑   ดังนี้นั้น   จะกลาวรวมดวยบทเดียวกันเลยวา  วิเวกช- 
ปติสุข    ดังนี้บาง   ก็ใชได.   แตในคัมภีรวภิังค   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัส 
ปติสุขนั่นไว      โดยนยัเปนตนวา  สุขนี้  สหรคตดวยปตินี้๒   ดังน้ี.  กเ็นื้อความ 
แมในคัมภีรวภิังคนั้น  พึงเหน็เหมือนอยางนี้แล. 
        [ฌานยอมเผาผลาญธรรมท่ีเปนขาศึก] 
        บทวา   ปม    คือท่ีแรก    เพราะเปนลําดับแหงการคํานวณ. 
ฌานนี้    ช่ือวา   ทีแรก    เพราะอรรถวา   พระโยคาวจรบรรลุเปนคร้ังแรก. 
คุณธรรม  ช่ือวา   ฌาน   เพราะอรรถวา   เผาธรรมท่ีเปนขาศึก (มีนวิรณ 
๑.  วิสุทธิมรรค. ๑ / ๑๘๕   ไมมี   อิติ.    ๒.  อภิ. วิ.   ๓๕ / ๓๔๙.  
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เปนตน).   พระโยคีท้ังหลาย   ยอมเผา  (ธรรมท่ีเปนขาศึกมีนีวรณเปนตนนั้น) 
ดวยฌานนี้  แมเพราะเหตุนัน้  จึงช่ือวา   ฌาน.  อธิบายวา   พระโยคีท้ังหลาย 
ยอมเผาธรรมท่ีเปนขาศึก    หรือยอมคิดถึงโคจร   (คืออารมณสําหรับหนวงมี 
กสิณเปนตน).     อยางหนึ่ง  ช่ือวา  ฌาน    เพราะอรรถวา  เพง  คือเขาไป 
เพงอารมณนัน้เสียเอง    เพราะเหตุนัน้นัน่แล   ฌานนัน้   ทานจึงเรียกวา  มีอัน 
เขาไปเพงเปนลักษณะ.    
                        [ฌานมี  ๒  นยั] 
        ฌานนี้นัน้   มีอยู  ๒    อยางคือ    อารัมมณูปนชิฌาน    (เขาไปเพง 
อารมณ)    ลักขณูปนชิฌาน   (เขาไปเพงลักษณะ).       บรรดาฌานท้ัง ๒  นั้น 
สมาบัติ   ๘    พรอมดวยอุปจาร   ทานเรียกวา  อารัมมณปูนิชฌาน. 
        ถามวา     เพราะเหตุไร  ? 
        แกวา       เพราะเขาไปเพงอารมณคือกสิณ. 
        วิปสสนามรรคและผล   ทานเรียกวา   ลักขณูปนิชฌาณ. 
        ถามวา   เพราะเหตุไร  ? 
        แกวา    เพราะเขาไปเพงลักษณะ. 
        จริงอยู   บรรดาวิปสสนามรรคและผลเหลานี้   วิปสสนา   ยอมเขาไป 
เพงไตรลักษณ   มีอนิจจลักษณะเปนตน.    ก็กิจคือการเขาไปเพง  ดวยวปิสสนา 
ยอมสําเร็จดวยมรรค  เพราะเหตุนั้น  มรรคทานเรียกวา   ลักขณูปนิชฌาน. 
สวนผล  ทานก็เรียกวา   ลักขณูปนิชฌาน   เพราะอรรถวา   เขาไปเพงลักษณะ 
ท่ีแทจริงแหงนิโรธ.    แตในอรรถนี้   ทานประสงคเอาอารัมมณูปนิชฌานเทานั้น 
วา   ฌาน.  
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        ในอธิการวาดวยฌานนี ้ พระอาจารยผูโจทกทวงวา    ช่ือวาฌานท่ีควร   
จะพึงอางถึงอยางนีว้า   เปนไปกับดวยวิตก   เปนไปกับดวยวิจาร  ฯลฯ  มีปติและ 
สุข   ดังน้ี    นัน้เปนไฉนเลา  ? 
        ขาพเจา  จะกลาวเฉลยตอไป :-   เปรียบเหมือนบุรุษคนอ่ืนเวนเวนทรัพย 
และปริชนเสีย    ยอมเปนผูไมสมควรภาวะที่จะพึงอางถึงในประโยคมีอาทิวา  ผูมี 
ทรัพย  ผูมีปริชน   ฉันใด   ฌานอ่ืน   เวนธรรมมีวิตกเปนตนเสีย ควรจะพึง 
อางถึง    ยอมไมมี    ฉันนั้น.      เหมือนอยางวา    การสมมติวาเสนา  ในองคเสนา 
ท้ังหลาย  ท่ีชาวโลกกลาววา  เสนา   มีพลรถ   มีพลเดินเทา  ดังน้ีนั่นแล 
บัณฑิตควรทราบฉันใด    ในอธิการนี้  ก็ควรทราบ    การสมมติวาฌาน  ในองค 
๔   นั้นแลฉันนั้น.   ควรทราบในองค  ๕   เหลาไหน  ?    ในองค  ๕  เหลานี้  คือ 
วิตก   ความตรึก  วิจาร   ความตรอง    ปติ   ความอ่ิมใจ    สุข    ความสบายใจ 
จิตเตกัคคตา   ความท่ีจิตมีอารมณเดียว.   จริงอยู   องค  ๕   เหลานี้และ  พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยความเปนองคแหงฌานนัน้   โดยนัยมีอาทิวา  เปนไป 
กับดวยวิตก   เปนไปกับดวยวิจาร. 
        ถาหากพระอาจารยผูโจทกพึงทวงวา   เอกัคคตา   (ความที่มีจิตมีอารมณ 
เดียว)   จดัเปนองค   (แหงฌาน)    ไมได  เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไว 
(ในบาลีแหงฌาน)   มิใชหรือ  ? 
        แกวา   กคํ็าท่ีทานกลาวนั้น  ยอมไมถูก. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
        แกวา  เพราะจิตเตกัคคตาแมนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบาลี 
แหงฌานนั่นเอง.  
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        จริงอยู   จิตเตกัคคตาแมนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแนนอนใน 
คัมภีรวภิังคอยางนี้วา  วิตก   วิจาร  ปติ   สุข   จิตเตกัคคตา  ช่ือวา   ฌาน.๑ 

เพราะฉะนั้น   คําท่ีทานกลาวไววา    เปนไปกับดวยวิตก   เปนไปกับดวยวิจาร 
ดังนี้   ฉันใด    แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวในอธิการนี้วา   สจิตเตกัคค- 
ตา    แมจิตเตกัคคตา    ก็ควรทราบวา  เปนองค  (แหงฌาน)   ทีเดยีว  ตาม 
พระบาลีในคัมภีรวภิังคนี้   ฉันนั้น.     จริงอยู    อุเทศ   พระผูมีพระภาคเจา ทรงทํา 
ไวแลวดวยพระประสงคใด    อุเทศนั้นนัน่เอง   ก็เปนอันพระองคทรงประกาศไว 
แลว   แมในคัมภีรวภิังค   ดวยพระประสงคนั้นแล.   
                    [ความหมายแหง   อุปสัมปชชศัพท] 
        บทวา   อุปสมฺปชฺช   แปลวา   เขาไปใกลแลว.   ทานอธิบายวา 
บรรลุแลว.      อีกอยางหนึ่ง    ทานอธิบายวา   ใหเขาถึงพรอมแลว   คือใหสําเร็จแลว. 
แตในคัมภีรวภิังค   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   บทวา  อุปสมฺปชฺช   คือ 
ความได       ความกลับได      ความถึง   ความถึงพรอม  ความถูกตอง  ความทําใหแจง 
ความบรรลุ    ซ่ึงปฐมฌาน. ๒     เนื้อความแหงคําแมนั้น   ก็พึงทราบเหมือนอยาง 
นั้นแล. 
        บทวา   วหิาสึ    ความวา   เรา    เปนผูพรอมเพรียงดวยฌานมีประการ 
ดังกลาวแลวอยางนี้  จึงยังการสืบเนื่องกัน      การประพฤติเปนไป   การรักษา 
การเปนไป     การใหเปนไป     การเท่ียวไป     การพักอยูแหงอัตภาพใหสําเร็จ  ดวย 
อริยาบถวิหาร   กลาวคือการนั่งอยู   ณ   โพธิมัณฑ.    ขอนี้   สมจริงดังท่ีพระองค 
ตรัสไวในคัมภีรวภิังควา         บทวา  วิหรติ   ความวา   สืบเนื่องกันอยู  ประพฤติ 
๑.  อภิ.  วิ.   ๓๕ / ๓๔๗.            ๒.  อภิ.  ว.ิ  ๓๕ / ๓๔๗.  
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เปนไปอยู   รักษาอยู    เปนไปอยู.      ใหเปนไปอยู   เท่ียวไปอยู  พกัอยู   ดวย   
เหตุนั้น       ทานจึงเรียกวา  พักอยู.* 

        ถามวา    ก็พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําอะไร  จึงทรงเขาฌานนี้อยู  ? 
        แกวา  ทรงเจริญกรรมฐาน. 
        ถามวา  ทางเจริญกรรมฐานอะไร   ? 
        แกวา   ทรงเจริญอานาปาสติกรรมฐาน. 
        ถามวา  คนอ่ืน   ผูมีความตองการอานาปานสติกรรมฐานน้ันควรทํา  
อยางไร  ? 
        แกวา  แมคนอ่ืน  ก็ควรเจริญกรรมฐานน้ัน  หรือบรรดากรรมฐาน 
ท้ังหลายมีปฐวีกสิณเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง. 
        นัยแหงการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเปนตนเหลานั้น    พึงทราบโดย 
นัยท่ีกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล.     ก็เม่ือขาพเจาจะกลาวนัยแหงการเจริญ 
ไวในอธิกานี้  นิทานแหงพระวินยักจ็ะเปนภาระหนักยิ่ง.   เพราะฉะนั้น  ขาพเจา 
จะทําเพยีงการประกาศเนื้อความแหงพระบาลีเทานั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
                                     กถาวาดวยปฐมฌาน  จบ. 
*  อภิ.วิ.  ๓๕/๓๔๐  
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                                   กถาวาดวยทุติยฌาน 
        สองบทวา    วิตกฺกวิจาราน    วูปสมา      ความวา   เพราะเขาไปสงบ 
คือเพราะกาวลวงองคท้ัง  ๒  เหลานี้     คือ   วิตกและวจิาร.    มีอธิบายวา  เพราะ 
วิตกวิจารไมปรากฏในขณะแหงทุตยิฌาน.   
        พึงทราบสันนิษฐานวา  ในบรรดาฌานท้ัง  ๒  นัน้  ธรรมในปฐมฌาน 
แมท้ังหมด   ไมมีอยูในทุตยิฌาน   ดวยวา   ธรรมท้ังหลายมีผัสสะเปนตน  มีอยู 
ในปฐมฌานเปนอยางหนึ่ง   ในทุติยฌานนี ้   ก็เปนอีกอยางหนึ่ง  แมก็จริง   ถึง 
กระน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสอยางนีว้า   เพราะเขาไปสงบวิตกวจิาร   เพื่อ 
จะทรงแสดงวา   การบรรลุฌานอ่ืนจากปฐมฌานมีทุติยฌานเปนตน.   จะมีได 
เพราะกาวลวงองคท่ีหยาบ  ๆ  ได. 
                             [อรรถาธิบายอัชฌตัตศัพท] 
        ในอธิการนี้  บัณฑิตประสงคเอา   นิยกัชฌัตตัง   ช่ือวา   อัชฌัตตัง. 
แตในคัมภีรวภิังค     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพียงเทานี้วา   อัชฌัตตังปจจัต- 
ตัง*       เทานัน้.      ก็เพราะบัณฑิตประสงคเอานิยกัชฌัตตัง    ช่ือวา  อัชฌตัตงั 
ฉะนั้น  ในบทวา   อชฌฺตตฺ  นี้   บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความดังนี้วา  เกิดแลว 
ในตน  คือเกิดแลวในสันดานของตน. 
                        [อรรถาธิบาย    สัมปสาทนศัพท] 
        ศรัทธา    (ความเช่ือ)   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  สัมปสาทนะ 
ในบทวา  สมฺปสาทน    นี้   แมฌาน    ก็ตรัสเรียกวา   สัมปสาทนะ  เพราะ 
*   อภิ.  วิ.  ๓๕ / ๓๒๕-๓๔๘.  
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ประกอบดวยความผองใส   เหมือนผาสีเขียว   เพราะประกอบดวยสีเขียวฉะนั้น 
อีกอยางหนึ่ง   เพราะฌานนัน้    ยอมยังใจใหเล่ือมใสดวยดี   เพราะประกอบดวย 
ศรัทธาท่ีเปนเคร่ืองยังใจใหผองใส   (และ)   เพราะสงบระงับความกําเริบแหง 
วิตกและวจิารเสียได    เพราะเหตุแมนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  สมฺป- 
สาทน.    ก็ในอรรถวิกัปนี้   พึงทราบสัมพันธเฉพาะบทอยางนีว้า  สมฺปสาทน 
เจตโส    (เปนความผองใสแหงใจ).     แตในอรรถวิกัปตน    พึงประกอบบทวา 
เจตโส  นั่น   เขากับ     เอโกทิภาวะ.   
                     [อรรถาธิบาย   เอโกทิภาวศัพท] 
        ในบทวา   เอโกทิภาว   นั้น   มีอรรถโยชนาดังตอไปนี้  :-     สมาธิ 
ช่ือวา   เอโกทิ   เพราะอรรถวา    เปนธรรมเอกผุดข้ึน.   อธิบายวา  ช่ือวาเปน 
ธรรมท่ีเลิศ   คือธรรมประเสริฐท่ีสุด   ผุดข้ึน    เพราะวิตกวิจารไมผุดข้ึน. จริงอยู 
แมคนท่ีประเสริฐท่ีสุด   เขาก็เรียกวา   เปนเอก  ในโลก.  อีกอยางหนึ่ง  จะกลาววา 
สมาธิท่ีเวนจากวิตกและวิจาร    ช่ือวาเปนธรรมเอก   คือไมสหาย   ดังนี้บาง 
ก็ควร   อีกบรรยายหนึ่ง   สมาธิ   ช่ือวา   อุทิ   เพราะอรรถวา    ยอมยงัสัมปยุตธรรม 
ใหผุดข้ึน   อธิบายวา  ใหตั้งข้ึน,    สมาธินั้น  เปนเอก   เพราะอรรถวา  ประเสริฐ 
และผุดข้ึน   เพราะเหตุนั้น  จึงช่ือวา  เอโกทิ.   คําวา  เอโกทิ  นั่น  เปนช่ือ 
ของสมาธิ.    ทุติยฌาน   ยอมยังสมาธิท่ีช่ือวา  เอโกทิ   นี้  ดังกลาวนี้ใหเกิด 
คือใหเจริญ.   เหตนุั้น   ทุตยิฌานนี้   จึงช่ือวา   เอโกทิภาพ.   ก็เพราะสมาธิท่ี 
ช่ือวา  เอโกทิ   นี้นั้นยอมมีแกใจ    หามีแกสัตว    แกชีวะไม   ฉะนั้น   ทุติยฌานนัน่ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เจตโส   เอโกทิภาว   (เปนเอโกทิภาพแหงใจ). 
        มีคําถามวา   ก็ศรัทธานี ้  และสมาธิท่ีมีช่ือวาเอโกทินี้มีอยูในปฐมฌาน 
มิใชหรือ   ?   เม่ือเปนเชนนัน้   เพราะเหตุไร    ทุติยฌานนี้เทานั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   จึงตรัสวา   เปนเคร่ืองยังใจใหผองใส    และวา  เปนเอโกทิภาพเลา  ?  
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        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :-  ดวยวา  ปฐมฌานโนน  ช่ือวา  ยังไม   
ผองใสดี    เพราะวิตกและวจิารยังกําเริบได    ดุจน้ําท่ีขุนเพราะคล่ืนและระลอก 
ฉะนั้น     เพราะเหตุนั้น   แมเม่ือศรัทธามีอยู   ก็พึงทราบวา  ปฐมฌานน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสวา   เปนเคร่ืองยังใจใหผองใส.   อนึ่ง  เพราะความท่ี 
ปฐมฌานยังไมผองใสดวยดนีั่นแล   แมสมาธิในปฐมฌานนี้    กย็ังหาเปนธรรม 
ปรากฏดวยดีไม    เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  ปฐมฌานน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
มิไดตรัสวาเปนเอโกทิภาพบาง.   สวนศรัทธามีกําลังไดโอกาสแลว  เพราะใน 
ฌานนี้ไมมีเหตุเคร่ืองกังวลคือวิตกวิจาร   แมสมาธิก็ปรากฏ    เพราะกลับไดสหาย 
คือศรัทธามีกําลัง   เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา   ทุติยฌานนี้เทานั้น  พระผูมี- 
พระภาคเจา   จึงตรัสไวอยางนี้.     แตในคัมภีรวภิังค  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัส 
ไวเพยีงเทานีน้ัน่แลวา   ท่ีช่ือวา  สัมปสาทนะ   นั้น  ไดแกศรัทธา    ความเช่ือถือ 
ความปลงใจเช่ือ    ความเล่ือมใสยิ่ง   ท่ีช่ือวา  เจตโส  เอโกทิภาวะ   นั้น   
ไดแกความตั้งอยูแหงจิต  ฯลฯ   ความต้ังใจม่ันชอบ๑  ดังนี้.  ก็อรรถวรรณนา 
นี้รวมกัปปาฐะในคัมภีรวภิังคนั่น   ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนัน้  ยอม 
ไมผิด   คือยอมเทียบเคียง  และเสมอกันไดโดยแท  ฉันใด  บัณฑิต   พึงทราบ 
อรรถวรรณนานี้  ฉันนั้น. 
[อรรถาธิบายทุติฌานไมมีวติกและวิจารเพราะสงบไปแลว] 
        ในคําวา  อวิตกฺก   อวิจาร    นี้   มีวินจิฉัยดังนี้ :-    ทุติยฌานช่ือวา 
ไมมีวิตก    เพราะอรรถวา   วิตกไมมีในทุติยฌานนี้   หรือแกทุติยฌานนี้  เพราะ 
ละวิตกไดดวยภาวนา.   ทุติยฌาน  ช่ือวาไมมีวิจารก็โดยนัยนี้แล.   แมในคัมภีร 
วิภังค   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลววา   วิตกนีแ้ละวิจารนี้   สงบ  ระงับ 
เขาไประงับ    ดับไป   ดับไปอยางราบคาบ  ถูกทําใหพนิาศไป    ถูกทําใหพินาศ 
ไดดวยดี    ถูกทําใหเหือดแหง   ถูกทําใหเหอืดแหงไปดวยดี   ถูกทําใหมีท่ีสุด 
ปราศไปแลว    ดวยเหตนุั้น  จึงเรียกวา  ไมมีวิตก   ไมมีวจิาร   ดวยประการ๒  ฉะนี้. 
๑ - ๒  อภิ.   ว.ิ   ๓๕ / ๓๔๘.  
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        ในอธิการนี้   พระอาจารยผูโจทกทวงวา   ก็เนื้อความน้ี  สําเร็จแลว 
แมดวยบทวา  เพราะสบงระงับวิตกและวจิาร    ดังนี้มิใชหรือ  ?    เม่ือเปนเชนนัน้ 
เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสไวอีกวา   ไมมีวิตก   ไมมีวจิาร 
ดังนี้เลา  ?   
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป : -    เนื้อความนี้สําเร็จแลวอยางนั้น   จริง 
ทีเดียว   แตคําวา  เพราะสงบระงับวิตกและวิจารนี้   แสดงอรรถ  กลาวคือความ 
ไมมีวิตกวิจารนั้น.     ขาพเจาไดกลาวแลวมิใชหรือวา  ถึงกระนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  กต็รัสไวอยางนี้วา  เพราะสงบระงับวิตกและวจิาร  เพื่อจะทรงแสดงวา 
การบรรลุฌานเปนตนอ่ืนจากปฐมฌาน  ยอมมีได   เพราะกาวลวงองคท่ีหยาบ  ๆ 
ได  อีกอยางหนึ่ง   ทุติยฌานนี้   ช่ือวา   สัมปสาทนะ    เพราะสงบวิตกและ 
วิจารเสียได   หาใชเพราะเขาไปสงบความฟุงข้ึนแหงโทษกลาวคือกเิลสไม  และ 
ทุติยฌานนี้   ช่ือวา  เอโกทิภาพ   เพราะสงบวิตกและวจิาร   และทุติยฌานนี ้
ช่ือวา    เอโกทิภาพ   เพราะละนิวรณเสียได  ไมเหมือนอุปจารฌาน   และ 
ทุติยฌานนี้     ช่ือวา   เอโกทิภาพ    เพราะมีองคปรากฏไมเหมือนปฐมฌาน. 
        เพราะเหตุนั้น   คําวา   เพราะสงบวิตกวิจารนี้    ยอมเปนคําแสดงถึง 
เหตุแหงความที่ทุติยฌานเปนเคร่ืองยังใจใหผองใส   และเปนธรรมเอกยังสมาธิ 
ใหผุดข้ึน   ดังกลาวมาแลวนี ้.    อนึ่ง   ทุติยฌานนี้   ช่ือวาไมมีวิตกไมมีวิจาร 
เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได,   ทุติยฌานนี้ช่ืออวิตกกาวิจาร   เพราะไมมีท้ังวิตก 
และวจิาร   หาเหมือนตติยฌานจตุตถฌาน   และเหมือนวญิญาณมีจักษวุญิญาณ 
เปนตนฉะนั้นไม    เพราะเหตุนั้น    คําวา    เพราะสงบวิตกวิจารนี้   ยอมเปนคํา 
แสดงถึงเหตุแหงความท่ีทุตยิฌานไมมีท้ังวิตกไมมีท้ังวิจาร   และหาใชเปนคํา 
แสดงเพยีงสักวา   ความไมมีแหงวิตกและวจิารไม  ดังกลาวมาฉะนี้.  แตคําวา  
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ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  นี้  ก็เปนคําแสดงเพยีงสักวา   ความไมมีแหงวิตกและวิจาร 
เทานั้น   เพราะฉะนัน้   พระผูมีพระภาคเจา    แมตรัสคําตนแลว  ก็ควรตรัส 
คําหลังอีก.   
        บทวา   สมาธิช   ความวา   เกิดจากปฐมฌานสมาธิ   หรือจากสมาธิท่ี 
สัมปยุตกัน.   ในพระบาลีนัน้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสทุติยฌานนีเ้ทานั้นวา 
เกิดจากสมาธิ    เพื่อสรรเสริญทุติยฌานนี้     เพราะถึงแมปฐมฌาน   จะเกิดจาก 
สมาธิท่ีสัมปยุต    แมก็จริง,   ถึงกระนั้น     สมาธินี้เทานั้น   ควรเรียกไดวา  สมาธิ 
เพราะเปนสมาธิท่ีไมหวั่นไหวและผองใสอยางยิ่ง   เหตุเวนจากความกระเพื่อม 
แหงวิตกวิจาร. 
        คําวา   ปติสุข      นี้    มีนัยดังกลาวมาแลวนั่นเอง. 
        บทวา  ทุติย    คือเปนท่ี    ๒   โดยลําดับแหงการคํานวณ.   ฌานนีช่ื้อวา 
ท่ี   ๒  เพราะอรรถวา     พระโยคาวจรบรรลุเปนคร้ังท่ี  ๒   ดังน้ีบาง. 
                [ปฐมฌานมีองค  ๕   ทุติยฌานมีองค  ๓]   
        ก็ในคําวา    ฌาน   นี้   พึงทราบวา   ปฐมฌานมีองค  ๕    เพราะองค 
ท้ังหลายมีวิตกเปนตน   ฉันใด,     ทุติยฌานนี้   ก็มีองค  ๔   เพราะองคท้ังหลาย 
มีสัมปสาทะเปนตน   ฉันนัน้.    เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
สัมปสาทะ   (ความผองใส)     ปติ    (ความอ่ิมใจ)    สุข  (ความสบายใจ)  เอกัคคตา 
แหงจิต   ช่ือวา  ฌาน๑    อันนั้นเปนนัยทางออมเทานั้น.      แตโดยนัยทางตรง 
ทุติยฌานนัน่     เวนองคคือสัมปสาทะเสียแลว    มีเพียงองค  ๓  เทานั้น.   เหมือน 
อยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ฌานมีองค   ๓  คือ  ปติ  สุข เอกัคคตา   
แหงจิต   มีอยูในสมัยนัน้  เปนไฉน๒  ?    คําท่ีเหลือมีนัยดงักลาวแลวนั้นแล. 
                                กถาวาดวยทุตยิฌาน  จบ 
๑.   อภิ.   วิ.   ๓๕ / ๓๔๙.     ๒. อภิ.  วิ.   ๓๕ / ๓๕๖.  
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                           กถาวาดวยตติยฌาน 
        ปติในคําวา   ปติยา  จ    วิราคา  นี้   มีเนื้อความดังกลาวแลวนัน่แล. 
ความเกลียดชัง    หรือความกาวลวงปตนิัน้    ช่ือวา    วริาคะ   (ความสํารอก).   
จ   ศัพท   ในระหวางบทท้ัง  ๒   มีการประมวลมาเปนอรรถ.  จ    ศัพท  ประมวล 
มาซ่ึงความสงบ    หรือความเขาไปสงบวิตกวิจาร.    พึงทราบโยชนาอยางนี้วา 
ในการประมวลทั้งสองอยางนั้น    ในกาลใดประมวลความสงบมาอยางเดียว  ใน 
เวลานั้น   เพราะสํารอกปติ   และเพราะสงบไดเพิ่มเติมอีกเล็กนอย.   กใ็นโยชนานี ้
วิราคะ   ศัพท  มีความเกลียดชังเปนอรรถ   เพราะฉะนั้น   พึงเห็นใจความดังนี้  
วา   เพราะเกลียดชัง  และเพราะระงับปติ. 
        พึงทราบโยชนาอยางนีว้า    ก็ในเวลาใด    ประมวลความสงบระงับวิตก 
วิจารมา   ในเวลานั้น    เพราะสํารอกปติ    และเพราะเขาไปสงบวิตกวจิารเพิ่มข้ึน 
อีกเล็กนอย.    และในโยชนานี้    วิราคะ   ศัพท   มีความกาวลวงเปนอรรถ   เพราะ 
ฉะนั้น   พึงเหน็ใจความดังนีว้า   เพราะกาวลวงปติ   และเพราะสงบระงับวิตก 
วิจาร. 
        อนึ่ง  วิตกวิจารเหลานี้     สงบแลวในทุติยฌานทีเดียวก็จริง   ถึงกระนั้น, 
คําวา   เพราะเขาไปสงบวิตกวิจาร  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว   ก็เพื่อจะ 
ทรงแสดงอุบายเคร่ืองบรรลุฌานนี้   และเพ่ือกลาวสรรเสริญ  (ฌานนี้). 
        ถามวา  จริงอยู   เม่ือพระองคตรัสวา   และเพราะความสงบระงับวติก 
วิจาร   คํานี้   ยอมปรากฏวา  ความสงบระงับวิตกวิจารก็เปนอุบายเคร่ืองบรรลุ 
ฌานนี้   มิใชหรือ  ?  
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        แกวา   เหมือนอยางวาในอริยมรรคท่ี  ๓   ทานกลาวการละไวอยางนี้วา 
เพราะละโอรัมภาคิยสังโยชนท้ัง  ๒    มีสักกายทิฏฐิเปนตน   แมนท่ียังละไมได 
ยอมเปนการกลาวสรรเสริญ   (อริยมรรคท่ี   ๓)    เพื่อจะใหเกิดความอุตสาหะ 
แกเหลาชนผูมีความขวนขวาย   เพื่อบรรลุอริยมรรคท่ี  ๓  นั้น    ฉันใด,   ใน 
ตติยฌานนี้   ทานกลาวความสงบระงับวิตกวิจาร      แมท่ียังไมสงบราบคาบไว 
เปนการกลาวสรรเสริญ   (ฌานนี้)   ฉันนั้นเหมือนกนั.    เพราะเหตุนั้น  ทาน   
จึงกลาวใจความน้ีไววา   เพราะกาวลวงปติ    และเพราะความสงบระงับวิตกวิจาร 
ดังนี้. 
        ในคําวา    อุเปกฺขโก    จ   วิหาสึ   นี้   มีวินิจฉันดังนี้ :-   ธรรมชาติ 
ท่ีช่ือวา   อุเบกขา  เพราะอรรถวา   เพงโดยอุบัติ.   อธิบายวา   ยอมเห็นเสมอ 
คือยอมเห็นไมตกไปเปนฝกเปนฝาย.    บุคคลผูพรอมเพรียงดวยตติยฌาน  ทาน 
เรียกวา  ผูมีอุเบกขา.   เพราะความเปนผูประกอบดวยอุเบกขานั้น   อันสละสลวย 
ไพบูลย  มีกําลัง 
                        [อุเบกขา   ๑๐    อยาง] 
        ก็อุเบกขามีอยู  ๑๐  อยาง  คือ 
                ๑.   ฉฬงัคุเปกขา    อุเบกขาในองค   (คืออารมณ)  ๖. 
                ๒.   พรหมวิหารรุเปกขา    อุเบกขาในพรหมวหิาร. 
                ๓.   โพชฌงัคุเปกขา   อุเบกขาในโพชฌงค. 
                ๔.    วิริยุเปกขา   อุเบกขาในวิริยะ. 
                ๕.    สังขารุเปกขา   อุเบกขาในสังขาร. 
                ๖.    เวทนุเปกขา  อุเบกขาในเวทนา.  
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                ๗.     วิปสสนุเปกขา   อุเบกขาในวิปสสนา. 
                ๘.    ตัตรมัชฌตัตุเปกขา   อุเบกขาในความวางตนเปนกลางใน 
                        ธรรมนั้น  ๆ. 
                ๙.    ฌานุเปกขา    อุเบกขาในฌาน.   
                ๑๐.  ปาริสุทธุเปกขา  อุเบกขาในความบริสุทธ์ิ. 
        อุเบกขาแมท้ัง  ๑๐  อยาง   ดังกลาวมานี้  พึงทราบตามนัยท่ีทานกลาว 
ไวแลว   ในวรรณาแหงภยเภรสูตร   ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย   ช่ือปปญจสูทนี 
หรือในอรรถกถาธรรมสังคหะ   ช่ืออัตถสาลินี    โดยนัยอันมาแลวในท่ีนั้น  ๆ 
และดวยความสามารถแหงสังเขปหรือภูมิ   บุคคล   จิต   อารมณ  ขันธสังคหะ  เอกขณจิต 
และกุสลติกะ.     ก็อุเบกขา   เม่ือขาพเจาจะกลาวไวในอธิการนี้  ยอมทํานิทาน 
แหงพระวนิัยใหเปนภาระหนักยิ่ง,   เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงไมกลาว. 
                [อรรถาธิบายลักษณะแหงอุเบกขา] 
        สวนอุเบกขาท่ีประสงคเอาในอธิการนี้   โดยลักษณะเปนตน  พึงทราบ 
วา    มีความมัธยัสถ   (ความเปนกลาง)   เปนลักษณะ   มีความไมคํานึงเปนรส 
มีความไมขวนขวายเปนปจจุปฏฐาน   มีความสํารอกปตเิปนปทัฏฐาน. 
        ในอธิการวาดวยตติยฌานน้ี    พระอาจารยผูโจทกทวงวา   ก็ฌานุเบกขานี ้
โดยอรรถก็คือ   ตัตรมัชฌัตตุเบกขานั่นเอง   และฌานุเบกขาน้ัน   ก็มีอยูแมใน 
ปฐมฌานและทุติฌาน      เพราะฉะน้ัน   ฌานุเบกขานี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ก็ควรจะตรัสไวแมในปฐมฌานและทุตยิฌานนั้น  อยางนีว้า  อุเปกฺขโก  จ 
วิหาสึ   ดังน้ี   มิใชหรือ  ?   เพราะเหตุไร     จึงไมตรัสฌานุเบกขานัน้ไวเลา   ? 
        เฉลยวา  เพราะมีกิจยังไมปรากฏชัด.   จริงอยู  กิจแหงฌานุเบกขานัน้ 
ในปฐมฌานและทุติยฌานนัน้  ช่ือวายังไมปรากฏชัด  เพราะถูกปฏิปกขธรรม  
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มีวิตกเปนตนครอบงํา.     สวนในตติยฌานนี้   ฌานุเบกขาน้ี   เกิดมีกิจปรากฏชัด 
เปนดุจยกศีรษะข้ึนไดแลว   เพราะวิตกวจิารและปติครอบงําไมได    เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสฌานุเบกขานัน้ไวแล. 
        การพรรณนาอรรถ   โดยประการท้ังปวงแหงบทวา   อุเปกฺขโก  จ 
วิหาสึ    นี้   จบแลว.   
                [อธิบายลักษณะแหงสติและสัมปชัญญะ] 
        บัดนี้จะวนิิจฉัยในบาลีนี้วา  สโต   จ  สมฺปชาโน.   ช่ือวาสโต  เพราะ 
อรรถวา    ระลึกได,    ช่ือวาสัมปชาโน    เพราะอรรถวา   รูชัดโดยชอบ  สติและ 
สัมปชัญญะตรัสโดยบุคคล.   ในสติและสัมปชัญญะนั้น   สติมีความระลึกไดเปน 
เคร่ืองกําหนด   มีความไมหลงลืมเปนกิจ   มีการควบคุมเปนเหตุเคร่ืองปรากฏ. 
สัมปชัญญะ   มีความไมหลงเปนเคร่ืองกําหนด   มีความพิจารณาเปนกจิ  มีความ 
สอดสองเปนเคร่ืองปรากฏ.   ก็สติและสัมปชัญญะนี้   พงึทราบโดยพิสดาร   ตาม 
นัยท่ีขาพเจากลาวไวแลว   ในวรรณนาแหงสติปฏฐานสูตร   ในอรรถกถา- 
มัชฌิมนิกายนัน่แล. 
        บรรดาธรรมในตติยฌานนั้น   สติและสัมปชัญญะนี้มีอยูแมในฌาน 
กอน  ๆ  โดยแท   เพราะวา   แมคุณชาติเพียงอุปจาร   ยอมไมสําเร็จแกพระโยคาวจร 
ผูมีสติหลง   ไมมีสัมปชัญญะ,    จะกลาวไปไยถึงอัปปนา.     ถึงกระนัน้  เพราะ 
ความฌานเหลานั้นหยาบ   การดําเนินไปของจิตจึงมีความสะดวก   เหมือนการ 
ดําเนินไปบนภาคพื้นของบุรุษฉะน้ัน   กิจแหงสติและสัมปชัญญะในฌานเหลาน้ัน 
จึงยังไมปรากฏชัด.     ก็เพราะความท่ีฌานนี้ละเอียด   เพราะละองคท่ีหยาบได 
การดําเนินไปของจิต      อันกิจแหงสติและสัมปชัญญะกํากับแลวทีเดยีว 
จําปรารถนา     เหมือนการเดนิใกลคมมีดโกนของบุรุษฉะนั้น     เพราะเหตุนี้  
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จึงตรัสไวในตติยฌานนี้ทีเดียว.         ยังมีขอท่ีจะถึงกลาวเพ่ิมเติมอีกสักเล็กนอย. 
นักปราชญพึงทราบสันนิษฐานวา    คํานีว้า   สโต   จ   สมฺปชาโน  ท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวในตตยิฌานน้ีเทานัน้     ก็เพื่อแสดงเนือ้ความพิเศษแมนี้วา 
ลูกโคท่ียังติดแมโค   ถูกพรากจากแมโค  เมื่อไมคอยควบคุมไว  ยอมเขาหา 
แมโคอีกนั่นเองฉันใด   ความสุขในตติยฌานน้ีก็ฉันนั้น    ถูกพรากจากปติแลว 
ความสุขนั้นเม่ือไมคอยควบคุมดวยเคร่ืองควบคุมคือสติและสัมปชัญญะ   พึง 
เขาหาปติอีกทีเดียว  พึงเปนสุขท่ีสัมปยุตดวยปตนิั้นเอง.   ถึงแมวาสัตวท้ังหลาย    
ยอมกําหนัดนกัในความสุข   และความสุขนี้ก็เปนสุขหวานย่ิงนกั   เพราะไมมี 
สุขยิ่งไปกวานัน้  แตความไมกําหนดันักในความสุข   ยอมมีในตติยฌานนี้  ดวย 
อานุภาพแหงสติและสัมปชัญญะ   มิใชมีดวยประการอืน่ดังนี้. 
        บัดนี้    พงึทราบวินิจฉัยในคําวา   สุขฺจ    กาเยน   ปฏิสเวเทสึ 
นี้ตอไป :- 
        พระโยคีผูพร่ังพรอมดวยตตยิฌาน   ไมมีความรําพงึในการเสวยความ 
สุข   แมก็จริง   ถึงเม่ือเปนเชนนั้น   พระโยคีนั้น    แมออกจากฌานแลว  ก็พึง 
เสวยสุขได   เพราะเหตุท่ีรูปกายของทาน   อันรูปท่ีประณตียิ่ง   ซ่ึงมีความสุขท่ี 
สัมปยุตดวยนามกายของทาน  หรือความสุขท่ีประกอบนามกายนั้นเปนสมุฏฐาน 
ถูกตอง  ซึมซาบแลว. 
        เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือจะทรงแสดงเน้ือความนัน้ 
จึงตรัสวา    สุขฺจ   กายเยน  ปฏิสเวเทสึ   ดังนี้. 
        บัดนี้   จะวินิจฉัยในคําวา  ยนฺต   อริยา  อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก 
สติมา  สุขวิหารี   นี้ตอไป  :-  
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        พระอริยเจาท้ังหลาย    มีพระพุทธเจาเปนตน   ยอมบอก  คือยอมแสดง 
ยอมบัญญัติ    ยอมแตงต้ัง   ยอมเปดเผย   ยอมจําแนก    ยอมกระทําใหตืน่, 
อธิบายวา   ยอมประกาศ    คือยอมสรรเสริญ    ซ่ึงบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยตติยฌานนั้น   เพราะเหตุแหงฌานใด    คือพระฌานใดเปนเหตุ.   ยอม  
สรรเสริญวา   อยางไร  ?  ยอมสรรเสริญวา   เปนผูมีอุเบกขา  มีสติ   อยูเปนสุข 
ดังนี้.    เราเขาถึงตติยฌานนัน้อยูแลว,       โยชนาในคําวา  ยนฺต  อริยา  เปนดังนี ้
พึงทราบดังพรรณนามาอยางนี้  ดวยประการฉะนี้.   
        ถามวา   ก็เพราะเหตุใด   พระอริยเจาเหลานั้น  จึงสรรเสริญบุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌานนัน้ไวอยางนั้น  ? 
        แกวา  เพราะเปนผูมีความสรรเสริญ. 
        จริงอยู  เพราะพระโยคีนี้   เปนผูมีความวางเฉยในตติยฌาน  ซ่ึงมี 
ความสุขอันหวานใจยิ่งนัก   ท่ีถึงฝงแหงความสุขแลวก็ตาม   หาถูกความใครใน 
สุขคราไปในตติยฌานนัน้ไดไม      และช่ือวาเปนผูมีสติเพราะเปนผูมีสติตั้งม่ัน 
โดยอาการท่ีปติจะเกิดข้ึนไมได.    และเพราะทานไดเสวยความสุขอันไมเศรา 
หมอง    ท่ีเปนอริยกันต     และอันอริยชนชองเสพแลวนัน่เอง  ดวยนามกาย 
ฉะนั้น    จึงเปนผูท่ีควรสรรเสริญ. 
        พึงทราบสันนิษฐานวา     เพราะเปนผูท่ีควรสรรเสริญ   พระอริยเจา 
ท้ังหลาย   เม่ือจะประกาศคุณท่ีเปนเหตุอันควรสรรเสริญเหลานั้น   จงึสรรเสริญ 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยตติยฌานนั้น   อยางนี้วาเปนผูมีอุเบกขา  มีสติ 
อยูเปนสุข   ดงัพรรณนามาฉะนี้. 
        บทวา  ตติย    คือเปนท่ี  ๓   ตามลําดับแหงการคํานวณ.     ฌานน้ี 
ช่ือวาท่ี  ๓    เพราะอรรถวา  พระโยคาวจรบรรลุคร้ังท่ี  ๓  ดังนี้บาง.  
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                [ทุตยิฌานมีองค  ๔   ตติยฌานมีองค  ๕]   
        ในคําวา  ฌาน   นี้  พึงทราบวินิจฉัยวา   ทุติยฌานมีองค  ๔  ดวย 
องคท้ังหลายมีสัมปสาทะเปนตน   ฉันใด.     ตติยฌานนีก้็มีองค  ๕  ดวยองค 
ท้ังหลายมีอุเบกขาเปนตน   ฉันนั้น.   เหมอืนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
วา   อุเบกขา  (ความวางเฉย)   สติ   (ความระลึกได)    สัมปชัญญะ   (ความรูตัว) 
สุข   (ความสบายใจ)   เอกัคคตาแหงจิต  (ความท่ีจิตมีอารมณเดียว)    ช่ือวา 
ฌาน*  ดังนี้.       อันนั่น  เปนนัยทางออมเทานั้น.     แตโดยนัยทางตรง   ตติยฌาน 
นั้น  เวนองค  คือ  อุเบกขา   สติ   และสัมปชัญญะเสีย    ยอมประกอบดวย 
องค  ๒    เทานั้น.     เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ฌานมีองค  ๒  คือ 
สุข  และเอกัคคตาแหงจิต  มีอยูในสมัยนั้น   เปนไฉน  ?  คําท่ีเหลือ  มีนยั   
ดังกลาวมาแลวนั้น 
                              กถาวาดวยตติยฌาน  จบ. 
*   อภิ.   วิ.   ๓๕ / ๓๕๑  
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                             กถาวาดวยจตุตถฌาน 
        *  คําวา   เพราะละสุขและเพราะละทุกขเสียได    ดังน้ัน  คือ  เพราะ 
ละสุขทางกายและทุกขทางกาย.  คําวา   ในกอนเทียว  ความวา  ก็การละสุข 
และทุกขนัน้แล  ไดมีแลวในกอนแท   มิใชมีในขณะจตุตถฌาน.  คําวา เพราะ 
ถึงความต้ังอยูไมไดแหงโสมนัสและโทมนัส   ดังน้ีนั้น   ความวา  เพราะถึงความ 
ตั้งอยูไมได   มีคําอธิบายวา  เพราะละไดนัน่แล   ซ่ึงธรรม   ๒  ประการเหลานี้ 
คือสุขทางใจและทุกขทางใจ  ในกอนเทียว.   
        ถามวา    ก็จะละสุขและทุกขโสมนัสและโทมนัสเหลานั้นได   เม่ือไร  ? 
        แกวา  ในขณะแหงอุปจารแหงฌานท้ัง  ๔. 
        จริงอยู   โสมนัสอันพระโยคาวจรละไดในขณะแหงอุปจารแหงฌาน 
ท่ี  ๔  นั้นแล.     ทุกขโทมนัสและสุขละไดในขณะแหงอุปจารแหงฌานท่ี  ๑   ท่ี   ๒ 
และท่ี  ๓.     ดวยประการดังกลาวมานี้  พึงทราบการละสุขทุกขโสมนัสและ 
โทมนัสเหลานี้  ท่ีพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวโดยลําดับแหงการละทีเดียว, 
แตก็ไดตรัสไวแมในท่ีนี้โดยลําดับอุเทศแหงอินทรียท้ังหลาย   ในอินทรียวภิังค 
นั่นแล. 
        มีคําถามวา    ก็ถาสุขทุกขเปนตนเหลานี้    พระโยคาวจรละไดในขณะ 
แหงอุปจารแหงฌานนั้น  ๆ  ไซร,   เม่ือเปนเชนนัน้    เพราะเหตุไร  จึงตรัสการดับ 
(สุขทุกขเปน)   ไวในฌานท้ังหลายนั่นแลอยางนีว้า   ก็ทุกขินทรีย   เกดิข้ึนแลว 
ดับหาเศษมิไดในฌานไรเลา  ?     ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  !  ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้
สงัดแลวจากกามท้ังหลาย  ฯ ล ฯ  เขาถึงปฐมฌานอยู,   ทุกขินทรียเกิดข้ึนแลว 
*องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๕๐๔  
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ดับหาเศษมิไดฌานนี,้      ก็โทมนัสสินทรีย. . . สุขินทรีย. . . โสมนัสลินทรีย 
. . . เกิดข้ึนแลว    ดับหาเศษมิไดในฌานไรเลา  ?   ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  !   ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้   เพราะละสุขเสียได  ฯ ล ฯ  เขาถึงจตุตถฌานอยู   โสมนัส- 
สินทรีย  เกิดข้ึนแลว    ดับหาเศษมิไดในฌานนี้*  ดังนี้เลา.   
        มีคําแกวา  เพราะเปนความดับอยางประเสริฐ.   จริงอยู  ความดับทุกข 
เปนตนเหลานัน้     ในฌานท้ังหลายมีปฐมฌานเปนตน   เปนความดับอยาง 
ประเสริฐ.     แตความดับในขณะแหงอุปจารเทานั้น      หาเปนความดบัอยาง 
ประเสริฐไม.      จริงอยางนัน้    ทุกขินทรีย      แมดับแลวในอุปจารแหงปฐมฌาน 
ซ่ึงมีอาวัชชนะตาง  ๆ  กัน     แตพึงเกดิข้ึนไดอีก   เพราะสัมผัสมีเหลือบและยุง 
เปนตน    หรือเพราะความเดือนรอนอันเกดิจากการนั่งไมสมํ่าเสมอ,    แตจะเกิด 
ในภายในอัปปนาไมไดเลย.  อีกอยางหนึ่ง   ทุกขินทรียนัน่    แมดับแลวใน 
อุปจาร   ยังดับไมสนิทดี     เพราะธรรมท่ีเปนขาศึกยังกําจัดไมได.    สวนภายใน 
อัปปนา     กายท้ังส้ินหยั่งลงสูความสุข    เพราะมีปติซาบซาน   และทุกขินทรีย 
ของพระโยคาวจรผูมีกายหยัง่ลงสูความสุข   จัดวาดับไปแลวดวยดี   เพราะธรรม 
ท่ีเปนขาศึกถูกกําจัดเสียได. 
        ก็โทมนัสสินทรียท่ีพระโยคาวจรและไดแลว   ในอุปจารแหงทุตยิฌาน 
ซ่ึงมีอาวัชชนะตาง  ๆ  กันนัน่แล   แตพึงเกิดข้ึนไดอีก   เพราะโทมนัสสินทรียนั่น 
เม่ือมีความลําบากกายและและความคับแคนใจแมท่ีมีวิตกวิจารเปนปจจัยอยู  ยอม 
บังเกิดข้ึนได  แตจะเกิดไมไดเลยในเพราะไมมีวิตกวิจาร,   แตโทมนัสสินทรีย 
จะเกดิในจิตตุปบาทใด    เพราะมีวิตกวิจารจึงเกิดข้ึนในจิตตุปบาทนั้น,   วิตก 
วิจารในอุปจารแหงทุติยฌานทานยังละไมไดเลย   เพราะฉะน้ัน  โทมนสัสินทรีย 
*  อภิ.  วิ.  ๓๕ / ๓๕๗.  
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นั้น    พึงเกิดไดในอุปจารแหงทุติยฌานนัน้    เพราะมีปจจัยท่ียังละไมได  แต   
ในทุติยฌานจะเกิดข้ึนไมไดเลย    เพราะมีปจจัยอันละไดแลว. 
        อนึ่ง  สุขินทรีย   แมท่ีละไดแลวในอุปจารแหงตติยฌาน   ก็พึงบังเกดิ 
ข้ึนแกพระโยคาวจรผูมีกายอนัรูปท่ีประณตี   ซ่ึงมีปติเปนสมุฏฐานถูกตองแลว 
แตในตตยิฌานเกิดข้ึนไมไดเลย.    จริงอยู    ปติอันเปนปจจัยแหงความสุขใน 
ตติยฌาน    ดบัไปแลวโดยประการท้ังปวงแล.  อนึ่ง  โสมนัสสินทรีย  แมท่ีละ 
ไดแลวในอุปจารแหงจตุตถฌาน    ก็พึงเกดิข้ึนอีกได   เพราะใกลตอปติ   และ 
เพราะยังไมผานไปดวยดี   เพราะยังไมมีอุเบกขาท่ีถึงอัปปนา,    แตในจตุตถฌาน 
จะเกดิข้ึนไมไดเลย.     เพราะเหตุดังท่ีกลาวมานี้นัน้แล   พระผูพระภาคเจาจึง 
ทรงทําอปริเสสศัพทไวในท่ีนั้น  ๆ   วา   ทุกขินทรียเกิดข้ึนแลว  ดับหาเศษมิได 
ในฌานนี้     ดงันี้แล. 
        ในอธิการแหงจตุตถฌานน้ี   พระอาจารยโจทกทวงวา   ถาเม่ือเปน 
อยางนั้น  เวทนาเหลานั้น  แมท่ีละไดแลวในอุปจารแหงฌานนั้น  ๆ  เพราะเหตุไร 
ในจตุตถฌานนี้   พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงประมวลมาไวอีกเลา  ? 
        แกวา   เพ่ือใหถือเอาสะดวก   (เพื่อเขาใจงาย) . 
        จริงอยู  อทุกขมสุขเวทนา   ท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวในองคฌาน 
นี้วา  อทุกฺขมสุข  (ไมใชทุกขไมใชสุข)  นี ้ เปนของละเอียด   รูไดโดยยาก 
ไมสามารถจะถือเอาไดโดยสะดวก,   เพราะฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรง 
ประมวลเวลาเหลานั้นมาไวท้ังหมด   เพื่อใหถือเอาสะดวก   เปรียบเหมือน 
เพื่อจะจับโคด ุ   ซ่ึงใคร  ๆ   ไมสามารถจะเขาไปจับใกล  ๆ   ได   โดยประการใด 
ประการหน่ึง   คนเล้ียงโคจึงตอนโคทุกตัวมาไวในคอกเดียวกัน   ภายหลังจึง 
ปลอยออกมาทีละตัว  ๆ   ใหจับเอาโคแมตัวนั้น   ซ่ึงผานออกมาตามลําดับ  โดย  
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ส่ังวา   นี่คือโคตัวนั้น   พวกทานจงจับมัน  ฉะนั้น.   จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
คร้ันทรงแสดงเวทนาเหลานัน้   ท่ีพระองคประมวลแลวอยางนั้น    ยอมทรง 
สามารถ   เพื่ออันใหถือเอาเวทนานี้วา   ธรรมชาติท่ีมิใชสุข   มิใชทุกข  มิใช 
โสมนัส   มิใชโทมนัส   นี้    คือ    อทุกขมสุขเวทนา,    อนึ่ง  เวทนาเหลานั้น   
บัณฑิตพึงทราบวา    พระองคตรัสไว    ก็เพื่อจะทรงแสดงปจจยัแหงอทุกขมสุข- 
เจโตวิมุตติ.      จริงอยู    ธรรมท้ังหลายมีการละสุขเปนตน๑    เปนปจจยัแหงเจโต- 
วิมุตตินั้น.     เหมือนดังท่ีพระธรรมทินนาเถรี   กลาวไววา   ดูกอนผูมีอายุ  ! 
ปจจัยแหงสมาบัติท่ีเปนอทุกขมสุขเจโตวิมุตติมี   ๔     อยางแล,   ดูกอนผูมีอายุ  ! 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้    ยอมเขาถึงจตุตถฌาน     อันเปนอทุกขมสุข   มีสติเปน 
ธรรมชาติบริสุทธ์ิอันอุเบกขาใหเกดิแลว    เพราะละสุขและทุกขเสียได  เพราะ 
ถึงความต้ังอยูไมไดแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอนเทียว,   ดูกอนผูมีอายุ  ! 
ปจจัยแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุตติ  อันเปนอทุกขมสุขมี  ๔  อยางเหลานี้แล.๒ 

        อีกอยางหน่ึง    สังโยชนท้ังหลายมีสักกายทิฏฐิเปนตน   แมท่ีละไดแลว 
ในมรรคอ่ืนมีโสดาปตติมรรคเปนตน   พระองคตรัสวา  ละไดแลวในมรรคท่ี 
๓  นั้น   เพื่อตรัสสรรเสริญมรรคท่ี   ๓   ฉันใด    เวทนามีสุขเปนตนเหลานั้น 
ควรทราบวา   พระองคตรัสไวในจตุตถฌานน้ี   แมเพื่อตรัสสรรเสริญฌานนั่น 
ฉันนั้น. 
        อีกนัยหนึ่ง  เวทนามีสุขเปนตนเหลานั้น  พึงทราบวา  พระองคตรัสไว 
ในจตุตถฌานนี้    แมเพื่อจะทรงแสดงขอท่ีราคะและโทสะ    เปนธรรมชาติท่ีอยู 
ไกลยิ่ง   เพราะสังหารปจจยัเสียได.    จริงอยู  บรรดาเวทนามีสุขเปนตนเหลานั้น 
๑.   วิสุทธิมรรค.    ๑ / ๒๑๓     เปนตน   ทุกขปฺปหานาทโย.   ฎีกาสารัตถทีปนี ๑ / ๕๙๐   ก็เหมือนกัน.  
๒.  ม.   มู.  ๑๒ /  ๕๕๓.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 275 
สุข   เปนปจจยัแหงโสมนัส,   โสมนัส    เปนปจจยัแหงราคะ,  ทุกข   เปนปจจยั   
แหงโทมนัส,    โทมนัส   เปนปจจยัแหงโทสะ,     และราคะโทสะพรอมท้ังปจจัย 
เปนอันจตุตถฌานนั้นกําจัดแลว   เพราะสังหารความสุขเปนตนเสียได   เพราะ 
เหตุนั้น   ราคะและโทสะ    จงึมีอยูในท่ีไกลยิ่ง   ฉะนีแ้ล. 
                [อรรถาธิบายอุเบกขาในจตตุถฌาน] 
        บทวา    อทุกฺขมสุข       ความวา   ช่ือวา    อทุกข    เพราะไมมีทุกข 
ช่ือวา   อสุข   เพราะไมมีสุข.     ในคําวา   ช่ือวา  อทุกฺขมสุข   นี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงเวทนาท่ี  ๓   อันเปนปฏิปกษตอทุกขและสุขดวยพระดํารัสนี้   หาทรง 
แสดงเพยีงสักวาความไมมีแหงทุกขและสุขไม.     อทุกขและอสุข     ช่ือวาเวทนา 
ท่ี  ๓   ทานเรียกวา    อุเบกขา    บาง.    อุเบกขานั้น   บัณฑิตพึงทราบวา  มีการ 
เสวยอารมณท่ีผิดแปลกจากอารมณท่ี   นาปรารถนาและไมนาปรารถนาเปน 
ลักษณะ   มีความเปนกลาง  เปนรส   มีอารมณไมแจมแจงเปนเคร่ืองปรากฏ 
มีความดับสุขเปนปทัฏฐาน. 
        บทวา  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  ความวา   มีสติเปนธรรมชาติ  บริสุทธ์ิ 
อันอุเบกขาใหเกิดแลว.    จริงอยู  ในฌานนี้  สติเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิดวยด ี
และความบริสุทธ์ิแหงสตินั้น    อันอุเบกขาทําแลว   หาใชธรรมดาอยางอ่ืนทําไม, 
เพราะเหตุนั้น  ฌานนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา  มีสติบริสุทธ์ิอัน 
อุเบกขาใหเกิดแลว   ดังน้ี.   แมในคัมภีรวิภงัค   พระองคก็ไดตรัสไววา  สตินี้ 
ยอมเปนธรรมชาติเปดเผย   บริสุทธ์ิ  ผองแผว   เพราะอุเบกขานี้    ดวยเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา.*  ก็ความบริสุทธ์ิแหงสติในจตุตถฌานน้ัน 
ยอมมีเพราะอุเบกขาใด,  อุเบกขานั้น   โดยอรรถพึงทราบวา  มีความเปนกลาง 
* อภิ.   วิ.  ๓๕ / ๓๕๒.  
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ในธรรมนั้น   ๆ   อนึ่ง    ในจตุตถฌานน้ี   สติเทานั้น   เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
เพราะอุเบกขานั้นอยางเดียวก็หามิได.     อีกอยางหนึ่งแล  แมสัมปยุตตธรรม 
ท้ังหมด    ก็บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขานั้น    (เหมือนกนั).    แตเทศนา  พระองค 
ตรัสไวโดยยกสติข้ึนเปนประธาน.   
        บรรดาธรรมในจตุตถฌานนั้น   อุเบกขานี้  มีอยูในฌานท้ัง  ๓   แมใน 
หนหลัง  กจ็ริง   ถึงกระนั้น  จันทเลขา  กลาวคือ   ตัตรมัชฌัตตุเปกขาแมนี้ 
ถึงแมมีอยูในความตางแหงฌานมีปฐมฌานเปนตน   ยอมช่ือวาเปนธรรมชาติ 
ไมบริสุทธ์ิ   เพราะถูกเดชแหงธรรมท่ีเปนขาศึกมีวิตกเปนตนครอบงําไว  และ 
เพราะไมไดราตรีกลาวคืออุเบกขาเวทนา   ท่ีเปนสภาคกนั  เปรียบเหมือนจันท- 
เลขา  (ดวงจนัทร)  ถึงแมมีอยูในกลางวัน  ก็ช่ือวาเปนของไมบริสุทธ์ิ  ไมผองใส 
เพราะถูกรัศมีพระอาทิตยครอบงําในกลางวัน   หรือเพราะไมไดกลางคืนท่ีเปน 
สภาคกัน  โดยความเปนของท่ีมีอุปการะแกตน    โดยความเปนของสวยงาม 
ฉะนั้น.     ก็เม่ือตัตรมัชฌัตตุเปกขานั้นไมบริสุทธ์ิ    ธรรมท้ังหลายมีสติเปนตน 
แมท่ีเกิดรวมกนั   ก็เปนธรรมชาติไมบริสุทธ์ิแท  เหมือนรัศมีแหงดวงจันทร 
ท่ีไมบริสุทธ์ิในกลางวันฉะนั้น.   เพราะเหตุนั้น  ฌานแมอยางหนึ่งในบรรดา 
ปฐมฌานเปนตนเหลานั้น   พระผูมีพระภาคเจาก็ไมตรัสวา  มีสติบริสุทธ์ิเพราะ 
อุเบกขา   สวนในจตุตถฌานน้ี   ดวงจันทรกลาวคือตัตรมัชฌัตตุเปกขานี้  เปน 
ธรรมชาติบริสุทธ์ิอยางยิ่ง  เพราะไมถูกเดชแหงธรรมท่ีเปนขาศึกมีวิตกเปน 
ครอบงํา   และเพราะไดกลางคืน   คืออุเบกขาเวทนาท่ีเปนสภาคกัน.  เพราะ 
ความท่ีตัตรมัชฌัตตุเปกขานั้นเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ  ธรรมท้ังหลายมีสติเปนตน 
แมท่ีเกิดรวมกนัก็เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ   ผองแผว   ดุจรัศมีแหงดวงจนัทรท่ี    
บริสุทธ์ิฉะนั้น  เพราะเหตุนัน้    จตุตถฌานน้ีเทานัน้   บัณฑิตพึงทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 277 
        บทวา   จตุตฺถ   คือเปนท่ี  ๔  ตามลําดบัแหงการคํานวณ.  ฌานน้ี 
ช่ือวาท่ี  ๔   เพราะอรรถวา  พระโยคาวจรบรรลุเปนคร้ังท่ี  ๔. 
             [ตตยิฌานมีองค   ๕   จตุตถฌานมีองค  ๓] 
        ในคําวา   ฌาน   นี้   มีวนิิจฉัยดังนี้คือ  :-   ตติยฌานมีองค  ๕  ดวย 
องคท้ังหลายมีอุเบกขาเปนตนฉันใด  จตุตถฌานน้ี   ก็มีองค  ๓   ดวยองคท้ังหลาย   
มีอุเบกขาเปนตนฉันนั้น.   เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อุเบกขา   
(ความวางเฉย)   สติ  (ความระลึกได)   เอกคัคตาแหงจิต  (ความท่ีจิตมีอารมณ 
เดียว)  ช่ือวา  ฌาน๑   ดังนี้.  อันนั้นเปนนัยทางออมเทานั้น.   แตโดยนัยทาง 
ตรง  จตุตถฌานน้ี   เวนองคคือสติเสีย  เพราะถือเอาองคคืออุเบกขาเวทนานั่นแล 
จึงประกอบดวยองค  ๒  เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไววา  ฌาน 
ประดวยองค  ๒   คือ  อุเบกขา  และเอกัคคตาแหงจิต   มีอยูในสมัยนัน้ 
เปนไฉน**   ?   คําท่ีเหลือมีนัยดังท่ีกลาวมาแลวนั้นแล. 
                                  กถาวาดวยจตุตถฌาน  จบ. 
        [อรรถาธิบายฌาน  ๔   ของบุคคล  ๕  ประเภท] 
        ฌาน  ๔   อยางเหลานี้  ดังพรรณนามาน้ี  ของบุคคลบางพวก  มีความ         
ท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่งเปนประโยชน   ของคนบางพวกเปนบาทแหงวปิสสนา 
ของคนบางพวก  เปนบาทแหงอภิญญา   ของคนบางพวก    เปนบาทแหงนิโรธ 
ของคนบางพวก  มีการกาวลงสูภพเปนประโยชน. 
        บรรดาบุคคล  ๕   ประเภทเหลานั้น   ฌานท้ัง  ๔   ของพระขีณาสพท้ังหลาย 
มีความท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่งเปนประโยชน.  จริงอยู  พระขีณาสพเหลานั้น 
๑.  อภิ.  วิ.   ๓๕ / ๓๕๒     ๒. อภิ.   วิ.  ๓๕ / ๒๕๗.  
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ตั้งใจไวอยางนี้วา   เราเขาฌานแลว    มีจติมีอารมณเปนหนึ่ง  จกัอยูเปนสุข 
ตลอดวัน  ดังนี้    แลวทําบริกรรมในกสิณ   ใหสมาบัติท้ัง   ๘   เกิดข้ึน. 
        ฌานท้ังหลายของเหลาพระเสขะและปุถุชนผูออกจากสมาบัติแลวต้ังใจ 
ไววา  เรามีจิตต้ังม่ันแลว  จักเห็นแจง    แลวใหเกิดข้ึน  จดัวาเปนบาทแหง 
วิปสสนา.   
        สวนบุคคลเหลาใด    ใหสมาบัติท้ัง  ๘   เกิดข้ึนแลว   จึงเขาฌานท่ีมี 
อภิญญาเปนบาท  แลวออกจากสมาบัติ   ปรารถนาอภิญญา   มีนัยดังท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา    แมเปนคน  ๆ  เดียว  กลับเปนมากคนก็ได*  ดังนี้  จึงให 
เกิดข้ึน  ฌานท้ังหลายของบุคคลเหลานั้น  ยอมเปนบาทแหงอภิญญา. 
        สวนบุคคลเหลาใด   ใหสมาบัติท้ัง  ๘   เกิดข้ึน   จึงเขานิโรธสมาบัติ 
แลวตั้งใจไววา   เราจําเปนผูไมมีจิตบรรลุนิโรธนิพพาน   อยูเปนสุขในทิฏฐ- 
ธรรมเทียว   ตลอดเจ็ดวนั   แลวใหฌานเกดิข้ึน  ฌานท้ังหลายของบุคคลเหลานั้น 
ยอมเปนบาทแหงนิโรธ. 
        สวนบุคคลเหลาใด   ใหสมาบัติท้ัง  ๘   เกิดข้ึนแลว   ตั้งใจไววา  เราเปน 
ผูมีฌานไมเส่ือม   จักเกดิข้ึนในพรหมโลก   แลวใหฌานเกดิข้ึน  ฌานท้ังหลาย 
ของบุคคลเหลานั้น   มีการกาวลงสูภพเปนประโยชน. 
        ก็จตุตถฌานน้ี  พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกดิข้ึนแลว  ณ  โคนตน    
โพธิพฤกษ   จตุตุถฌานนั้น  ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ไดเปนบาท 
แหงวิปสสนาดวย  เปนบาทแหงอภิญญาดวย  เปนบาทแหงนิโรธดวย  บันดาล 
กิจท้ังปวงใหสําเร็จดวย  บัณฑิตพึงทราบวา   อํานวยใหคุณท้ังท่ีเปนโลกิยะ 
ท้ังท่ีเปนโลกุตระทุกอยาง. 
*   องฺ.  ติก.   ๒๐ / ๒๑๗.  
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                           [กถาวาดวยปุพเพนิวาสญาณ] 
        ก็พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือจะทรงแสดงเอเทศแหงคุณท้ังหลาย  ท่ี 
จตุตถฌานเปนเหตุอํานวยใหเหลานัน้  จึงตรัสวา   เอว  สมาหิเต  จิตฺเต 
ดังนี้เปนตน.   
        ในคําวา  โส  เอว  เปนตนเหลานั้น   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
        บทวา  โส  คือ  โส  อห     แปลวา  เรานั้น.   บทวา  เอว นั่นเปน 
บทแสดงลําดบัแหงจตุตถฌาน.    มีอธิบายวา  เราไดเฉพาะจตุตถฌาน  ดวย 
ลําดับนี้. 
        บทวา  สมาหิเต   ความวา  (เม่ือจติของเรา)  ตั้งม่ันแลวดวยสมาธิ 
ในจตุตถฌานนี้. 
        สวนในคําวา   ปริสุทฺเธ   เปนตน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้  :- 
        ช่ือวา   บริสุทธ์ิ  เพราะมีสติเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ  อันอุเบกขาให 
เกิดแลว.     มีคําอธิบายไววา  ช่ือวา  ผุดผอง    คือใสสวาง   เพราะความเปน 
ธรรมชาติบริสุทธ์ินั่นเอง. 
        ช่ือวา   ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน   เพราะความท่ีกเิลสเพียงดังเนินมีราคะ 
เปนตน   อันมรรคกําจัดแลว    เพราะฆาซ่ึงปจจยัมีสุขเปนตนเสียได.  ช่ือวา 
มีอุปกิเลสปราศไปแลว    เพราะความไมมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเอง.  จริงอยู 
จิตยอมเศราหมอง  เพราะกิเลสเพียงดังเนนิ. 
        ช่ือวา  เปนธรรมชาติออน  เพราะอบรมดีแลว  มีคําอธิบายวา  ถึงความ 
ชํานาญ.   แทจริง   จิตท่ีเปนไปอยูอํานาจ     ทานเรียกวา  มุทุ  (ออน).  อนึ่ง 
ช่ือวาควรแกการงาน   เพราะความเปนจิตออนนั่นเอง   มีคําอธิบายวา  เหมาะแก  
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การงาน  คือควรประกอบในการงาน.   จริงอยู  จิตท่ีออน   ยอมเปนของควร   
แกการงาน  ดจุทองคําท่ีไลมลทินออกดีแลว  ฉะนัน้.   ก็จติแมท้ัง  ๒  (คือจิตออน 
และจิตท่ีควรแกการงาน)    นัน้จะมีได   ก็เพราะเปนจิตท่ีไดรับอบรมดีแลวนั่นแล 
เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา  ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย  !  เรายังไม 
เล็งเห็นแมธรรมอยางหนึ่งอ่ืน   ท่ีอบรมแลว    ทําใหมากแลว    ยอมเปนของออน 
และควรแกการงานเหมือนจตินี้เลย   นะภกิษุท้ังหลาย* ! 
        ช่ือวา   ตัง้ม่ันแลว   เพราะต้ังอยูในธรรมท้ังหลายมีความบริสุทธ์ิเปนตน 
เหลานั้น  ช่ือวาถึงความไมหวั่นไหว   เพราะความเปนจิตต้ังม่ันนั่นเอง   มีอธิบาย 
วา  เปนจิตไมหวั่นไหว    คือหมดความหวั่นไหว.   อีกอยางหนึ่ง  ช่ือวา  ตั้งม่ันแลว 
เพราะความเปนจิตต้ังอยูแลวในอํานาจของตน   โดยความเปนจิตออนและควร 
แกการงาน.  ช่ือวา   ถึงความไมหวัน่ไหว   เพราะความเปนจิตอันธรรมท้ังหลาย 
มีศรัทธาเปนตน   ประคองไวแลว. 
[จิตประกอบดวยธรรม  ๖  อยาง  เปนจิตไมหว่ันไหว] 
        จริงอยู  จติอันศรัทธาประคองไวแลว  ยอมไมหวั่นไหว  เพราะอสัท- 
ธิยะ  (  ความไมมีศรัทธา)   อันวิริยะประคองไวแลว  ยอมไมหวัน่ไหว  เพราะ 
โกสัชชะ  (ความเกียจคราน)   อันสติประคองไวแลว   ยอมไมหวัน่ไหว  เพราะ 
ความประมาท   (ความเลินเลอ)  อันสมาธิประคองไวแลว  ยอมไมหวั่นไหว 
เพราะอุทธัจจะ   (ความฟุงซาน)   อันปญญาประคองไวแลว   ยอมไมหวั่นไหว 
เพราะอวิชชา  (ความไมรู)   ท่ีถึงความสวาง  ยอมไมหวัน่ไหว  เพราะความมืด 
คือกิเลส   จิตอันธรรม  ๖  อยางเหลานี้ประคองไวแลว  เปนจิตถึงความไม- 
หวั่นไหว.  จิตท่ีประกอบดวยองค  ๘  ประการ  ดังพรรณนามาแลวนี้  ยอมเปน 
*  องฺ.  เอก. ๒๐ / ๑๑.  
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ของควรแกอภนิิหาร   เพื่อการทําใหแจงดวยอภิญญา  ซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีควร 
ทําใหแจงดวยอภิญญา.    
        แมอีกนยัหนึ่ง  เม่ือจิตต้ังม่ันแลวดวยสมาธิในจตุตถฌาน  ช่ือวาเปน 
จิตบริสุทธ์ิ  เพราะเปนจิตไกลจากนิวรณ,  ช่ือวาผุดผอง  เพราะกาวลวงองคฌาน 
มีวิตกเปนตน,    ช่ือวาไมมีกเิลสเพียงดังเนนิ   เพราะไมมีความประพฤติต่ํา 
ดวยความปรารถนาอันลามก   ซ่ึงเปนขาศึกตอการกลับไดฌาน๑,   อธิบายวา 
ช่ือวาไมมีปจจยัแหงกามราคะมีประการตาง ๆ อันหยั่งลงแลว  คือเปนไปแลว 
ดวยอํานาจความปรารถนา.  ช่ือวา    มีอุปกเิลสปราศไปแลว   เพราะความ 
ปราศไปแหงความเศราหมองของจิต   มีอภิชฌาเปนตน.    ก็แมธรรมท้ัง  ๒ 
(คือความไมมีกิเลสเพียงดังเนิน   และมีกิเลสปราศไป)  นั้น   บัณฑิตพึงทราบ 
ตามแนวแหงอนังคณสูตรและวัตถุสูตร๒. 
        ช่ือวา   เปนจิตออน   เพราะถึงความชํานาญ.   ช่ือวา  ควรแกการงาน 
เพราะเขาถึงความเปนบาทแหงฤทธ์ิ.  ช่ือวา   ตั้งม่ัน   ถึงความไมหวั่นไหว 
เพราะขาถึงความเปนธรรมชาติประณีต  ดวยความเต็มบริบูรณแหงภาวนา, 
อธิบายวา   จิตยอมถึงความไมหวั่นไหว   ฉันใด,   ตั้งม่ันแลว  ฉันนั้น.  จติท่ี 
ประกอบดวยองค  ๘  ประการ  แมดังพรรณนามาแลวนี้  ยอมเปนของควรแก 
อภินิหาร  เปนบาท  เปนปทัฏฐาน  แหงการทําใหแจงดวยอภิญญา   ซ่ึงธรรม 
ท้ังหลายท่ีควรทําใหแจงดวยอภิญญา  ดวยประการฉะนี้. 
๑.   วิสุทธิมรรค.   ๒ / ๒๐๓  เปน   ฌานปฏิลาภปจฺจนีกาน   เห็นวาถูก  จึงแปลตามน้ัน. 
๒.  ม.  มู.   ๑๒ / ๔๒-๖๔.  
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        บทวา  ปพฺเพนิวาสานสฺุสติฺาณาย  ความวา    เม่ือจิตนั่นอัน 
เปนบาทแหงอภิญญา   เกิดแลวอยางนั้น,   (เราไดนอมจิตไป)  เพื่อประโยชน 
แกบุพเพนวิาสานุสติญาณน้ัน.   
           [อรรถาธิบายวิเคราะห   ปุพเพนิวาสศัพท] 
        ในบรรดาบทวา  ปพุเพนิวาสา    เปนตนนี้   พึงทราบวิเคราะหศัพท 
ดังนี้  :- 
        ขันธท่ีคนเคยอยูแลวในกาลกอน   คือในอดีตชาติ  ช่ือวา  ปุพเพนวิาส 
(ขันธท่ีตนเคยอยูแลวในกาลกอน). 
        ขันธท่ีตนเคยอยูทับแลว   คือท่ีตนตามเสวยแลว  ไดแก   ท่ีเกิดข้ึนใน 
สันดานของตนแลวดับไป  หรือธรรมท่ีตนเคยอยูแลว  ช่ือวา  นิวุฏา 
(ขันธหรือธรรมท่ีตนเคยอยูทับแลว). 
        ธรรมท้ังหลายท่ีตนเคยอยู   ดวยการอยูโดยความเปนโคจร  คือท่ีตน 
รูแจง  ไดแกท่ีตนกําหนดแลว  ดวยวิญญาณของตน  หรือแมท่ีตนรูแจงแลว 
ดวยวิญญาณของผูอ่ืน   ในญาณท้ังหลายมีการตามระลึกถึงสังสารวัฏท่ีตนตัดได 
ขาดแลว  ช่ือวา  นิวฏา. 
        พระโยคาวจรยอมตามระลึกไดถึงขันธ  ท่ีตนเคยอยูในกาลกอนดวย 
สติใด,*   สตินั้นช่ือวา  บุพเพนิวาสานุสติ   ในคําวา  ปุพเพนิวาสานุสสติ นี้ . 
        ญาณท่ีสัมปยุตดวยสตนิั้น  ช่ือวา  ญาณ.   เพื่อประโยชนแกบุพเพ- 
นิวาสานุสติญาณนี,้    มีคําอธิบายวา  (เราไดนอมจิตไป)   เพื่อบุพเพนิวาสา- 
นุสติญาณ   คือเพ่ือบรรลุ  ไดแกเพื่อถึงญาณนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
*   วิสุทธิมรรค.   ๒ / ๒๑.  
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        บทวา   อภินินนฺาเมสึ  แปลวา   เราไดนอยไปเฉพาะแลว.   บทวา 
โส  คือ  โส   อห     แปลวา    เรานั้น.    บทวา  อเนกวิหิต   แปลวา  มิใช   
ชาติเดียว,   อีกอยางหนึ่ง   อธิบายวา  อันเราใหเปนไปแลว   คือพรรณนาไวแลว 
โดยอเนกประการ.   บทวา   ปุพฺเพนิวาส   ไดแกสันดานอันเราเคยอยูประจํา 
ในภพนั้น   ๆ   ตั้งตนแตภพท่ีลวงแลวเปนลําดับไป.   ดวยบทวา  อนุสฺสรามิ  นี ้
พระผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงแสดงวา   เราไดตามระลึกไป  ๆ   ถึงลําดับแหงชาติ 
ไดอยางนี้  คือ  ชาติหนึ่งบาง  สองชาติบาง   สามชาติบางเปนตน,  อีกอยางหนึ่ง 
เราระลึกตามไดจริง  ๆ  คือเม่ือจิตสักวาเราไดนอมไปเฉพาะแลวเทานัน้  เราก ็
ระลึกได.  จริงอยู   พระมหาบุรุษท้ังหลายผูมีบารมีเต็มเปยมแลว  ไมมีการทํา 
บริกรรม  เพราะเหตุนั้น   มหาบุรุษเหลานัน้   พอนอมจติมุงตรงไปเทานั้น 
ก็ยอมระลึก  (ชาติ)  ได.   สวนกุลบุตรผูเปนอาทิกรรมิกท้ังหลาย  ตองทํา 
บริกรรมจึงระลึก  (ชาติ)  ได  เพราะเหตุนัน้   การบริกรรมดวยสามารถแหง 
กุลบุตรเหลานัน้  จึงควรกลาวไวดวย.  แตเม่ือขาพเจาจะกลาวการบริกรรมนั้น 
จะทํานิทานแหงพระวินยัใหเปนภาระหนักยิ่ง   เพราะฉะน้ัน     ขาพเจาจะไม 
กลาวการบริกรรมนั้นไว    แตนักศึกษาผูมีความตองการควรถือเอาบริกรรมนั้น 
ตามนัยท่ีขาพเจากลาวไวแลว   ในปกรณวเิศษช่ือวิสุทธิมรรค*.   ก็ในนิทาน 
แหงพระวนิัยนี้    ขาพเจาจกัพรรณนาไวเฉพาะบาลีเทานัน้, 
        บทวา  เสยฺยถีท   เปนนบิาต   ลงในอรรถแหงการแสดงประการท่ี 
พระองคทรงเร่ิมไวแลว.    เพราะเหตุนั้นนั่นแล   พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะ 
ทรงแสดงประการท่ีตางกันแหงบุพเพนิวาส   ท่ีพระองคทรงเร่ิมไวแลวนั้น  จึง 
* วิสุทธิมรรค.  ๒ /๒๕๑-๒๕๓.  
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ตรัสคํามีอาทิวา  เอกมฺป   ชาตึ   เปนตน.  ในคําวา  เอกมฺป  ชาตึ  เปนตนนั้น 
มีวินิจฉัยดังนี้ :-   
        สองบทวา   เอกมฺป  ชาตึ   ความวา  ชาติหนึ่งบาง  ไดแก   ขันธสันดาน 
อันนับเนื่องในภพหน่ึง.   ซ่ึงมีปฏิสนธิเปนมูล   มีจุติเปนท่ีสุด.  บทวา  เทฺวป 
ชาติโย  เปนตน  ก็นยันี้. 
                          [อรรถาธิบายเร่ืองกัป] 
        อนึ่ง  ในบทวา  อเนเกป    สวฏฏกปฺเป  เปนตน   พงึทราบวา 
กัปท่ีกําลังเส่ือมลง   ช่ือวาสังวัฏฏกัป,  กัปท่ีกําลังเจริญข้ึน   ช่ือววิัฏฏกัป.  บรรดา 
สังวัฏฏกัปและววิัฏฏกัปท้ัง  ๒  นั้น   สังวฏัฏฐายีกัป  ช่ือวาเปนอันทานถือเอาแลว 
ดวยสังวัฏฏัป   เพราะสังวัฏฏกัปเปนมูลเดิมแหงสังวัฏฏฐายีกัปนัน้  และ 
วิวัฏฏฐายกีัป   ก็เปนอันทานถือเอาแลวดวยววิัฏฏกัป. 
        จริงอยู   เม่ือถือเอาเชนนั้น  กัปท้ังหลายที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  !  อสงไขยกัป  ๔   อยางเหลานี,้  ๔  อยางเปนไฉน  ?  คือ 
สังวัฏฏกัป  ๑  สังวัฏฏฐายีกปั  ๑  ววิัฏฏกัป  ๑   ววิัฏฏฐายีกัป*  ๑,  ท้ังหมด 
ยอมเปนอันทานถือเอาแลว. 
        บรรดากัปเหลานั้น  สังวัฏฏกัปมี  ๓  คือ  เตโชสังวัฏฏกัป  (คือกัปท่ี 
พินาศไปเพราะไฟ)   ๑  อาโปสังวัฏฏกัป  (คือกัปท่ีพินาศไปเพราะน้ํา)  ๑  วาโย- 
สังวัฏฏกัป  (คือกัปท่ีพินาศไปเพราะลม)  ๑. 
        เขตแดนแหงสังวัฏฏกปัมี  ๓  คือ  ช้ันอาภัสสระ  ๑  ช้ันสุภกณิหะ  ๑ 
ช้ันเวหัปผละ  ๑.   ในกาลใด   กัปยอมพนิาศไปเพราะไฟ,   ในกาลนั้น  โลกยอม 
ถูกไฟเผา   ภายใตตั้งแตช้ันอาภัสสระลงมา,  ในกาลใด   กัปยอมพนิาศไปเพราะน้ํา 
*   องฺ.   จตุกฺก.   ๒๑  / ๑๙๐  
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ในกาลนัน้  โลกยอมถูกน้ําทําลายใหแหลกเหลวไป   ภายใตตั้งแตช้ันสุภกณิหะ 
ลงมา.   ในกาลใด   กัปยอมพินาศไปเพราะลม,   ในกาลนั้น  โลกยอมถูกลมพัด 
ใหกระจัดกระจายไป   ภายใตตั้งแตช้ันเวหปัผละลงมา.   ก็โดยสวนมาก* พุทธเขต 
อยางหนึ่ง  (คือเขตของพระพุทธเจา)  ยอมพินาศไป  แมในกาลทุกเม่ือ.   
                [พุทธเขต  ๓   พรอมท้ังอรรถาธิบาย] 
        ข้ึนช่ือวา  พุทธเขต   (คือเขตของพระพุทธเจา)  มี  ๓  คือ  ชาติเขต 
(คือเขตท่ีประสูติ)  ๑   อาณาเขต  (คือเขตแหงอํานาจ)  ๑  วิสัยเขต   (คือ 
เขตแหงอารมณ  หรือความหวัง)  ๑. 
        ในพุทธเขต  ๓  อยางนัน้  สถานเปนท่ีหวั่นไหวแลว  เพราะเหตุท้ังหลาย 
มีการถือปฏิสนธิเปนตน  ของพระตถาคต  ช่ือ  ชาติเขต  ซ่ึงมีหม่ืนจักวาล 
เปนท่ีสุด, 
        สถานท่ีอานุภาพแหงพระปริตรเหลานี้  คือ  รัตนปริตร   เมตตาปริตร 
ขันธปริตร  ธชัคคปริตร  อาฏานาฏิยปริตร  โมรปริตร  เปนไปชื่อวา  อาณาเขต 
ซ่ึงมีแสนโกฏิจักรวาลเปนท่ีสุด. 
        เขตเปนท่ีพึงซ่ึงพระองคทรงระลึกจํานงหวัง   ท่ีพระองคทรงหมายถึง 
ตรัสไววา  กห็รือวา   ตถาคตพึงหวังโลกธาตุมีประมาณเพียงใด  ดังนี้เปนตน 
ช่ือวา  วิสัยเขต   ซ่ึงมีประมาณหาท่ีสุดมิได. 
        บรรดาพุทธเขตท้ัง  ๓   เหลานั้น  อาณาเขตอยางหนึ่ง   ยอมพินาศไป 
ดังพรรณนามาฉะนี,้  ก็เม่ืออาณาเขตน้ันพนิาศอยู  ชาติเขตก็ยอมเปนอันพินาศ 
ไปดวยเหมือนกัน.   และชาติเขตเม่ือพินาศไป  กย็อมพนิาศโดยรวมกันไปทีเดียว. 
แมเม่ือดํารงอยู  ก็ยอมดํารงอยูโดยรวมกัน.   ความพินาศไป  และความดํารงอยู 
* วิตฺถารโตติ  ปุถุกโต.   โยชนา  ๑ / ๑๖๑  
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แหงเขตนัน้   ขาพเจากลาวไวแลวในปกรณวิเสสช่ือวิสุทธิมรรค* .   นักศึกษา 
ท้ังหลายผูมีความตองการ  พงึถือเอาจากปกรณวิเสสช่ือวสุิทธิมรรคนั้น. 
        ก็บรรดาสังวัฏฏกัปและววิัฏฏกัป   ท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวแลว 
อยางนั้น  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยู   ณ  โพธิมัณฑ  เพื่อตองการตรัสรู 
ยิ่งซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ   ทรงระลึก  (บุพเพนวิาสได)  ตลอดสังวฏัฏกัป 
เปนอันมากบาง   ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏฏกัปและววิัฏฏกัป 
เปนอันมากบาง.   
        ทรงระลึกได  โดยนัยอยางไร  ? 
        คือทรงระลึกไดโดยนัยวา  อมุตตฺราสึ    ดังนี้เปนตน. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  อมุตตฺราสึ   ความวา  ในสังวัฏฏกัป 
ช่ือโนน  เราไดมีแลว  คือในภพก็ดี  ในกําเนิดก็ดี  ในคตกิ็ดี   ในวิญญาณฐิติกด็ ี
ในสัตตาวาสกด็ี   ในสัตตนิกายก็ดี   ช่ือโนน   เราไดมีแลว. 
        บทวา   เอวนฺนาโม   ความวา  (ในภพเปนตนช่ือโนน)  เรามีช่ือวา   
เวสสันดร  หรือมีช่ือวา  โชติบาล. 
        บทวา  เอวโคตฺโต   ความวา  เราเปนภควโคตรหรือโคตมโคตร. 
        บทวา  เอววณฺโณ   ความวา  เราเปนผูมีผิวขาว  หรือดําคลํ้า. 
        บทวา  เอวมาหาโร  ความวา  เรามีอาหารคือขาวสุขแหงขาวสาลีท่ี 
ปรุงดวยเนื้อ   หรือมีผลไมท่ีหลนเองเปนของบริโภค. 
        บทวา  เอวสุททุกฺขปฏิสเวที  ความวา   เราไดเสวยสุขและทุกข 
ตางโดยประเภทมีสามิสสุขและนิรามิสสุขเปนตน  ท่ีเปนไปทางกายและทางจิต 
โดยอเนกประการบาง. 
*   วิสุทธิมรรค  ๒ / ๒๒๕-๒๖๕.  
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        บทวา  เอวมายุปริยนฺโต  ความวา   (ในภพเปนตนช่ือโนน)  เรามี 
ท่ีสุดแหงอายมีุกําหนดไดรอยป   หรือมีท่ีสุดแหงอายุมีกาํหนดไดแปดหม่ืนส่ีพัน 
กัป  อยางนัน้. 
        หลายบทวา   โส  ตโต  สุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ   ความวา   เรานั้น 
จุติจากภพ  กําเนิด คติ  วิญญาณฐิติ   สัตตาวาส  หรือสัตตนิกายนั้นแลว 
จึงไดเกิดข้ึนในภพ   กําเนดิ   คติ   วิญญาณฐิติ   สัตตาวาส   หรือในสัตตนิกาย   
ช่ือโนนอีก. 
        บทวา  ตตฺราปาสึ   ความวา    ภายหลังเราไดมีแลว  ในภพ  กําเนิด 
คติ   วิญญาณฐิติ   สัตตาวาส  หรือในสัตตนิกายแมนัน้  ซํ้าอีก.  คําวา  เอวนาโม 
เปนตน  มีนยัดังกลาวแลวนัน่แล. 
        อีกอยางหน่ึง  เพราะการระลึกนี้วา  อมุตฺราสึ   เปนการทรงระลึก 
ตามท่ีตองการของพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงระลึกข้ึนไปตามลําดับ,  การระลึก 
นี้วา   โส  ตโต  จุโต  เปนการพิจารณาของพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงระลึก 
ถอยหลังกลับ,  เพราะฉะนั้น   พึงทราบใจความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ทรง 
หมายเอาภพดสิุต   จึงตรัสคํานี้วา  อมุตฺร   อุทปาทึ  ในลําดับแหงการทรงอุบัติ 
ข้ึนในภพนี้  ๆ  วา  อิธูปปนฺโน. 
        หลายบทวา  ตตฺราปาสึ  เอวนฺนาโม   ความวา  เราไดเปนเทวบุตร 
มีนามวา  เสตุเกตุ   ในดุสิตพิภพแมนั้น. 
        บทวา  เอวโคตฺโต   ความวา   เรามีโคตรอยางเดียวกนักับเทวดา 
เหลานั้น. 
        บทวา  เอววณฺโณ   ความวา   เรามีผิวพรรณดุจทอง. 
        บทวา  เอวมาหาโร  ความวา   เรามีอาหารขาวสะอาดเปนทิพย.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 288 
        บทวา  เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   ความวา   เราไดเสวยสุขอันเปนทิพย 
อยางนี้.   สวนทุกข  เปนเพยีงทุกขประจําสังขารเทานั้น. 
        บทวา  เอวมายุปริยนฺโต   ความวา  เรามีท่ีสุดแหงอายุหาสิบเจด็ 
โกฏิกับหกสิบแสนป  อยางนี้. 
        หลายบทวา  โส   ตโต  จุโต   ความวา  เรานั้น   จุติจากดุสิตพิภพ 
นั้นแลว.   
        ชุมนุมบทวา  อิธูปปนฺโน     ความวา  เราเกิดแลวในพระครรภของ 
พระนางมหามายาเทวใีนภพนี้.         
        บทวา  อิติ  แปลวา   ดวยประการฉะนี้. 
        สองบทวา  สาการ   สอุทฺเทส    คือพรอมดวยอุเทศ   ดวยอํานาจ 
ช่ือและโคตร,   พรอมดวยอาการ   ดวยอํานาจผิวพรรณเปนตน. 
        จริงอยู   สัตว   คน   อันชาวโลกยอมแสดงข้ึน   ดวยช่ือและโคตรวา 
ติสสะ   โคตมะ   ดังน้ี.  สัตว  ยอมปรากฏโดยความเปนตาง ๆ  กัน  ดวยผิวพรรณ 
เปนอาทิวา  ขาว  ดําคลํ้า   ดงันี้เปนตน.   เพราะเหตุนั้น  ช่ือและโคตร  ช่ือวา 
อุเทศ,  ผิวพรรณเปนตนนอกนี้  ช่ือวาอาการ. 
                        พวกเดียรถียระลึกชาติได  ๔๐  กัป 
        ถามวา  กพ็ระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมทรงระลึกบุพเพนิวาสไดพวกเดียว 
เทานั้นหรือ  ?    ขาพเจาจะเฉลยตอไป  :-   พระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมทรง 
ระลึกไดพวกเดียว  ก็หาไม,  ถึงแมพระปจเจกพุทธ   พระสาวกและเดียรถีย 
ก็ระลึกได,  แตวาระลึกไดโดยไมวิเศษเลย.*   จริงอยู   พวกเดียรถีย  ยอมระลึก 
ไดเพยีง  ๔๐  กัปเทานั้น  เลยจากนั้นไป  ระลึกไมได. 
*   สารัตถทีปนี   ๑ / ๖๑๓   เปน. . . อวิเสเสน.  
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        ถามวา   เพราะเหตุไร  ? 
        แกวา    เพราะมีปญญาหยอนกําลัง. 
        แทจริง   ปญญาของเดียรถียเหลานั้น   จัดวาหยอนกําลัง  เพราะเวน 
จากการกําหนดนามและรูป.   
                [พระอสีติมหาสาวกระลึกชาติไดแสนกัป] 
        ก็บรรดาพระสาวกท้ังหลาย  พระมาหาสาวก  ๘๐  รูป  ระลึกไดแสนกัป. 
พระอัครสาวกท้ัง  ๒  องค   ระลึกไดหนึ่งอสงไชยและแสนกัป.  พระปจเจกพุทธ 
ท้ังหลาย    ระลึกไดสองอสงไขยและแสนกัป.  จริงอยู  อภินิหารของพระมหา- 
สาวก    พระอัครสาวกและพระปจเจกพุทธเหลานั้น  มีประมาณเทานี้.  สวน 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ไมมีกําหนด,   พระพุทธเจาท้ังหลาย   ยอมระลึกได 
ตราบเทาท่ีทรงปรารถนา.  แตพวกเดียรถีย   ยอมระลึกไดตามลําดับขันธเทานั้น 
พนลําดับ  (ขันธ)  ไป  ยอมไมสามารถจะระลึกได  ดวยอํานาจจุตแิละปฏิสนธิ. 
เพราะวาการกาวลงสูประเทศ  (แหงญาณ)  ท่ีตนปรารถนา   ยอมไมมีแกเดียรถีย 
เหลานั้น   ผูเปนเหมือนคนบอด.   พระสาวกท้ังหลาย  ยอมระลึกไดแมโดย 
ประการท้ัง  ๒.  พระปจเจกพุทธท้ังหลาย  ก็เหมือนอยางนั้น,   สวนพระพุทธเจา 
ท้ังหลาย  ยอมทรงระลึกไดตลอดสถานท่ี ๆ  ทรงมุงหวังนัน้  ๆ  ท้ังหมดทีเดียว 
ในเบ้ืองตํ่าหรือเบ้ืองบน  ในโกฏิกัปเปนอันมากดวยลําดบัขันธบาง  ดวยอํานาจ 
จุติและปฏิสนธิบาง  ดวยอํานาจการกาวไปดุจราชสีหบาง. 
        ในคําวา  อย   โข  เม   พฺราหฺมณ   เปนตน  มีวนิิจฉัยดังนี้  :- 
        บทวา  เม  คือ  มยา  แปลวา  อันเรา.   ความรูแจง  ทานเรียกวา 
วิชชา  เพราะอรรถวา  ทําใหรูแจง.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 290 
        ถามวา  ยอมทําใหรูแจงอะไร  ? 
        แกวา  ยอมใหรูแจง  ซ่ึงบุเพนิวาส.   
        โมหะท่ีปกปดวิชชานั้น  ทานเรียกวา  อวิชชา   เพราะอรรถวา  เปน 
เหตุทําไมใหรูแจงซ่ึงบุพเพนวิาสนั้นนัน่แล.   โมหะนัน้นัน่เอง   ทานเรียกวา 
ตมะ  (ความมืด)   ในบทวา  ตโม   เพราะอรรถวาปกปด.  วิชชานั้นนั่นเอง 
ทานเรียกวา  อาโลกะ  ในบทวา  อาโลโก   เพราะอรรถวาทําแสงสวาง. 
ก็บรรดาบทเหลานี้  ในบทวา  วิชฺชา  อธิคตา  นี้  มีอธิบายเทานี้.  คําท่ีเหลือ 
เปนคํากลาวสรรเสริญ. 
        สวนในบทท้ัง  ๒   วา  วิชฺชา   อธิคตา  อวิชฺชา  วิหตา  นี้มีโยชนาวา 
วิชชานี้แล   เราไดบรรลุแลว  อวิชชา   อันเราผูไดบรรลุวิชชานั้น  กําจดัไดแลว. 
อธิบายวา  ใหพินาศแลว. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
        แกวา  เพราะเหตุท่ีวิชชาเกิดข้ึนแลว. 
        ในบทท้ัง  ๒   (คือ  ตโม  วิหโต   อาโลโก  อุปฺปนฺโน)  แมนอกนี ้
ก็มีนัยนี้. 
        ศัพทวา  ยถา  ในคําวา   ยถาต   นี้  เปนนิบาต  ลงในความอุปมา. 
ศัพทวา  ต   เปนนิบาต. 
        (วิชชาเปนตนเกดิข้ึนแลว)  แกบุคคลผูช่ือวาไมประมาท  เพราะความ 
ไมอยูปราศจากสติ.   ผูช่ือวาความเพยีรเผากิเลส  เพราะยงักิเลสใหเรารอน 
ดวยความเพียร.   ผูช่ือวามีตนสงไปแลว  อธิบายวา  ผูสงจิตไปแลว  เพราะ 
เปนผูไมมีความเยื่อใยในกายและชีวิต.  
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        พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสคําอธิบายน้ีไววา  อวิชชา  เรากําจัดไดแลว,   
วิชชา  เกดิข้ึนแลว   (แกเรา),   ความมืด  เรากําจัดไดแล,   และสวางเกิด 
ข้ึนแลว  (แกเรา.   ผละอันสมควรแกการประกอบความเพยีรเนือง  ๆ  นัน้  เรา 
ไดแลว   เหมือนอยางอวิชชา   อันพระโยคาวจรพึงกําจัด,   วิชชาพึงเกิดข้ึน, 
ความมืด   พึงถูกกําจัด,  แสดงสวาง  พึงเกดิข้ึน  แกพระโยคาวจรผูไมประมาท 
ผูมีความเพียรเผากิเลส   ผูมีตนสงไปแลวอยู   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        หลายบทวา  อย  โย  เม  พฺราหฺมณ   ปมา  อภินิพพฺทิา  อโหสิ 
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว    อณฺฑโกสมฺหา  ความวา  พราหมณ  !  ความชําแรก 
ออกคร้ังท่ีหนึง่  คือความออกไปคร้ังท่ีหนึง่   ไดแกความเกิดเปนอริยะคร้ังท่ี 
หนึ่งนีแ้ล   ไดมีแลวแกเรา  เพราะทําลายกระเปาะฟอง  คืออวิชชา   อันปกปด 
ขันธท่ีเราอยูอาศัยในภพกอน  ดวยจะงอยปาก   คือบุพเพนิวาสานุสตญิาณ 
ดุจความชําแรกออก  คือความออกไป  ไดแกความเกิดในภายหลัง ในหมูไก 
จากกระเปาะฟองไขนั้น  แหงลูกไก  เพราะทําลายกระเปาะฟองไข  ดวยจะงอย 
ปาก   หรือดวยปลายเล็บเทาฉะนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
                                กถาวาดวยปุพเพนิวาส  จบ.  
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                              กถาวาดวยทิพยจักษุ     
        หลายบทวา    โส   เอว   ฯ ป ฯ   จุตูปปาตฺาฌาย  ความวา 
(เราไดนอมจิตไปแลว)  เพื่อญาณ   (ความรู)  ในจุตแิละอุปบัติ  (ของสัตว 
ท้ังหลาย).   มีคําอธิบายวา  (เราไดนอมจิตไปแลว)  เพื่อญาณท่ีเปนเคร่ืองรู 
ความเคล่ือนและความบังเกดิ  ของสัตวท้ังหลาย. 
        สองบทวา  จตฺต   อภินนิฺนาเมสึ   ความวา  เราไดนอมบริกรรมจิต 
ไป. 
        สวนในคําวา  โส  ทิพฺเพน  ฯ เป ฯ  ปสฺสามิ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้  :- 
พระมหาสัตวท้ังหลาย  ผูมีบารมีเต็มเปยมแลว  ยอมไมมีการทําบริกรรม, จริงอยู 
พระมหาสัตวเหลานั้น  พอเมื่อนอมจิตไปเทานั้น  ยอมเปนสัตวท้ังหลาย 
ผูกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราบ  ไดด ี
ตกยาก  ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษขุองมนุษย.  กลุบุตรผูเปนอาทิกรร- 
มิกทั้งหลาย  ตองทําบริกรรมจึงเห็นดวย.  เพราะเหตุนั้น  การบริกรรม  ดวย 
สามารถแหงกลุบุตรเหลานั้น  จึงควรกลาวไวดวย.  แตเม่ือขาพเจา  จะกลาว 
การบริกรรมนั้นดวย  จะทํานทิานแหงพระวินัย  ใหเปนภาระหนกัยิ่ง,  เพราะ 
ฉะนั้น  ขาพเจาจะไมกลาวการบริกรรมนั้นไว.  สวนนกัศึกษาท้ังหลาย  ผูมี 
ความตองการ  ควรถือเอาการบริกรรมนั้น  ตามนัยท่ีขาพเจากลาวไวแลวใน 
ปกรณวเิสสช่ือ  วิสุทธิมรรค.*   แตในนิทานแหงพระวนิัยนี้  ขาพเจาจัก 
พรรณนาไวเฉพาะบาลีเทานัน้. 
* วิสุทธิมรรค  ๒ / ๒๕๑-๒๕๓.  
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                [อรรถาธิบายคําวาทิพยจักษุเปนตน] 
        บทวา  โส  คือ  โส  อห  แปลวา  เรานัน้,  ในคําวา  ทิพฺเพน   
เปนตน  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  จักษุประสาท  ช่ือวาทิพย  เพราะเปนเชนกบัดวย 
จักษุทิพย.   จริงอยู  จักษุประสาทของเทวดาท้ังหลาย  ท่ีเกิดเพราะสุจริตกรรม 
อันน้ําดี   เสลด  และเลือด   เปนตนมิไดพวัพัน  ซ่ึงสามารถรับอารมณแมใน 
ท่ีไกลได  เพราะเปนธรรมชาติท่ีพนจากอุปกิเลสเคร่ืองเศราหมอง  ช่ือวาเปน 
ทิพย.  ก็อีกอยางหนึ่ง  ณาณจักษุนี้  ท่ีเกิดเพราะกําลังแหงวิริยภาวนา  ก็เปน 
เชนจักษุประสาทนั้นเหมือนกัน,  เพราะเหตุนั้น  ญาณจักษุนั้น  จึงช่ือวาเปน 
ทิพย   เพราะเปนจักษุอันพระองคไดแลวดวยอํานาจทิพพวิหาร  และเพราะ 
การกําหนดแสงสวาง.  ช่ือวาเปนทิพย   แมเพราะมีความรุงเรืองมาก  ดวย 
การกําหนดแสงสวาง.   ช่ือวาเปนทิพย  แมเพราะมีคติ (ทางไป)  มาก  ดวย 
การเห็นรูปท่ีอยูภายนอกฝาเรือนเปนตน.  หมวด  ๕  แหงอรรถท้ังหมดนั้น 
บัณฑิตพึงทราบ  ตามแนวแหงคัมภีรศัพทศาสตร. 
        ช่ือวาจักษุ    เพราะอรรถวาเห็น  เปนเหมือนจักษุ  เพราะทํากิจแหง 
จักษุ  แมเพราะเหตุนั้น  จึงช่ือวาจักษุ.  ช่ือวาบริสุทธ์ิ   เพราะความเปนเหตุ 
แหงทิฏฐิวสุทธิ   ดวยการเหน็ความจุตแิละความอุปบัติ   (แหงสัตวท้ังหลาย). 
จริงอยู  ผูใด  ยอมเห็นเพยีงความจุติเทานัน้  ไมเหน็ความอุปบัติ  (แหงสัตว 
ท้ังหลาย)  ผูนัน้ยอมยดึเอาอุจเฉททิฏฐิ  (ความเหน็วาขาดสูญ).  ผูใดยอมเห็น 
เพียงความอุปบัติเทานั้น  ไมเห็นความจุติ  (แหงสัตวท้ังหลาย)  ผูนั้น  ยอม 
ยึดเอาทิฏฐิคือความปรากฏข้ึนแหงสัตวใหม  ๆ.  สวนผูใดยอมเหน็ท้ังสองอยาง 
นั้น  ผูนั้นยอมลวงเลยทิฏฐิท้ังสองอยางนั้นไป  เพราะเหตุนั้น  ทัสสนะนั้น 
ของผูนั้น จึงช่ือวาเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ.  สวนพระผูมีพระภาคเจา ไดทอด  
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พระเนตรเห็นท้ังสองอยางนั้นแลว.   เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงไดกลาวคํานี้วา   
ช่ือวาบริสุทธ์ิ  เพราะความเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ  ดวยการเห็นความจตุิและ 
ความอุปบัติ  (แหงสัตวท้ังหลาย) ดังนี้. 
[ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจาปราศจากอุปกิเลส ๑๑ อยาง] 
        อีกอยางหน่ึง  ช่ือวาบริสุทธ์ิ   เพราะเวนจากอุปกิเลส (เคร่ืองเศรา 
หมองจิต)  ๑๑  อยาง.   จริงอยู  ทิพยจักษุของพระผูมีพระภาคเจา  เวนแลว 
จากอุปกิเลส ๑๑ อยาง.  เหมือนอยางท่ีพระองคตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอน 
อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละท้ังหลาย*!  เราน้ันแล   รูแลววา  วิจิกจิฉา  เปน 
เคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละวจิิกิจฉา  เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา   อมนสิการ  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละอมนสิการ 
เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา   ถึงมิทธิ  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละถินมิทธะเคร่ือง 
เศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา   ความหวาดเสียว  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละความ 
หวาดเสียว  เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา   ความต่ืนเตน  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละความต่ืนเตน 
เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา    ความช่ัวหยาบ  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละความช่ัวหยาบ 
เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา  ความเพยีรท่ีปรารภเกินไป  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละ 
ความเพยีรท่ีปรารภเกินไป  เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
*  ในอุปกิเลสสูตร มีพระอนุรุทธะ  พระนันทิยะ  และพระกิมพิละ  ๓  ทานเขาไปเฝา,  แต 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสออกช่ือทานอนุรุทธะรูปเดียวท่ีเปนหัวหนา  ใชพหุวจนะ  เชน  สาริปุตตา 
เปนตน.  
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        รูแลววา  ความเพยีรท่ีหยอนเกนิไป  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต จึงละ 
ความเพยีรท่ีหยอนเกนิไป  เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา  ตัณหาที่คอยกระซิบ  เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละตัณหา 
ท่ีคอยกระซิบ  เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได.   
        รูแลววา  มานัตตสัญญา    (คือความสําคัญสภาวะเปนตาง ๆ  กัน) 
เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละนานัตตสัญญา   เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        รูแลววา  กิริยาท่ีเพงดูรูปเกินไป   เปนเคร่ืองเศราหมองจิต  จึงละกิริยา 
ท่ีเพงรูปเกินไป  เคร่ืองเศราหมองจิตเสียได. 
        ดูกอนอนรุุทธะนันทิยะและกิมพิละท้ังหลาย  !  เรานั้นแล  เปนผูไม 
ปรามาส  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวอยู  ยอมรูสึกแสงสวางอยางเดยีว 
เทียวแล  แตไมเห็นรูปท้ังหลาย  เห็นแตรูปอยางเดยีวเทียวแล  แตไมรูสึก 
แสงสวาง*  ดังนี้เปนตน 
        ญาณจักษุนั้น  (ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น)  ช่ือวาบริสุทธ 
เพราะเวนจากอุปกิเลส  (เคร่ืองเศราหมองจิต)  ๑๑  อยาง  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
        ช่ือวา  ลวงจักษุของมนษุย  เพราะเหน็รูปลวงเลยอุปจารแหงมนษุย 
ไป. 
        อีกอยางหน่ึง  พึงทราบวา  ช่ือวาอติกกันตมานุสกะ  เพราะลวงเลย 
มังสจักษุของมนุษยไป. ดวยทิพยจักษุนั้นอันบริสุทธลวงเลยเสีย  ซ่ึงจกัษุของ 
มนุษย. 
        สองบทวา  สตฺเต  ปสฺสามิ    ความวา  เรายอมดู  คือยอมเห็น  ไดแก 
ตรวจดูสัตวท้ังหลาย  (ดวยทิพยจกัษุ)  เหมือนมนุษย  ดูดวยมังสจกัษุฉะนั้น. 
*   ม.  อุปริ.  ๑๔ / ๓๐๖-๓๐๗  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 296 
        ในคําวา   จวมาเน  อุปปชชฺมาเน  เปนตนนี้   วินิจฉัยดังนี้ :- 
        ใคร  ๆ  ไมสามรถเพ่ือจะเหน็สัตวท้ังหลายได  ดวยทิพยจกัษุในขณะ 
จุติหรือในขณะอุปบัติ  แตสัตวเหลาใด  ผูใกลตอจุติอยูวา  จักจุติเดี๋ยวนี้  สัตว 
เหลานั้น  ทานประสงควา  กาํลังจุติ  และสัตวเหลาใด  ผูถือปฏิสนธิแลว 
หรือผูเกิดแลวบัดเดี๋ยวนี้  สัตวเหลานัน้ทานก็ประสงควา  กําลังจะอุปบัต ิ พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  เรายอมเล็งเหน็สัตวเหลานัน้   คือเห็นปานนั้น 
ผูกําลังจุติและผูกําลังอุปบัติ  ดังน้ี.   
        บทวา  หีเน  ความวา  ผูถูกเขาติเตียน   คือดูหม่ิน  เหยียดหยาม 
ดวยอํานาจชาติตระกูลและโภคะเปนตน  ท่ีช่ือวาเลวทรามเพราะความเปนผู 
ประกอบดวยผลวิบากแหงโมหะ. 
        บทวา  ปณีเต  ความวา  ผูตรงกันขามจากบุคคลเลวนั้น  เพราะ 
ความเปนผูประกอบดวยผลวบิากแหงอโมหะ. 
        บทวา   สุวณฺเณ  ความวา  ผูประกอบดวยผิวพรรณ  ท่ีนาปรารถนา 
นาใคร   และนาชอบใจ  เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงอโทสะ. 
        บทวา  ทุพฺพณฺเณ   ความวา  ผูประกอบดวยผิวพรรณที่ไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร  และไมนาชอบใจ   เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงโทสะ. 
อธิบายวา  ผูมีรูปแปลกประหลาดจากผูท่ีมีรูปสวย  ดังนี้บาง.                 
        บทวา   สุคเต  ไดแก  ผูไปสูสุคติ.  อีกอยางหนึ่ง  ไดแกผูม่ังค่ัง 
คือมีทรัพยมาก  เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงอโลภะ. 
        บทวา  ทุคฺคเต  ไดแก  ไปสูสุคติ.   อีกอยางหนึ่ง  ไดแกผูยากจน 
คือมีขาวและน้ํานอย   เพราะความเปนผูประกอบดวยผลวิบากแหงโลภะ.  
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        บทวา  ยถากมฺมูปเค   ไดแก   ผูเขาถึงตามกรรมท่ีคนเขาไปส่ังสม 
ไวแลว. 
        บรรดาบทเหลานั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกิจแหงทิพยจกัษุดวยบท 
ตน  ๆ  วา  จวมาเน  เปนอาทิ.  อนึ่ง  กิจแหงยถากัมมูปตฌาณ  (ญาณเคร่ือง 
รูสัตวผูเขาถึงตามกรรม)   กเ็ปนอันตรัสแลวดวยบทนี้.   
        [ลําดับความเกิดขึ้นแหงยถากัมมูปคญาณ] 
                ก็ลําดับความเกดิข้ึนแหงญาณนัน้  มีดังตอไปนี้  :- 
        (ภิกษุในพระศาสนา๑นี)้    เจริญอาโลกกสิณ มุงหนาตอนรกเบ้ืองต่ํา 
แลว  ยอมเห็นสัตวนรกท้ังหลาย  ผูตามเสวยทุกขอยางใหญอยู.  การเหน็นั้น 
จัดเปนกิจแหงทิพยจกัษุโดยแท.  เธอนั้นใฝใจอยูอยางนีว้า  สัตวเหลานี้  ทํากรรม 
อะไรหนอแล  จึงไดตามเสวยทุกขอยูอยางนี้  ?  ลําดับนัน้  ญาณอันมีกรรมนั้น 
เปนอารมณ   ก็เกิดข้ึนแกเธอนั้นวา  เพราะทํากรรมช่ือน้ี.  อนึ่ง  เธอนั้น 
เจริญอาโลกกสิณ    มุงหนาตอเทวโลกเบ้ืองบนแลว   ยอมเห็นสัตวท้ังหลายใน 
สวนนันทวัน  มิสสกวัน  และปารุสกวัน  เปนตน  ผูเสวยสมบัติอยางใหญอยู 
การเห็นแมนั้นจัดเปนกิจแหงทิพยจกัษุโดยแท.   เธอนั้นใฝใจอยูอยางนีว้า 
"สัตวเหลานี้ทํากรรมอะไรหนอแล  จึงไดเสวยสมบัติอยางนี้  ?"  ลําดับนั้น 
ญาณอันมีกรรมนั้นเปนอารมณก็เกิดข้ึนแกเธอนั้นวา  "เพราะทํากรรมช่ือนี้." 
นี้ช่ือวา   ยถากมัมูปคญาณ  (ญาณเคร่ืองรูสัตวผูเขาถึงตามกรรม).  ช่ือวาการ 
บริกรรมแผนกหน่ึงแมแหงยถากัมมูปคญาณน้ีกไ็มมี.   ยถากัมมูปคญาณน้ี  ไมมี 
การบริกรรมไวแผนกหนึ่งแมฉันใด   แมอนาคตดังสญาณก็ไมมีฉันนัน้.  จริงอยู 
ญาณเหลานี้ ๒    ท่ีเปนบาทแหงทิพยจักษนุัน่แล   ยอมสําเร็จพรอมกับทิพยจกัษ ุ
นั่นเอง. 
๑.  ฎีกาปรมัตถมัญชุสา  ๒ / ๓๓๐  อิมานิ  ศัพทนี้เปน  อิมินา  ในวิสุทธิมรรคก็เปน อิมินา. 
๒.  วิสุทธิมรรค ๒ / ๒๖๙  มีศัพทวา  อิธ  ภกิฺขุ  จึงไดแปลไวตามน้ัน  เพราะความชัดด.ี  
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        ในคําวา   กายทุจฺจริเตน   เปนตน   มีวนิิจฉัยดังนี้ :-  ความประพฤติ   
ช่ัว   หรือความประพฤติเสียหาย  เพราะมีกิเลสเปนความเสียหาย  เพราะเหตุนั้น 
จึงช่ือวา   ทุจริต.  ความประพฤติช่ัวทางกาย   หรือความประพฤติชั่วท่ีเกิดจาก 
กาย  เพราะเหตุนั้น  จึงช่ือวา  กายทุจริต.   แมวจีทุจริต  และมโนทุจริต  ก็ 
ควรทราบดังอธิบายน้ี. 
        บทวา  สมนฺนาคตา  แปลวา  เปนผูพรอมเพรียง. 
        [การดาพระอริยเจาหามสวรรคและหามรรค] 
        สองบทวา  อริยาน  อุปวาทกา   ความวา  สัตวท้ังหลาย  ผูมีความ 
เห็นผิด    เปนผูใครซ่ึงความฉิบหายมิใชประโยชน  กลาวใสราย  มีคําอธิบายวา 
ดาทอ    ติเตียนพระอริยเจาท้ังหลาย   คือพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา 
และพระสาวกของพระพุทธเจา  โดยท่ีสุด  แมคฤหัสถผูเปนพระโสดาบัน  ดวย 
อันติมวัตถุ  หรือดวยการกําจัดเสียซ่ึงคุณ. 
        ในการกลาวใสราย  ๒  อยางนั้น  บุคคลผูกลาวอยูวา  สมณธรรมของ 
ทานเหลานั้น  ไมมี,   ทานเหลานั้น ไมใชสมณะ   ดังนี้  พงึทราบวา  ช่ือวา 
กลาวใสรายดวยอันติมวัตถุ.  บุคคลผูกลาวอยูวา  ฌานก็ด ี วิโมกขก็ดี  มรรค 
ก็ดี  ผลก็ดี  ของทานเหลานั้น  ไมมี  ดังนี้   พึงทราบวา  ช่ือวากลาวใสราย 
ดวยการกําจดัเสียซ่ึงคุณ.  ก็ผูนั้นพึงกลาวใสรายท่ังท่ีรูตัวอยู  หรือไมรูกต็าม 
ยอมช่ือวา   เปนผูกลาวใสรายพระอริยเจาแท  แมโดยประการท้ังสอง.  กรรม 
(คือการกลาวใสรายพระอริยเจา)   เปนกรรมหนัก  เปนท้ังสัคคาวรณ  (หาม 
สวรรค)  ท้ังมัคคาวรณ   (หามมรรค)  
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        [เร่ืองภิกษุหนุมกลาวใสรายพระอริยเจาชั้นสูง] 
        ก็เพื่อประกาศขอท่ีการดาเปนกรรมท่ีหนักนั้น   พระโบราณาจารย 
ท้ังหลาย  จึงนาํเร่ืองนี้มาเปนอุทาหรณ  ดังตอไปนี้  :-   
        ไดยนิวา  พระเถระรูปหนึ่ง  และภิกษหุนุมรูปหนึ่ง  เท่ียวไปบิณฑบาต 
ในบานแหงใดแหงหนึ่ง.  ทานท้ัง  ๒  นัน้  ไดขาวยาคูรอนประมาณกระบวนหน่ึง 
ในเรือนหลังแรกนั่นเอง.  แตพระเถระเกดิลมเสียดทองข้ึน.  ทานคิดวา  ขาว 
ยาคูนี้  เปนของสบายแกเรา  เราจะด่ืมขาวยาคูนั้นกอนท่ีมันจะเย็นเสีย  ทาน 
จึงไดนั่งดื่มขาวยาคูนัน้บนขอนไม   ซ่ึงพวกมนุษยเข็นมาไว  เพื่อตองการทํา 
ธรณีประตู.   ภิกษหุนุมนอกนี้   ไดรังเกียจพระเถระนั้น  ดวยคิดวา  พระเถระ 
แกรูปน้ีหวิจดัหนอ   กระทําใหเราไดรับความอับอาย.  พระเถระเท่ียวไปในบาน 
แลวกลับไปยังวิหาร  ไดพูดกะภิกษุหนุมวา  อาวุโส  ท่ีพึ่งในพระศาสนานี้ 
ของคุณมีอยูหรือ  ? 
        ภิกษหุนุม   เรียนวา  มีอยู  ขอรับ  !  กระผมเปนพระโสดาบัน. 
พระเถระ  พูดเตือนวา  อาวุโส  !   ถากระนัน้  คุณไมไดทําความพยามยาม 
เพื่อตองการมรรคเบ้ืองสูงข้ึนไปหรือ ?*  เพราะพระขีณาสพ  คุณไดกลาว 
ใสรายแลว.  ภกิษุหนุมรูปนัน้  ไดใหพระเถระน้ันอดโทษแลว   เพราะเหตุนั้น 
กรรมนั้นของภิกษหุนุมรูปนั้น  ก็ไดกลับเปนปกติเดิมแลว. 
* ในวิสุทธิมรรค  ภาค  ๒ / ๒๗๐-  มีดังนี้คือ  เตนหาวุโส  อุปริมคฺคตฺถาย  วายาม  มาอกาสีติ. 
    กสฺมา  ภนฺเตติ.  ขีณาสโว ตยา อุปวทิโตติ. แปลวา พระเถระ พูดเตือนวา อาวุโส ถากระนั้น 
    คุณไมไดทําความพยายาม  เพื่อตองการมรรคเบ้ืองสูงข้ึนไปหรือ  ?  ภิกษุ นุนเรียนวา  เพราะ 
    เหตุไร  ขอรับ  ?   พระเถระพูดวา  เพราะพระขีณาสพ  คุณไดกลาวใสรายแลว  กสฺมา  ภนฺเตติ 
    ในสามนตนี้  นาจะตกไป.  
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        [วิธีขอขมาเพื่อใหอดโทษใหในการดาใสราย]   
        เพราะฉะนั้น  ผูใดแมอ่ืน   กลาวใสรายพระอริยเจา  ผูนั้นไปแลว 
ถาทานแกกวาตนไซร, ก็พึงใหทานอดโทษให  ดวยเรียนทานวา  กระผมได 
กลาวคํานี้และคํานี้กะพระคุณเจาแลว  ขอพระคุณเจาไดอดโทษน้ันใหกระผม 
ดวยเถิด  ถาทานออนกวาตนไซร  ไหวทานแลวนั่งกระโหยงประคองอัญชลี 
พึงขอใหทานอดโทษให  ดวยเรียนทานวา  ขาแตทานผูเจริญ !  กระผมไดกลาว 
คํานี้และคํานีก้ะทานแลว  ขอทานจงอดโทษน้ันใหแกขาพเจาดวยเถิด  ถาทาน 
ไมยอมอดโทษให  หรือทานหลีกไปยังทิศ  (อ่ืน)  เสีย  พึงไปยังสํานกัของภิกษ ุ
ท้ังหลายผูอยูในวิหารนั้น.  ถาทานแกกวาตนไซร  พึงยืนขอขมาโทษทีเดียว 
ถาทานออนกวาตนไซร  ก็พงึนั่งกระโหยงประคองอัญชลี  ใหทานชวยอดโทษ 
ให  พึงกราบเรียนใหทานอดโทษอยางนีว้า  ขาแตทานผูเจริญ  !  กระผมได 
กลาวคํานี้  และคํานี้กะทานผูมีอายุช่ือโนนแลว  ขอทานผูมีอายุรูปนัน้  จงอด 
โทษใหแกกระผมดวยเถิด  ถาพระอริยเจาน้ันปรินิพพานแลวไซร,  ควรไป 
ยังสถานท่ีตั้งเตียงท่ีทานปรินิพาน  แมไปจนถึงปาชาแลว  พึงใหอดโทษให 
เม่ือตนไดกระทําแลวอยางนี้  กรรมคือการใสรายนั้น   ก็ไมเปนท้ังสัคคาวรณ 
มัคคาวรณ  (ไมหามท้ังสวรรคท้ังมรรค)   ยอมกลับเปนปกติเดิมทีเดียว. 
  [การกลาวใสรายพระอริยเจามีโทษเชนกับอนันตริยกรรม] 
        บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  แปลวา  มีความเห็นวิปริต. 
        บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา  ความวา  ก็คนเหลาใด  ใหชน 
แมเหลาอ่ืนสมาทาน  บรรดากรรมมีกายกรรมเปนตน  ซ่ึงมีมิจฉาทิฏฐิเปนมูล. 
คนเหลานั้น  ช่ือวามีกรรมนานาชนิดอันตนสมาทานถือเอาแลว  ดวยอํานาจ 
มิจฉาทิฏฐิ.  กบ็รรดาอริยุปวาทและมิจฉาทิฏฐิเหลานั้น  แมเม่ือทานสงเคราะห  
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อริยุปวาทเขาดวยวจีทุจริตศัพทนั่นเอง   และมิจฉาทิฏฐิเขาดวยมโนทุจริตศัพท   
เชนกันแลว   การกลาวถึงกรรมท้ัง ๒  เหลานี้ซํ้าอีก   พึงทราบวา  มีการแสดง 
ถึงขอท่ีกรรมท้ัง  ๒   นั้นมีโทษมากเปนประโยชน.   จริงอยู  อริยุปวาท  มีโทษ 
มากเชนกับอนนัตริยกรรม.   เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอน 
สารีบุตร  !  เปรียบเหมือนภกิษุผูถึงพรอมดวยศีล  ถึงพรอมดวยสมาธิ  ถึงพรอม 
ดวยปญญาพึงไดล้ิมอรหัตผล  ในภพปจจบัุนนี้แล  แมฉันใด,   ดูกอนสารีบุตร  ! 
เรากลาวขออุปไมยนี้   ฉันนั้น  บุคคลนั้น  ไมละวาจานัน้เสีย  ไมละความคิด 
นั้นเสีย  ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสียแลว  ตองถูกโยนลงในนรก  (เพราะอริยปุวาท) 
เหมือนถูกนายนิรยบาลนํามาโยนลงในนรกฉะน้ัน.๑  ก็กรรมอยางอ่ืน  ช่ือวา 
มีโทษมากกวามิจฉาทิฏฐิยอมไมมี.  เหมือนอยางท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัส 
ไววา  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  !  เรายังไมเล็งเห็นแมธรรมอยางหนึ่งอ่ืน  ซ่ึงมีโทษ 
มากกวาเหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย  ภกิษท้ัุงหลาย  !  โทษท้ังหมดมีมิจฉาทิฏฐิ 
เปนอยางยิ่ง๒ ดังนี้. 
        สองบทวา  กายสฺส  เภทา  ความวา  เพราะสละอุปาทินนกขันธเสีย 
(ขันธท่ียังมีกิเลสเขาไปยึดครองอยู). 
        บทวา  ปรมฺมรณา  ความวา  แตการถือเอาขันธท่ีเกดิข้ึนในลําดับ 
แหงการสละน้ัน.  อีกอยางหนึ่ง  สองบทวา  กายสฺส  เภทา  คือ  เพราะความ 
ขาดสูญแหงชีวิตินทรีย.  บทวา  ปรมฺมรณา  คือ  ตอจากจตุิจิต. 
        [อรรถาธิบายคําวานรกไดชื่อวาอบายเปนตน] 
        คําท้ังหมดมีอาทิอยางนีว้า   อปาย   เปนไวพจนแหงคําวา  นิรยะ, 
จริงอยู  นิรยะ  ช่ือวา  อบาย  เพราะไปปราศจากความเจริญ  ท่ีสมมติวาเปนบุญ 
อันเปนเหตุแหงสวรรคและนิพพาน   หรือเพราะไมมีความเจริญข้ึนแหงความสุข. 
๑  ม.  มู.  ๑๒ / ๑๔๕.    ๒.  องฺ.  ติก.  ๒๐ / ๔.  
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        ท่ีช่ือวา  ทุคติ   เพราะอรรถวา   มีคติแหงทุกขเปนท่ีพึ่ง.   อีกอยางหน่ึง   
ช่ือวา  ทุคติ   เพราะอรรถวา   มีคติท่ีเกิดเพราะกรรมท่ีช่ัวรายเพราะมีโทษมาก. 
        ท่ีช่ือวา   วินิบาต  เพราะอรรถวา   เปนสถานท่ีพวกสัตวผูชอบทําช่ัว 
ตกไปไวอํานาจ.  อีกอยางหนึ่ง  ช่ือวา  วินบิาต   เพราอรรถวา   เปนสถานท่ี 
ท่ีพวกสัตวผูกาํลังพินาศ   มีอวัยวะใหญนอยแตกกระจายตกไปอยู. 
        ท่ีช่ือวา  นิรยะ  เพราะอรรถวา   เปนสถานท่ีไมมีความเจริญท่ีรูกนั 
วาความยินดี  อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงกําเนดิสัตวดิรัจฉาน 
ดวยอบายศัพท.   จริงอยู  กาํเนิดสัตวดิรัจฉานจัดเปนอบาย  เพราะปราศจาก 
สูตติ  แตไมจดัเปนทุคติ  เพราะเปนสถานที่เกิดแหงสัตวท้ังหลายมีพญานาค 
เปนตน   ผูมีศักดามาก.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเปตวิสัย   ดวยทุคติศัพท. 
จริงอยู   เปตวสัิยนั้นจดัเปนอบายดวย   เปนทุคติดวย  เพราะปราศไปจากทุคติ 
และเพราะเปนคติแหงทุกข,   แตไมเปนวินบิาต  เพราะไมมีความตกไป  เชน 
กับพวกอสูร.   แทจริง  แมวมิานท้ังหลาย  ยอมเกิดข้ึนแกพวกเปรตผูมีฤทธ์ิมาก. 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงอสุรกาย ดวยวินิปาตศัพท.   ความจริงอสุรกาย 
นั้น  ทานเรียกวา  เปนอบายดวย  เปนทุติดวย  เพราะอรรถตามท่ีกลาวมาแลว 
และวาเปนวนิบิาต  เพราะเปนผูมีความตกไปจากความเกิดข้ึนแหงสมบัติท้ังปวง, 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงนิรยะน่ันแล   ซ่ึงมีออเนกประการมือวจีเปนตน 
ดวยนิรยศัพท. 
        บทวา  อุปปนฺนา  แปลวา   เขาถึงแลว  อธิบายวา  เกดิข้ึนแลวใน 
นรกนั้น.   ศุกลปกษ  (ฝายขาว)  พึงทราบโดยบรรยายท่ีแปลกกันจากท่ีกลาว 
แลว.   สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :-  แมคติแหงมนษุย  ทานก็สงเคราะหเอา 
ดวนสุคติศัพท  ในศุกลปกษนี้.   เทวคติเทานั้นทานสงเคราะหเขาดวยสัคคศัพท.  
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        ใน  ๓  บทวา  สุคตึ   สคฺค  โลก   นั้น  มีใจความเฉพาะคําดังนี้คือ  :- 
ช่ือวา  สุคติ  เพราะอรรถวา   เปนคติดี.  ช่ือวา  สัคคะ   เพราะอรรถวา 
เลิศดวยดี   ดวยอารมณท้ังหลายมีรูปเปนตน.   สุคติและสวรรคท้ังหมดนั้น 
ช่ือวา  โลก   เพราะอรรถวา   พินาศและแตกสลายไป.   
        วิชชาคือทิพยจกัษุญาณ   ช่ือวา  วิชชา.  อวิชชา  อันเปนเคร่ือง 
ปกปดจุตแิละปฏิสนธิของสัตวท้ังหลาย  ช่ือวา  อวิชชา.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวนั่นแหละ  ดวยประการฉะนี้. 
                                        กถาวาดวยทิพยจักษุจบ  
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                            กถาวาดวยอาสวักขยญาณ 
        จริงอยู ในกถาวาดวยทิพยจกัษุญาณนี ้ มีความแปลกกันดังตอไปนีแ้ล. 
ในกถาวาดวยปุพเพนวิาส  ขาพเจากลาวไวแลววา  เพราะทําลายกระเปาะฟอง 
คืออวิชชา   อันปกปดขันธท่ีตนเคยอยูแลวในกาลกอน   ดวยจะงอยปากคือ 
บุพเพนวิาสานุสติญาณ  ดงันี ้ ฉันใด  ในกถาวาดวยทิพยจกัษุญาณนี้  ก็ควร   
กลาววา  เพราะทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชาอันปกปดความจุตแิละอุปบัติ 
(ของสัตวท้ังหลาย)  ดวยจะงอยปากคือจุตปูปาตญาณ  ดงันี้  ฉันนั้น. 
        ในคําวา  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  นี้  ควรทราบจิตในจตุตถฌาณ 
อันเปนบาทแหงวิปสสนา  (ตอไป). 
        สองบทวา  อาสวาน   ขยฺาณาย  ความวา  เพ่ือประโยชนแก. 
อรหัตมรรคญาณ.   จริงอยู  อรหัตมรรค   ทานเรียกวา   ธรรมเปนท่ีส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย  เพราะทําอาสวะใหพนิาศไป.   ก็ญาณน้ี  ในอรหัตมรรค 
นั้น  ทานเรียกวา  ธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เพราะความที่ญาณ 
นั้นเปนธรรมนับเนื่องแลว  ในมรรคนั้น  ดวยประการฉะนี้. 
        สองบทวา   จิตฺต อภินนิฺนาเมสึ ความวา   เราไดนอมวิปสสนาจติ 
ไปเฉพาะแลว. 
        ในคํามีอาทิอยางนี้วา  โส   อิท  ทุกฺข   พึงทราบใจความอยางนี้วา 
เราไดรู  คือทราบ   ไดแกแทงตลอดแลว    ซ่ึงทุกขสัจแมท้ังหมด   ตามความ 
เปนจริง  ดวยการแทงตลอดลักษณะตามท่ีเปนจริงวา   ทุกขมีประมาณเทานี้ 
ไมมีทุกขยิ่งข้ึนไปกวานี้   และเราไดรู  คือทราบ  ไดแกแทงตลอดแลว  ซ่ึงตัณหา 
อันยังทุกขนัน้ใหเกดิ  ตามความเปนจริง  ดวยการแทงตลอดลักษณะตามท่ี  
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เปนจริงวา  นี้   ทุกขสมุทัย   แมทุกขและตณัหาทั้ง  ๒  นัน้  ไปถึงสถานท่ีใด 
ยอมดับไป  เราก็ไดรู  คือไดทราบ  ไดแกแทงตลอดแลว  ซ่ึงสถานท่ีนั้น คือ 
พระนิพพาน   อันเปนไปไมไดแหงทุกขและตัณหานั้น  ตามความเปนจริง 
ดวยการแทงตลอดลักษณะตามท่ีเปนจริงวา  นี้ทุกขนิโรธ  และเราก็ไดรู คือ 
ไดทราบ  ไดแกแทงตลอดแลว  ซ่ึงอริยมรรค  อันเปนเหตุใหบรรลุทุกขนิโรธ   
นั้น  ตามเปนจริง  ดวยการแทงตลอดลักษณะตามท่ีเปนจริงวา  นี้ทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทา  ดังนี้. 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงสัจจะท้ังหลาย  โดยสรุปอยางนี้ 
แลว  บัดนี้  เม่ือจะทรงแสดงดวยอํานาจกิเลสโดยบรรยาย   จึงตรัสคํามีอาทิวา 
อิเม  อาสวา  ดงันี้. 
        หลายบทวา  ตสฺส  เม  เอว    ชานโต   เอว   ปสฺสโต   ความวา 
เม่ือเรานั้นรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้.   พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสมรรค 
อันถึงท่ีสุดพรอมกับวิปสสนาไว  (ในบทเหลานั้น). 
        บทวา  กามาสวา  แปลวา   จากกามาสวะ.  พระองคทรงแสดงขณะ 
แหงผลไวดวยคําวา  หลุดพนแลว   นี้  แทจริง  จิตยอมหลุดพน   ในขณะแหง 
มรรค  ในขณะแหงผลจดัวาหลุดพนแลว  ทรงแสดงปจจเวกขณญาณไวดวย 
คํานี้วา  เม่ือจติหลุดพนแลว  ก็ไดมีญาณรูวา  หลุดพนแลว  ดังนี้  ทรงแสดง 
ภูมิแหงปจจเวกขณญาณนั้นไวดวยคําเปนตนวา  ชาติส้ินแลว  จริงอยู  พระผูมี 
พระภาคเจา  เม่ือทรงพิจารณาอยูดวยพระญาณนั้น  ก็ไดทรงรูแลวซ่ึงทุกขสัจ 
เปนตนวา  ชาติส้ินแลว 
        ถามวา  กช็าติไหนของพระผูมีพระภาคเจา  ช่ือวา  ส้ินแลว  และ 
พระองคทรงรูชาตินั้นไดอยางไร  ?  
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        ขาพเจาจะกลาวตอไป  :-  ชาติท่ีเปนอดีต  ของพระองคช่ือวายัง   
ไมส้ินไปกอน   (ดวยมรรคภาวนา)   เพราะชาตินั้นส้ินไปแลว  ในกาลกอน. 
ชาติท่ีเปนอนาคตของพระองค  ช่ือวายังไมส้ินไป  เพราะไมมีความพยายาม 
ในอนาคต, ชาติท่ีเปนปจจุบันของพระองค  ก็ช่ือวายังไมส้ินไป  เพราะชาติ 
ยังมีอยู,  สวนชาติใด  อันตางโดยประเภทคือขันธ  ๑  ขันธ  ๔  และขันธ  ๕ 
อบรมมรรค ชาตินั้นจัดวาส้ินไปแลวเพราะถึงความไมเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
เหตุมีมรรคอันไดอบรมแลว,   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  คร้ันทรง 
พิจารณาถึงกิเลสท่ีพระองคทรงละดวยมรรคภาวนาแลว  ทรงทราบวา  เม่ือไมมี 
กิเลส  กรรมแมยังมีอยู  กไ็มมีปฏิสนธิตอไป  จึงช่ือวาไดทรงรูชาตินั้นแลว. 
        บทวา  วสิุต  ความวา (พรหมจรรย)  อันเราอยูแลว  คืออยูจบแลว. 
อธิบายวา  อันเรากระทํา  ประพฤติ  ใหเสร็จส้ินแลว. 
        บทวา   พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย.  จริงอยู  พระเสขบุคคล 
๗  จําพวก  รวมกับกัลยาณปุถุชน  ท่ีช่ือวา  ยอมอยูอบรมพรหมจรรย.  พระ- 
ขีณาสพมีการอยูพรหมจรรยจบแลว.   เพาะฉะนัน้  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือ 
ทรงพิจารณาถึงพรหมจริยวาส   ของพระองค  ก็ไดทรงรูแลววา  พรหมจรรย 
อันเราอยูจบแลว. 
        สองบทวา  กต  กรณีย  ความวา  กิจแม  ๑๖  อยาง  เราใหจบลง 
แลวดวยอํานาจแหงการกําหนดรู   การละ  การกระทําใหแจง  และการอบรม 
ใหเจริญ  ดวยมรรค  ๔.  จริงอยู  ในสัจจะท้ัง  ๔.  จริงอยู  พระเสขบุคคล  ๗  จําพวก 
มีกัลยาณปุถุชนเปนตน  ยังทํากิจนั้นอยู.  พระขีณาสพมีกจิท่ีควรทํา  อันตน 
ทําสําเร็จแลว.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือทรงพิจารณาถึงกิจท่ี 
ควรทําของพระองค  ก็ไดทรงรูวา  กิจท่ีควรทําเราทําเสร็จแลว.          
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        หลายบทวา  นาปร   อิตฺถตฺตาย  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  ได 
ทรงรูแลววา  บัดนี้  กิจคือการอบรมดวยมรรค   เพื่อความเปนอยางนี้อีก  คือ 
เพื่อความเจริญแหงโสฬสกจิ   หรือเพ่ือความส้ินไปแหงกิเลสอยางนี้  ของเรา 
ยอมไมมี.   
        บัดนี้  พระองคเม่ือจะทรงแสดงการบรรลุญาณ  อันเปนเหตุส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายนั้น  อันปจจเวกขณญาณประคองแลวอยางนัน้แกพราหมณ 
จึงตรัสพระดํารัสวา  อย  โย  เม  พฺราหฺมณ  ดังนี้เปนตน. 
        ในบทเหลานั้น  ความรูอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรคญาณ  ช่ือวา 
วิชชา  ความไมรูอันปกปดสัจจะ  ๔  ช่ือวา  อวิชชา.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวนั้นแล. 
   [พระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดกอนใครท้ังหมดดวยคุณธรรม] 
        สวนความแปลกกัน  มีดังตอไปนี้ :- 
        ในคําวา  อย  โข  เม   พรฺาหฺมณ  ตตยิา  อภินิพพฺิทา  อโหสิ  นี้ 
มีอธิบายวา  ดกูอนพราหมณ  !  ความชําแรกคร้ังท่ี ๓  คือ  ความออกคร้ังท่ี  ๓ 
ไดแกความเกดิเปนอริยะคร้ังท่ี  ๒  นี้แล   ไดมีแลวแกเรา   เพราะไดทําลาย 
กระเปาะฟองคืออวิชชา  อันปกปดสัจจะ  ๔   ดวยจะงอยปากคืออาสวกัขยญาณ 
ดุจความชําแรกออก  คือความออกไป   ไดแกความเกิดในภายหลังในหมูไก 
จากกระเปาะฟองไขนั้นแหงลูกไก  เพราะไดทําลายกระเปาะฟองไข  ดวย 
จะงอยปาก  หรือดวยปลายเล็บเทาฉะน้ัน. 
        ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงพระสงคอะไรไว  ดวย 
พระดํารัสมีประมาณเทานี้ ?  
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        แกวา   ทรงแสดงพระประสงคนี้ไวอยางนี้วา  ดกูอนพราหมณ  !  ก ็  
ลูกไกตัวนั้น  ไดทําลายกระเปาะฟองไขแลว  ออกไปจากกระเปาะฟองไขนั้น 
ยอมช่ือวาเกิดคร้ังเดียวเทานัน้   สวนเราไดทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชา  อัน 
ปกปดขันธท่ีเราเคยอาศัยอยูในกาลกอนแลว  ช่ือวา  เกดิแลวคร้ังแรกทีเดียว 
เพราะวิชชาคือบุพเพนวิาสานุสติญาณ   ตอจากนั้นไดทําลายกระเปาะฟองคือ 
อวิชชา  อันปกปดจุตแิละปฏิสนธิของสัตวท้ังหลาย   ช่ือวาเกิดแลวคร้ังท่ี ๒ 
เพราะวิชชา   คือทิพยจักษุญาณ   ตอมาอีก   ไดทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชา 
อันปกปดสัจจะ  ๔  ช่ือวาเกดิแลวคร้ังท่ี  ๓   เพราะวิชชาคืออาสวักขยญาณ 
เราเปนผูช่ือวาเกิดแลว   ๓  คร้ัง  เพราะวิชชาท้ัง  ๓   ดังพรรณนามาฉะน้ี  และ 
ชาติของเรานั้นจึงเปน  อริยะ  คือดีงาม   บริสุทธ์ิ. 
        อนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือทรงแสดงอยางนี้  ทรงประกาศอตีตัง- 
สญาณ   ดวยบุพเพนวิาสญาณ  ปจจุปนนังสญาณ   และอนาคตตังสญาณ  ดวย 
ทิพยจกัษุ   พระคุณท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระท้ังส้ิน   ดวยอาสวักขยญาณ 
คร้ันทรงประกาศคุณคือพระสัพพัญู   แมท้ังหมดดวยวิชชา  ๓  ดังท่ีกลาวมา 
แลว  จึงไดทรงแสดงขอท่ีพระองคเปนผูเจริญและประเสริฐท่ีสุดดวยอริยชาติ 
แกพราหมณ  ดวยประการฉะนี้. 
                                (กถาวาดวยอาสวกัขยญาณ  จบ*) 
*ไดแปลเพ่ิมเตมิไวอยางในฎีกาสารัตถทีปนี  ๖ / ๑๔๑.  
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                       เวรัญชพราหมณไดสติรูสึกตัว 
        ในคําวา  เอว  วุตฺเต   เวรฺโช  พฺราหฺมโณ  นี้  มีอธิบายวา 
เม่ือพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงอนุเคราะหแกโลก  จะทรงอนุเคราะหพราหมณ 
ไดตรัสความท่ีพระองคเปนผูเจริญและประเสริฐท่ีสุด   ดวยอริยชาติ  แมท่ีควร 
ปกปด  ดวยธรรมเทศนาอันประกาศวิชชา  ๓  โดยนัยดังกลาวมาอยางนี้ 
เวรัญชพราหมณ   มีกายและจิตเต็มเปยมไปดวยความแผซานไปแหงปติ  รูความ   
ท่ีพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูเจริญและประเสริฐท่ีสุด   ดวยอริยชาตินัน้  จึง 
ตําหนิตนเองวา  เราไดกลาวพระสัพพัญูผูประเสริฐกวาโลกท้ังหมด  ทรง 
ประกอบดวยพระคุณท้ังปวง  ช่ือเชนนี้วา  ไมทรงทํากรรมมีการกราบไหว 
เปนตนแกชนเหลาอ่ืน  เฮย  !  นาติเตียนความไมรูอะไรเสียจริง  ๆ  หนอ  ดังนี ้
จึงตกลงใจวา  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้  ช่ือวาเปนผูเจริญท่ีสุดใน 
โลก   เพราะอรรถวาเปนผูเกดิกอน   ดวยอริยชาติ   ช่ือวาเปนผูประเสริฐท่ีสุด 
เพราะอรรถวา  ไมมีผูเสมอดวยพระคุณท้ังปวง  แลวไดกราบทูลคํานี้กระพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา  ทานพระโคดม  เปนผูเจริญท่ีสุด   ทานพระโคดม  เปนผู 
ประเสริฐท่ีสุด   ก็แลคร้ันกราบทูลอยางนั้นแลว  เม่ือจะชมเชยพระธรรมเทศนา 
ของพระผูมีพระภาคเจานั้นอีก    จึงไดกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ! 
พระดํารัสของพระองค  นาชมเชยยิ่งนัก  ดงันี้เปนตน. 
 [อรรถาธิบายอภิกกันตศัพทลงในอรรถ  ๔  และ  ๙  อยาง] 
        ในคําวา  อภิกฺกนฺต  เปนตนนั้น  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  อภิกกนัตศัพทนี ้
ยอมปรากฏในอรรถ  คือ  ขยะ  (ความส้ินไป)   สุนทระ   (ความด)ี  อภิรูปะ  
(รูปงาม)   และอัพภานุโมทนะ  (ความชมเชย).  
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        จริงอยู  อภิกกนัตศัพท  ปรากฏในความส้ินไป  ในประโยคท้ังหลาย   
เปนตนวา  พระเจาขา  !  ราตรีลวงไปแลว  ปฐมยามผานไปแลว  ภกิษุสงฆ 
นั่งรอนานแลว.๑ 

        อภิกกนัตศัพท  ปรากฏในความดี   ในประโยคท้ังหลายเปนตนวา 
คนนี้  ดีกวา    และประณีตกวา  ๔  คนเหลานี้.๒ 

        อภิกกนัตศัพท   ปรากฏในรูปงาม  ในประโยคท้ังหลายเปนตนวา   
                              ใคร  ชางรุงเรืองดวยฤทธ์ิ  ดวยยศ 
                   มีพรรณงดงามยิ่งนัก  ยังทิศท้ังปวงใหสวาง 
                   อยู  กําลังไหวเทาของเรา๓  ? 
        อภิกกนัตศัพท  ปรากฏในความชมเชย  ในประโยคท้ังหลายเปนตนวา   
พระเจาขา  !   ภาษิตของพระองค  นาชมเชยยิ่งนกั.  
        แมในอธิการนี้  อภกิกนัตศัพท  ก็ปรากฏในความชมเชยทีเดยีว. 
พึงทราบสันนิษฐานวา  ก็เพราะอภิกกันตศัพท  ปรากฏในความชมเชย  ฉะนั้น 
เวรัญชพราหมณ   จึงกลาวอธิบายไววา  ดลีะ  ๆ  ทานพระโคดมผูเจริญ  ! 
        ก็ในอธิการนี้  อภิกกันตศัพทนี้  พึงทราบวา   ทานกลาวไว  ๒  คร้ัง 
ดวยอํานาจแหงความเล่ือมใสและดวยอํานาจแหงความสรรเสริญ  ดวยลักษณะ 
นี้คือ  :- 
                              บัณฑิตผูรู   พึงทําการกลาวซํ้า  ๆ  ไว 
                  (ในอรรถ  ๙   อยางเหลานี้)   คือ  ในภยะ 
                  (ความกลัว)  ในโกธะ  (ความโกรธ)   ใน 
๑.   วิ.   จุลฺล.   ๗ / ๒๘๓.    ๒.   องฺ.   จตุกกฺ.   ๒๑ / ๙๓๓.   ๓.  ขุ.   วมิาน.  ๒๖ / ๘๙.  
๔.   ที.   สี.  ๙ /  ๑๑๒.  
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                ปสังสา    (ความสรรเสริญ)  ในตริุตะ  (ความ 
                รีบดวน)   ในโกตหุละ  (ความตืน่เตน)  ใน 
                อัจฉระ   (ความอัศจรรย)    ในหาสะ   (ความ 
                ราเริง)  ในโสกะ   (ความโศก)   และในปสาทะ    
                (ความเลื่อมใส). 
        อีกอยางหน่ึง   บทวา  อภิกฺกนฺต  แปลวา   นาใครยิง่นัก  นาปรารถนา 
ยิ่งนัก   นาชอบใจยิ่งนัก   มีคําอธิบายไววา  ดียิ่งนัก. 
        บรรดาอภิกกนัตศัพท  ๒  อยางนัน้   เวรัญชพราหมณ   ยอมชมเชย 
เทศนา  ดวยอภิกกนัตศัพทอยางหนึ่ง ยอมชมเชยความเล่ือมใสของตน  ดวย 
อภิกกนัตศัพทอยางหนึ่ง.    จริงอยู  ในความชมเชยน้ี   มีอธิบายดังนี้วา  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ  !    พระธรรมเทศนาของทานพระโคดมผูเจริญนี้   นาชมเชย 
ยิ่งนัก  ความเลื่อมใสของขาพระองคอาศัยพระธรรมเทศนาของทานพระโคดม 
ผูเจริญ  ดียิ่งนัก.    เวรัญชพราหมณ   ชมเชยปาพจนของพระผูมีพระภาคเจา 
นั่นแล   มุงใจความเปนสองอยาง  ๆ. 
                [ปาพจนมีความดี  ๑๘  อยาง] 
        บัณฑิต  พึงประกอบปาพจน  ดวยเหตุท้ังหลายมีอาทิอยางนี้  คือ :- 
พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญ  ช่ือวาดียิ่งนัก   เพราะยังโทสะใหพนิาศ  ๑ 
ช่ือวาดียิ่งนัก   เพราะใหบรรลุคุณ  ๑  อนึ่ง  เพราะใหเกดิศรัทธา  ๑   เพราะให 
เกิดปญญา  ๑   เพราะเปนไปกับดวยอรรถ  ๑   เพราะเปนไปกับดวยพยญัชนะ  ๑ 
เพราะมีบทอันต้ืน  ๑   เพราะมีเนื้อความลึกซ้ึง  ๑   เพราะไพเราะโสด  ๑   เพราะ 
เขาถึงหทัย  ๑   เพราะไมยกตนข้ึนอวดอาง  ๑   เพราะไมขมผูอ่ืน  ๑  เพราะเยน็ 
ดวยพระกรุณา    ๑  เพราะทรงตรัสถามดวยพระปญญา  ๑  เพราะเปนท่ีร่ืนรมยแหง  
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คลอง  ๑   เพราะทนตอความย่ํายีไดอยางวิเศษ  ๑  เพราะฟงอยูก็เปนสุข  ๑ 
เพราะใครครวญอยูก็มีประโยชน  ๑   ดังนี้. 
[เวรัญชพราหมณชมเชยพระธรรมเทศนาดวยอุปมา ๔  อยาง] 
        แมเบ้ืองหนาแตนั้นไป  เวรัญชพราหมณ  ยอมชมเชยเทศนาน่ันแล 
ดวยอุปมา  ๔  ขอ.   
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา   นิกฺกุชชฺติ  คือ   ภาชนะท่ีเขาวางคว่ํา 
ปากไว  หรือมีท่ีปากอยูภายใต. 
        บทวา  อุกฺกุชฺเชยย   คือ   พึงหงายปากขึ้น. 
        บทวา   ปฏิจฺฉนฺน    คือ   ท่ีเขาปดไวดวยวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน. 
        บทวา  ววิเรยฺย    คือ  พึงเปดข้ึน 
        บทวา  มูฬฺหสฺส    คือ   คนหลงทิศ. 
        สองบทวา  มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   ความวา  พึงจับท่ีมือแลวบอกวา 
นี้ทาง. 
        บทวา  อนฺธกาเร   ความวา  ในความมืดมีองค  ๔  (คือ)  เพราะ 
วันแรม  ๑๔   คําในกาฬปกษ  ๑   กลางคือ ๑   ไพรสนพท่ีหนาทึบ  (ดงทึบ) ๑ 
กลีบเมฆ  ๑.  ความหมายแหงบทท่ียังไมกระจางมีเทานีก้อน :- 
        สวนการประกอบความอธิบาย  มีดังตอไปนี้  :- 
        (เวรัญชพราหมณ   ชมเชยพระผูมีพระภาคเจาวา)   ทานพระโคคม 
ผูเจริญ    ทรงยังเราผูเบือนหนาหนีจากพระสัทธรรม   ตกไปในอสัทธรรมแลว 
ใหออกจากอสัทธรรม  เหมือนใคร  ๆ  พึงหงายภาชนะท่ีคว่ําข้ึนไวฉะนัน้  ทรง 
เปดเผยพระศาสนาท่ีถูกรกชัฏคือ  มิจฉาทิฏฐิปกปดไว  ตั้งตนแตพระศาสนา  
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ของพระกัสสปผูมีพระภาคเจาอันตรธานไป  เหมือนใคร  ๆ  พึงเปดของท่ีปดไว 
ออกฉะนั้น  ทรงตรัสบอกทางสวรรคและนพิพานใหแกเรา  ผูดําเนินไปสูทาง 
ช่ัวและทางผิด   เหมือนใคร  ๆ  พึงบอกทางใหแกคนหลงทางฉะน้ัน  ทรงสอง 
แสงสวาง  คือเทศนา  อันเปนเคร่ืองกําจัดความมืด  คือโมหะอันปกปดรูป 
คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนนั้น   แกเรา   ผูจมอยูในความมืด  คือ 
โมหะ   ซ่ึงไมเห็นรูป  คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน  เหมือนใคร  ๆ   
พึงสองประทีปน้ํามันในท่ีมืดใหฉะนั้น  ไดทรงประกาศพระธรรมแกเรา  โดย 
อเนกปริยาย  เพราะทรงประกาศ   ดวยบรรยายท้ังหลายเหลานี้. 
    [เวรัญชพราหมณแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเปนท่ีพึง่] 
        เวรัญชพราหมณ   คร้ันชมเชยพระธรรมเทศนาอยางนั้นแลว  มีจติ 
เล่ือมใสในพระรัตนตรัย   เพราะพระธรรมเทศนานี้  เม่ือจะทําอาการอันผูมี 
ความเล่ือมใสพึงกระทํา   จึงไดกราบทูลวา  เอสาห  ดังนี้เปนตน. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  เอสาห   ตัดเปน  เอโส  อห  แปลวา 
ขาพเจานี้. 
        หลายบทวา  ภวนฺต   โคตม   สรณ   คจฺฉามิ   ความวา  ขาพเจา 
ขอถึงพระโคดมผูเจริญวาเปนท่ีพึ่ง  คือขาพเจาขอถึง  ขอคบ  ขอชองเสพ  ไดแก 
ขอเขาไปนั่งใกลพระโคดมผูเจริญ  ดวยความประสงคนีว้า  พระโคดมผูเจริญ 
ทรงเปนท่ีพึ่งแกขาพเจา  คือทรงเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา  ทรงเปนผูปองกัน 
ความทุกข   และทรงทําประโยชนเกื้อกูล  (แกขาพเจา)  ขาพเจายอมทราบ 
คือยอมรูสึก  ดังกราบทูลมาแลวนั่นแล. 
        จริงอยู  คติ  (ความถึง)  เปนความหมายแหงธาตุเหลาใด  แม  พุทธิ 
(ความรู)  กเ็ปนความหมายแหงธาตุเหลานัน้   เพราะฉะน้ัน  บทวา  คจฺฉามิ  
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นี้  ทานกก็ลาวความหมายแมนี้ไวดังนีว้า   ชานามิ   พุชฌฺามิ   (แปลวา 
ยอมทราบ  คือยอมรูสึก). 
                [อรรถาธิบายคําวาพระธรรม] 
        ก็ในคําวา  ธมฺมฺจ   ภิกฺขุสงฺฆฺจ   นี้  มีวินิจฉัยดังนี ้ :- 
        สภาพท่ีช่ือวา  ธรรม   เพราะอรรถวา  ทรงไวซ่ึงบุคคล ผูไดบรรลุ 
มรรค   ผูทําใหแจงนิโรธแลว   และผูปฏิบัติอยูตามคําพรํ่าสอน   มิไดตกไปใน 
อบาย.    ธรรมนั้น   โดยอรรถ   ไดแกอริยมรรคและนิพพาน. สมจริงดงัพระ- 
ดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  !  ธรรมท้ังหลาย 
ท่ีปจจัยปรุงแตงไดก็ดี    ท่ีปจจัยปรุงแตงไมไดก็ดี   มีประมาณเพียงไร  อริย- 
มรรคมีองค  ๘    เราเรียกวา  ประเสริฐกวาธรรมเหลานั้น.๑   ควรกลาวใหพิสดาร. 
ธรรมนั้น   ไดแกอริยมรรคและนิพพานอยางเดียว  กห็ามิได  ถึงแมปริยตัิธรรม 
รวมกับอริยผล  ก็ช่ือวาธรรม. 
        *  สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในฉัตตมาณเวกวิมานวา 
                              ทานจงเขาถึงพระธรรม  อันเปนธรรม 
                   คลายความกําหนัด   เปนธรรมไมหว่ันไหว 
                    ไมมีความเศราโศก   อันปจจัยปรุงแตงไมได 
                    ไมปฏิกูล    เปนธรรมไพเราะคลองแคลว 
                    อันเราจําแนกดแีลว  เพื่อเปนท่ีพึงเถิด๒  ดังนี้. 
        แทจริง  ในพระคาถาน้ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสมรรควา  เปนธรรม 
คลายความกําหนัด   ตรัสผลวา  เปนธรรมไมหวัน่ไหวไมมีความเศราโศก  ตรัส 
๑.  ขุ.   อิติวุตตฺก.   ๒๕ / ๒๙. 
*  องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๙๐๓ 
๒.  ขุ.  วิมาน.  ๒๖ / ๙๔  
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พระนิพพานวา  เปนธรรมอันปจจยัปรุงแตไมได  ตรัสธรรมขันธท้ังหมดท่ี 
ทรงจําแนกโดยปฎก ๓  วา  ไมปฏิกูล   เปนธรรม  ไพเราะ   คลองแคลว 
เปนธรรมอันเราจําแนกดีแลว.   
                    [อรรถาธิบายคาํวา  พระสงฆ] 
        ช่ือวา  พระสงฆ  เพราะอรรถวา   รวมกันดวยธรรมท่ีทัดเทียมกนั 
คือทิฏฐิและศีล.   พระสงฆนั้นโดยอรรถ   ไดแกประชุมพระอริยบุคคล  ๘. 
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวมิานวัตถุนั้นเหมือนกนัวา* 
                         บัณฑิตท้ังหลายกลาว   ทาน  อัน 
                บุคคลใหแลว  ในพระอริยสงฆ  ผูสะอาด 
                เปนคูแหงบุรุษ  ๔   เปนบุรุษบุคคล  ๘  ผูเห็น 
                ธรรมวา  มีผลมาก  ทานจงเขาถึง  พระสงฆนี ้
                เพ่ือเปนท่ีพึ่งเถิด  ดังนี้. 
        หมูภกิษท้ัุงหลาย  ช่ือวา  ภิกษุสงฆ.   ก็พราหมณประกาศสรณคมน  ๓ 
ดวยคําเพียงเทานี้*. 
        บัดนี้  เพือ่ความเปนผูฉลาด  ในไตรสรณคมนเหลานั้นนั่นแหละควร 
ทราบวิธีนี้  ดังนี้คือ  :-  สรณะ  สรณคมณ  ผูถึงสรณะ   ประเภทแหงสรณคมน 
ผลแหงสรณคมน  สังกิเลส (ความเศราหมอง)   เภทะ   (ความแตก  แหง 
สรณคมน)  กว็ิธีนั้น  เม่ือขาพเจาจะกลาวไวในอธิการนี้  ก็ยอมทํานิทานแหง 
พระวนิัย   ใหเปนภาระหนกัเกินไป   เพราะฉะน้ัน  ขาพเจาจึงไมกลาว.  สวน 
นักศึกษาท้ังหลาย  ผูมีความตองการ   พึงถือเอาวิธีนั้น  จากวรรณนาแหง 
*   ขุ.  วิมาน.  ๒๖ / ๙๔  
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ภยเภรวสูตร   ในอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย   ช่ือวาปปญจสูทนี   จากวรรณนา 
สรณะ   ในอรรถกถาขุททกนิกาย  ช่ือปรมตัถโชติกา  หรือในอรรถกถาทีฆนิกาย 
ช่ือสุมังควิลาสินี  ฉะนี้แล.     
        ขอวา   อุปาสก   ม  ภว   โคตโม   ธาเรตุ  อธิบายวา  ทานพระ- 
โคดมผูเจริญ   จงทรงจําขาพเจาไวอยางนีว้า  ขาพเจานี้เปนอุบาสก  ดังนี้เถิด, 
ก็ในอธิการนี้   เพื่อความเปนผูฉลาดในวิธีแสดงตนเปนอุบาสก  ควรทราบ 
ปกิณณกะนี้ดงันี้วา  ใคร  ทานเรียกวา  อุบาสก   เพราะเหตุไรจึงเรียกวาอุบาสก 
อุบาสกนั้น  มีศีลอยางไร   มีอาชีพอยางไร   มีอะไรเปนวบัิติ   มีอะไรเปนสมบัติ 
ขาพเจาไมไดจาํแนกปกิณณกะนั้น   ไวในอธิการวาดวยนทิานนี้   เพราะจงทํา 
ใหเปนภาระหนักเกนิไป  แตนักศึกษาท้ังหลาย   ผูมีความตองการ  พึงทราบ 
โดยนัยท่ีขาพเจากลาวไวแลว  ในอรรถกถามัชฌิมนิกายชื่อปปญจสูทนีนั้นแล. 
        [อธิบายอัคคะศัพทท่ีลงในอรรถ  ๔  อยาง] 
        อัคคะศัพทนี้  ในบทวา  อชฺชตคฺเค  นี้   ยอมปรากฏในอรรถคือ 
อาทิ  (เบ้ืองตน)   โกฏิ  (เบ้ืองปลาย)  โกฏฐาสะ  (สวน)  และ  เสฏฐะ 
(ประเสริฐ). 
        จริงอยู  อัคคะศัพท  ยอมปรากฏในอรรถคือเบ้ืองตน   ในประโยค 
ท้ังหลายมีอาทิวา  ดูกอนนายประตูเพื่อนรัก  !  ตั้งแตวันนี้เปนตนไป  เราปด 
ประตูแกพวกนิครนถ   แกพวกนางนิครนถ*. 
        อัคคะศัพท  ยอมปรากฏในอรรถคือเบ้ืองปลาย  ในประโยคท้ังหลาย 
มีอาทิวา  พึงแตะตองปลายแหงนิ้วมือนั้น   ดวยปลายแหงนิ้วมือนัน้นั่นเอง 
 พึงแตะตองยอดออย  ยอดไผ. 
* ม.  มู.  ๑๓ / ๖๘.  
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        ยอมปรากฏในอรรถคือสวน  ในประโยคท้ังหลาย  มีอาทิวา  ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย  !  เราอนุญาตเพื่อใหแจกสวนของท่ีมีรสเปร้ียว  สวนของท่ีมี 
รสหวาน   หรือสวนของที่มีรสขม   ดวยสวนแหงวิหาร   หรือสวนแหงบริเวณ. 
        ยอมปรากฏในอรรถคือประเสริฐ    ในประโยคท้ังหลาย  มีอาทิวา 
ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  !  สัตวท้ังหลาย  มีประมาณเพียงไร   ไมมีเทาก็ดี  มี ๒  เทา 
ก็ดี  ฯลฯ   พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเราเรียกวา  ประเสริฐกวาสัตว 
ท้ังหลายเหลานั้น*.   
        แตอัคคะศัพทนี้  ในอธิการนี้   พึงเหน็วาลงในอรรถคือเบ้ืองตน. 
เพราะฉะนั้น  ในบทวา  อชฺชตคฺเค  นี้  พึงทราบใจความอยางนีว้า  ตั้งตน 
แตวันนี้เปนตนไป.   ทานกลาวคําอธิบายไววา   บทวา  อชฺชคฺเค  ก็คือ 
อชฺชภาว  แปลวา  มีในวันนี้  อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  อชฺชทคฺเค  ดังนี้ก็มี. 
ท   อักษร  ทําการตอบท.  มีคําอธิบายวา  ตั้งตนแตวันนี้. 
   [เวรัญชพราหมณไมกลาวลวงเกินพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต] 
        บทวา  ปาณุเปต   ความวา  ผูเขาถึง   (พระรัตนตรัย)   ดวยปราณ 
(คือชีวิต).   เวรัญชพราหมณ   กราบทูลวา  ชีวิตของขาพเจายังเปนไปอยูเพยีงใด, 
ทานพระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําคือทรงทราบ  ขาพเจาวา  (เปนอุบาสก) 
ผูเขาถึง   ผูถึงสรณะอันไมมีศาสดาอ่ืนดวยไตรสรณคมนเพียงนัน้    ขาพเจาแล 
กลาวถึงพระพทุธวา  ไมใชพระพุทธ   พระธรรมวา  ไมใชพระธรรม  หรือ 
พระสงฆวา   ไมใชพระสงฆ  ดังนี้เลย. 
*  ขุ.   อิติวุตฺตก.  ๒๕ / ๒๙๘.  
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        สวนในอธิการนี้  พึงทราบอธิบายวา พราหมณ  เม่ือกลาวถึงสรณคมน 
ซํ้าอีกวา  ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต   ช่ือวา   ประกาศมอบถวายตน   (แกพระ- 
รัตนตรัย).  
[พราหมณทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาจําพรรษา  ณ  เมืองเวรัญชา] 
        เวรัญชพราหมณ  คร้ันมอบถวายตนอยางนั้นแลว  มีความประสงค 
จะอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา  พรอมท้ังบริษัท  จึงกราบทูลวา   และขอทาน 
พระโคดมผูเจริญ  พรอมดวยภกิษุสงฆ   จงทรงรับการอยูจําพรรษาท่ีเมือง 
เวรัญชา  ของขาพเจาเถิด. 
        พราหมณ    กราบทูลความประสงคไวอยางไร.  กราบทูลไวอยางนีว้า 
ขอทานพระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําขาพเจาวา  เปนอุบาสก  และขอจงทรงรับ 
การอยูจําพรรษาท่ีเมืองเวรัญชา   ของขาพเจาเถิด   คือขอใหทรงรับการอาศัย 
เมืองเวรัญชาอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส  เพื่ออนุเคราะหขาพระองคเถิด. 
[พระผูมีพระภาคเจาทรงรบัการอยูจําพรรษาเมืองเวรัญชา] 
        หลายบทวา  อธิวาเสสิ   ภควา  ตุณฺหีภาเวน   ความวา  คร้ังนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงสดับคําของพราหมณนั้นแลว  กไ็มทรงยังองคคือกาย 
หรือองคคือวาจาใหไหวเลย   ทรงไวซ่ึงพระขันติในภายในน่ันแล   ทรงรับ 
(คําอาราธนา)   โดยพระดุษณีภาพ.   ทานอธิบายไววา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับดวยพระหฤทัยทีเดียว  เพื่อทรงอนุเคราะหพราหมณ. 
        หลายบทวา  อถโข  เวรฺโช  พฺราหฺมโณ   ภควโต  อธิวาสน    
วิทิตฺวา   ความวา   คร้ังน้ันแล  เวรัญชพราหมณ   คิดวา  ถาทานพระสมณโคดม 
ไมพึงทรงรับ  (คําอาราธนา)  ของเรา   จะพงึทรงคัดคานดวยกายหรือดวยวาจา  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 319 
แตเพราะพระองคไมทรงคัดคาน   ทรงพระขันติไวในภายใน,  ฉะนั้น  พระองค 
ก็ทรงรับ  (คําอาราธนา)   ของเรา   ดวยพระหฤทัยนัน่เอง   ดังน้ี    คร้ันทราบ 
การทรงรับคําอาราธนาของพระผูมีพระผูมีพระภาคเจา   เพราะความท่ีตนเปนผูฉลาด 
ในการกําหนดรูอาการดังพรรณนามาแลวนั้น  จึงลุกจากอาสนะท่ีตนนัง่  ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาในทิศท้ัง  ๔  ดวยความเคารพ   แลวทําประทักษิณ 
๓  รอบ  แมไดติเตียนจําเดิมแตเวลาท่ีตนมาวา  พระสมณโคดมไมทรงทํา 
สามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน   แกพวกพราหมณผูแกกวาโดยชาติ  เปนตน   
บัดนี้   ไดรูพระพุทธคุณอยางซาบซ้ึงแลว  ถึงไหวอยูดวยกายวาจาและใจ 
หลายคร้ังหลายหน   ก็ยังเปนผูไมอ่ิมนั่นเอง  จึงไดประคองกระพุมมือ   อัน 
รุงเรืองดวยความประชุมพรอมแหงน้ิวท้ัง ๑๐  แลวยกชูข้ึนไวบนเศียร  เดิน 
ถอยหลังหันหนาไปทาง  (พระผูมีพระภาคเจา)   จนพนทัศนวิสัย  ไดถวายบังคม 
ในท่ีพนทัศนวสัิยแลวหลีกไป.  
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                           เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย 
        หลายบทวา  เตน  โข  ปน  สมเยน  เวรณฺชา  ทุพภฺิกฺขา  โหต   
ความวา  โดยสมัยท่ีเวรัญชพราหมณทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเมือง 
เวรัญชาจําพรรษานั้น  เมืองเวรัญชา  เปนเมืองมีภิกษาหาไดยาก. 
        บทวา  ทุพฺภิกฺขา  แปลวา  มีภกิษาหาไดโดยยาก.   ก็ความมีภิกษา 
หาไดยากนัน้  ยอมมีในถ่ินท่ีพวกมนุษยไมมีศรัทธา  ไมมีความเล่ือมใส  ในเวลา 
ท่ีขาวกลาสมบูรณดีก็ตาม   ในเวลาปุพพณัณะและอปรัณณะมีราคาถูกก็ตาม 
(มีราคาตกตํ่า).   แตในเมืองเวรัญชา    หาไดเปนอยางนั้นไม   โดยท่ีแท  ไดมี 
เพราะโทษคือความอดยาก  เหตุท่ีมีขาวกลาเสียหาย  เพราะฉะน้ัน ทานพระ 
อุบาลีเถระ   เม่ือจะแสดงความขอนั้น  จึงกลาวา  ทฺวีหิตกิา  ดังนี้เปนตน. 
        ในคําวา  ทฺวีหิติกา  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังนี้  : - 
        บทวา  ทฺวีหิติกา  ไดแก  ความพยายามท่ีเปนไปแลว  ๒  อยาง. 
ความเคล่ือนไหว  ช่ือวา  อีหิตะ  (ความพยายาม).  ความพยายามนี้เปนไปแลว 
๒  อยางคือ  จติตอิริยา  (ความเคล่ือนไหวแหงจิต)  ๑  จิตตอีหา  (ความ 
พากเพยีรแหงจิต)  ๑. 
        ในบทวา  ทฺวีหิติกา   นี้   มีอธิบายดังนีว้า  ความเคล่ือนไหวแหงจิต 
ท่ีเปนไปแลว  ๒  อยางนี้  คือ  พวกเราขอวตัถุอะไร  ๆ   อยูในท่ีนี้จักไดหรือจัก 
ไมไดหนอแล  อีกอยางหนึ่ง  พวกเราจักอาจเพ่ือเปนอยูหรือจักไมอาจหนอแล. 
        อีกอยางหน่ึง  บทวา  ทฺวีหิติกา  แปลวา  เปนผูอยูอยางฝดเคือง. 
จริงอยู  บทท้ังหลายเปนตนคือ  อีหิต   (ความพยายาม)  อีหา  (ความพรากเพียร)  
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อิริยน   (ความเคล่ือนไหว)   ปวตตฺน   (ความเปนไป)  ชวีิต  (ความเปนอยู)   
มีใจความอยางเดียวกัน   เพราะฉะน้ัน  ในบทวา  ทฺวีหิตกิา  นี้  จึงมีใจความ 
เฉพาะบทดังนี ้  คือ  ความพยายามความเปนทุกข ยอมเปนไปในเมือง 
เวรัญชาน้ี  เพราะเหตุนัน้  เมืองเวรัญชาน้ี  จึงช่ือวา  ทฺวหิีติกา. 
        บทวา  เสตฏ ิกา   ความวา  เมืองเวรัญชา   ช่ือวามีกระดูกคนตาย 
ขาวเกล่ือน   เพราะอรรถวิเคราะหวา  ท่ีเมืองเวรัญชาน้ีมีกระดูกขาวเกล่ือน. 
มีอธิบายวา  ซากศพของพวกมนุษยกําพรา   ผูขอแมตลอดวันก็ไมไดอะไร  ๆ 
ตายแลว   มีกระดูกสีเหมือนเห็ดหวังูเกล่ือนกลาดอยูในท่ีนั้น  ๆ .  ปาฐะวา 
เสตัฏฏกิา   ดังนี้บาง.  ความหมายแหงปาฐะน้ันวา  โรคตายขาว  มีอยูในเมือง 
เวรัญชาน้ี  เหตุนั้นเมืองเวรัญชาน้ี  จึงช่ือวา  มีโรคตายขาว.  ความอาดูร  คือ 
ความเสียดแทงเพราะความเจ็บไข  ช่ือวา  อัฏฏิ.  ก็ในเมืองเวรัญชาน้ัน  ใน 
เวลาท่ีขากลามีทองมาน  รวงขาวสาลีก็ดี   รวงขาวเหนยีวและขาวละมานก็ด ี
มีสีขาว  ๆ  ถูกโรคตายขาวนัน่เองทําใหเสีย  ก็ขาดน้ํานม  ไมมีเมล็ดขาวสารงอก 
ออกมา  (คือตกเปนรวงออกมา)  เพราะฉะนั้น  เมืองเวรัญชาน้ี  ทานจงึเรียกวา 
เสตัฏฏิกา  (เมืองมีโรคขาวกลาตายขาว). 
            [เมืองเวรัญชามีปนสวนซ้ืออาหารเล้ียงชพี] 
        ในเวลาหวาน  ขาวกลาท่ีประชาชนแมผสมพันธุหวานไวดีแลว  ยอม 
สําเร็จเปนสลากเทานั้น  ในเมืองเวรัญชาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  เมืองเวรัญชาน้ัน 
จงึช่ือวา  มีขาวกลาท่ีหวานสําเร็จเปนสลาก.  อีกอยางหนึ่ง  ประชาชน 
ท้ังหลาย  ยอมใหชีวติเปนไปในเมืองเวรัญชาน้ันดวยสลาก  (คือการแจงบัตร) 
เพราะฉะนั้น  เมืองเวรัญชาน้ัน  จึงช่ือวา  มีชีวิตเปนไปไดดวนสลาก.  
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        มีคํากลาวอธิบายไวอยางไร  ?  มีคํากลาวอธิบายไวอยางนี้ คือ  ดังได 
สดับมา  ในเมืองเวรัญชาน้ัน  เม่ือประชาชนท้ังหลายผูช้ือ  ไปยังสํานักของพวก 
พอคาผูขายขาวเปลือก  พวกมนุษยมีกําลัง  (ทรัพย)  กดข่ีพวกมนุษยผูไมมี 
กําลัง  (ทรัพย)  แลวซ้ือเอาขาวเปลือกไป  (หมด).  พวกมนุษยไมมีกําลัง   
(ทรัพย) เม่ือไมได  (ขาวเปลือก)  ยอมสงเสียงดัง.   พวกพอคาผูขายขาวเปลือก 
ปรึกษากันวา  พวกเราจักทําการสงเคราะหประชาชนท้ังหมด  จึงส่ังใหชางผูตวง 
ขาวเปลือก  นัง่ในสํานักงานท่ี  ๆ  ตวงขาวเปลือก  แลวใหผูชํานาญการดูกหาปณะ 
นั่งอยูท่ีสวนขางหนึ่ง.   พวกมนุษยผูมีความตองการขาวเปลือก  ก็ไปยังสํานักงาน 
ของผูชํานาญการดูกหาปณะ.   ผูชํานาญการดูกหาปณะนายน้ัน  ถือเอามูลคา 
โดยลําดับแหงชนผูมาแลว  จงึเขียนสลาก  (คือบัตร)  ใหไปวา  ควรใหแกชน 
ช่ือนี้  มีประมาณเทานี้.  พวกมนุษยผูมีความตองการขาวเปลือกเหลานั้น รับเอา 
สลากนั้นแลว  ไปยังสํานักของชางผูตวงขาวเปลือก  แลวรับเอาขาวเปลือก 
โดยลําดับท่ีเขาตวงให.   ประชาชนท้ังหลาย  ยอมใหชีวิตเปนไป  ในเมือง 
เวรัญชาน้ันดวยสลาก  เพราะเหตุนั้น  เมืองเวรัญชาน้ัน   จงึช่ือวา  มีชีวิตเปนไป 
ไดดวยสลาก  ดังพรรณนามาฉะนี้. 
        หลายบทวา  น  สุกรา  อฺุเฉน   ปคฺคเหน  ยาเปตุ   ความวา 
ภิกษุสงฆจะยงัอัตภาพใหเปนไป  ดวยการถือบาตรแสวงหา  ก็ทําไมไดงาย. 
มีคําอธิบายวา  ใคร  ๆ ถือบาตรแลว จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหา 
อยางท่ีพวกพระอริยเจาทําการแสวงหา  คือเท่ียวภิกขาจารนั้น  ก็ทําไมไดงาย ๆ 
เลย.  ไดยินวา  คราวนั้น  ในเมืองเวรัญชาน้ันพวกภกิษุเท่ียวไปบิณฑบาต 
ตลอด  ๗-๘  หมูบาน กไ็มไดอาหารพอสักวายังอัตภาพใหเปนไป  แมในวนัหนึ่ง.  
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       [พอคามาถวายขาวทะนานหนึ่งแกภิกษุรูปหนึ่ง] 
        ขอวา  เตน  โข  ปน  สมเยน   อุตฺตราปถกา  อสฺสวาณิชา 
ฯ  เป   ฯ  อสฺโสสิ   โข  ภควา  อุทุกฺขลสทฺท   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
        บทวา  เตน  ความวา  โดยสมัยท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัย 
เมืองเวรัญชาจําพรรษานั้น  พวกพอคามา  ผูอยูในอุตราปถชนบท  หรือผู     
ไดช่ืออยางนัน้  เพราะมาจากอุตตราปถชนบท    รับ  (ซ้ือ)    เอามา  ๕๐๐ ตัว 
ในสถานท่ีเปนถ่ินเกิดของมาท้ังหลายในอุตตราปถชนบทแลว   เม่ือปรารถนา 
รายได  (ผลกําไร)  ๒-๓  เทา  ก็ไปยังตางประเทศ   แลวเขาพักฤดูฝนอยูใน 
เมืองเวรัญชา พรอมดวยฝูงมามีประมาณ  ๕๐๐  ซ่ึงเปนสินคาท่ีตนจะตองขาย 
เหลานั้น. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร   จึงตองพักอยูเชนนั้น  ? 
        แกวา  เพราะวาในประเทศน้ัน  ใคร  ๆ  ไมอาจเดินทางไกล  ตลอด 
๔  เดือนในฤดฝูนได. . .  ก็พวกพอคามาเหลานั้น  เม่ือจะเขาพักฤดูฝน  จึงไดส่ัง 
ใหนายชางสรางเรือนพักสําหรับตน และโรงมาสําหรับพวกมาไวในสถานท่ีน้ํา 
จะทวมไมได  ในภายนอกพระนครแลว   กั้นร้ัวไว.  สถานท่ีพักของพวกพอคา 
เหลานั้น  ๆ  ปรากฏวา  อัสสมัณฑลิกา  (คอกมา)  เพราะเหตุนั้น  ทาน   
พระอุบาลีเถระ  จึงกลาวไววา  พวกพอคามาเหลานั้น   ไดตกแตงขาวแดง 
แลงหนึ่ง  ๆ  สําหรับภิกษุท้ังหลายไวท่ีคอกมา  ดังน้ี. 
        บทวา ปตฺถปตฺถปุลก   ไดแก   ขาวแดงมีประมาณแลงหนึ่ง  ๆ 
สําหรับภิกษุรูปหนึ่ง  ๆ  ช่ือวาแลงหนึ่ง  มีประมาณเทาทะนานหน่ึง  เพียงพอ 
เพื่อเล้ียงอัตภาพใหเปนไป สําหรับคนหนึ่ง.  สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา  
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ตรัสไววา   ขาวสุกแลงหนึ่งนี้   ไมเพยีงพอเพ่ือเล้ียงอัตภาพใหเปนไปสําหรับคน 
๒  คน.*   
        ขาวสารเหนียว   ท่ีบุคคลทําใหหมดแกลบแลวนึ่งใหสุกจึงถือเอา  เขา 
เรียกช่ือวา  ขาวแดง.  จริงอยู  ถาขาวสารเหนียวนั้น  ยังมีแกลบอยู  สัตวจําพวก 
ตัวแมลง  ยอมเจาะไชได  ยอมไมควรเก็บไวนาน  เพราะฉะน้ัน  พวกพอคา 
เหลานั้น  ไดทําใหเปนของควรเก็บไวไดนาน    แลวถือเอาขาวสารเหนียว  จึง 
เดินทางไกล  ดวยคิดวา  ในสถานท่ีใด  หญาอันเปนอาหารท่ีพวกมากิน  จักเปน 
ของหาไดยาก   ในสถานท่ีนัน้แล  ขาวสารเหนียวนัน้  จักเปนอาหารของมา. 
        ถามวา  กเ็พราะเหตุไร  พวกพอคาเหลานั้น  จึงไดตกแตงขาวสาร- 
เหนยีวนั้นไวสําหรับภิกษุท้ังหลาย  ? 
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป  :-  จริงอยู  พวกมนษุยชาวอุตตราปถ- 
ชนบทเหลานัน้  จะเปนผูไมมีศรัทธา  ไมมีความเล่ือมใส   เหมือนอยางพวก 
มนุษยชาวทักขิณาปถชนบทหามิได.  ความจริง  พวกมนุษยชาวอุตตราปถชนบท 
เหลานั้น  เปนผูมีศรัทธา  มีความเล่ือมใส  เปนพุทธมามกะ  ธรรมมามกะ 
สังฆมามกะ,   พวกพอคาเหลานั้น   ในเวลาเชา  เม่ือเขาไปยังเมืองดวยกรณียกิจ 
บางอยางนั่นเอง  ไดพบภกิษุ  ๗-๘  รูป  ผูนุงหมเรียบรอย   สมบูรณดวยอิริยาบถ 
เท่ียวไปบิณฑบาตแมท่ัวเมืองก็ไมไดวัตถุอะไร  ๆ  ตั้ง  ๒-๓  วัน  คร้ันเห็นแลว 
พวกพอคาเหลานั้น  ไดมีความคิดดังนีว้า   พระผูเปนเจาท้ังหลาย  อาศัยเมืองนี ้
อยูจําพรรษา  ฉาตกภยัก็กําลังเปนไป   และทานเหลานี้กไ็มไดวัตถุอะไร  ๆ 
ยอมลําบากเปนอยางยิ่ง  ท้ังพวกเราก็เปนอาคันตุกะ   ยอมไมอาจตระเตรียม 
ขาวตม และขาวสวยถวายพระผูเปนเจาเหลานั้น  ทุกวัน  ๆ  ได  แตมาท้ังหลาย 
*  ขุ.  ชา.   ๒๗ / ๓๓๓. ชาตกฏกถา.  ๘ / ๒๙๑  
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ของพวกเราไดอาหารสองม้ือ   คือในเวลาเย็นและเวลาเชา  ไฉนหนอพวกเรา 
พึงแบงถวายขาวแดงแลงหนึง่  ๆ  แกภกิษุรูปหนึ่ง  ๆ  จากอาหารมือเชาของมา 
ตัวหนึง่  ๆ  เม่ือเปนเชนนี้  พระผูเปนเจาท้ังหลาย  จักไมลําบาก  ท้ังมากจ็ัก 
พอยังชีวิตใหเปนไปได.   
        พวกพอคาเหลานั้น  จึงไปยังสํานักของภิกษุท้ังหลายเรียนบอกขอความ 
นั่นใหทราบ  แลวเรียนขอวา  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  ขอพระคุณเจาท้ังหลาย 
จงไดรับขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  แลวทําใหเปนอาหารอยางใดอยางหน่ึงฉันเถิด 
ดังนี้แลว   จึงไดตกแตงขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  ไวทุกวัน  ๆ  เพราะเหตุนั้น 
ทานพระอุบาลีเถระ   จึงกลาวไววา  พวกพอคามาเหลานั้น  ไดตกแตงขาวแดง 
แลงหนึ่ง  ๆ  สําหรับภิกษุท้ังหลายไวท่ีคอกมา. 
        บทวา  ปฺณตฺต  แปลวา  ไดตั้งไวแลว   โดยสังเขปอยางนิตยภัต. 
                [อรรถาธิบาย  ปพุพัณหสมัยศัพท] 
        บัดนี้  ควรทราบวินิจฉัยในคําวา  ภิกฺขู   ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา 
เปนตนตอไป  :- 
        บทวา  ปพฺุพณฺหสมย   แปลวา  สมัยอันเปนสวนเบ้ืองตนแหงวัน 
อธิบายวา  ในปุพพัณหสมัย. อีกอยางหนึ่ง  สมัยตอนเชา   ช่ือวา  ปุพพณัห- 
สมัย  ทานกลาวคําอธิบายไววา  ขณะหน่ึงในเวลาเชา.  เม่ืออธิบายอยางนี้ 
ทุติยาวภิัตติ   ยอมไดในอรรถแหงอัจจนัตสังโยค. 
        บทวา  นวิาเสตฺวา  แปลวา  นุงหมแลว.  บทวา  นิวาเสตฺวา 
นั่นพึงทราบ   ดวยสามารถแหงการผลัดเปล่ียนการนุงหมในวหิาร.  ในกาลกอน 
แตเวลาเท่ียวบิณฑบาตนัน้   ภิกษเุหลานั้น  จะไมไดนุงหม  ก็หามิไดเลย.  
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        บทวา  ปตฺตจีวรมาทาย   ความวา   เอามือท้ัง  ๒  อุมบาตร  เอาจีวร 
คลองกาย  อธิบายวา  รับไว   คือพาดไว.   จริงอยู  พวกภกิษุเม่ือถือเอา 
(บาตรและจีวร)   ดวยประการใด  ๆ  ก็ตาม  ทานก็เรียกวา  ถือเอา  เหมือนกัน. 
เหมือนในประโยควา   พอถือเอาไดเทานัน้  ก็หลีกไป ดังนี้.   
        สองบทวา  ปณฺฑ   อลภมานา   ความวา   เทียวไปท่ัวท้ังเมืองเวรัญชา 
อยาวาแตกอนขาวเลย  ไมไดโดยท่ีสุดแมเพยีงคําวานิมนต   โปรดสัตวขางหนา 
เถิด. 
     [พวกภิกษุไดขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  นําไปจัดการฉันเอง] 
        หลายบทวา  ปตฺถปตฺถปุลก  อาราม  หริตฺวา   ความวา  ถือเอา 
ขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  ท่ีตนไดในท่ีท่ีไปแลว  ๆ  นําไปยังอาราม. 
        หลายบทวา  อุทุกฺขเล  โกฏเฏตฺวา  ปริภฺุชนตฺิ  ความวา 
ใคร  ๆ  ผูท่ีจะเปนกัปปยการกรับเอาขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  นั้น  ไปหุงตมเปน 
ขาวตมหรือขาวสวย  ถวายแกพระเถระเหลานั้น  ยอมไมมี.  การหุงตมแมเอง 
ยอมไมเปนสมณสารูป  ท้ังไมสมควร.  ภกิษุเหลานั้นรวมเปนพวก  ๆ  พวกละ 
๘  รูปบาง  พวกละ   ๑๐  รูปบาง  ปรึกษากนัวา  ความเปนผูมีความประพฤติเบา 
และเปล้ืองจากการหุงตมใหสุกเอง  จัดมีแกพวกเรา   ดวยวิธีอยางนี้  ดงันี้ 
จึงโขลกตําในครกแลวเอาน้าํชุบสวนของตน  ๆ  ใหชุมแลวก็ฉัน  คร้ันเธอ 
เหลานั้นฉันแลวก็เปนผูมีขวนขวายนอย  บําเพ็ญสมณธรรมอยู  ดวยประการ 
ฉะนี้. 
        [พอคามาถวายขาวแดงแดพระผูมีพระภาคเจา] 
        สวนพวกพอคามาเหลานั้น  ก็ถวายขาวแดงแลงหนึ่ง  และเนยใส   น้ําผ้ึง 
และนํ้าตาลกรวดท่ีควรแกขาวแดงนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา.  ทานพระอานนท  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 327 
นําเอาขาวแดงนั้นมาบดท่ีศิลา.  ขาวแดงนั้นอันบุรุษบัณฑติผูมีบุญทําแลว  ยอม 
เปนท่ีชอบใจทีเดียว.   คราวนั้น  ทานพระอานนท  คร้ันบดขาวแดงนัน้  ก็ปรุง 
ดวยเคร่ืองปรุงมีเนยใสเปนตน  นอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. 
        ขณะน้ัน  พวกเทวดา  ไดแทรกทิพโยชาลงในขาวแดงท่ีปรุงนี้.  พระผูมี 
พระภาคเจา  กเ็สวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้น   คร้ันเสวยแลวก็ทรงยังกาล 
ใหผานไปดวยผลสมาบัติ   จําเนียรกาลตั้งแตนั้นมาก็ไมเสด็จเท่ียวทรงบาตร.   
[พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแลว  ๒๐  ป  ไมมีผูอุปฏฐากประจํา] 
        ถามวา  กค็ราวนั้น  พระอานนทเถระ   ยังไมไดเปนผูอุปฏฐากของ 
พระผูมีพระภาคเจาหรือ  ? 
        แกวา  ยังไมไดเปน  ท้ังทานก็ไมไดรับตําแหนงผูอุปฏฐากเลย. 
ความจริง  ในคร้ังปฐมโพธิกาล   ช่ือวาภกิษุผูอุปฏฐากประจํา  ของพระผูมี 
พระภาคเจา  ในภายใน  ๒๐  พรรษา  ยอมไมมี.  บางคราว พระนาคสมาลเถระ 
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา,  บางคราว  พระนาคิตเถระ,   บางคราว  พระ- 
เมฆิยเถระ,  บางคราว  พระอุปวาณเถระ,  บางคราว  พระสาคตเถระ, 
บางคราว  พระเถระผูเปนโอรสของเจาลิจฉวี   ช่ือสุนักขัตตะ   อุปฏฐากพระผูมี 
พระภาคเจา.  พระเถระเหลานั้นอุปฏฐากตามความพอใจของตนแลว  กห็ลีกไป 
ในเวลาท่ีตนปรารถนา  (จะหลีกไป).   พระอานนทเถระ  เม่ือทานเหลานั้น 
อุปฏฐากอยู  กเ็ปนผูมีความขวนขวายนอย  เม่ือทานเหลานั้นหลีกไปแลว ก็ทํา 
วัตรปฏิบัติเสียเอง  ถึงพระผูมีพระภาคเจา  ก็ทรงใฝพระทัยอยูวา  พระญาติ 
ผูใหญของเรา ไมไดรับตําแหนงเปนผูอุปฏฐากกอน   แมก็จริง   ถึงกระนั้น 
พระอานนทนีแ้หละ  เปนผูสมควรในฐานะท้ังหลายเหน็ปานนี้  ดังนัน้  จึงทรง 
นิ่งเงียบไว   เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา  ทานพระอานนท  
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บดขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  ท่ีศิลาแลว  นอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. 
พระผูมีพระภาคเจา   ก็เสวยพระกระยาหารท่ีบดถวายนัน้. 
[พราหมณและชาวเมืองไมไดถวายภตัแดพระผูมีพระภาคเจา] 
        ถามวา  กใ็นเวลาขาวยากหมากแพง  มนุษยท้ังหลายเกิดความอุตสาหะ 
ทําบุญกันอยางเหลือเกิน  ถึงตนเองก็ไมบริโภค  ยอมสําคัญของท่ีตนควรถวาย 
แกพวกภิกษุมิใชหรือ  ?  เพราะเหตุไร  ในคราวนั้น  พวกมนุษยเหลานัน้   
จึงไมไดถวายแมภิกษาสักทัพพีเลา,  และเวรัญชพราหมณนี้  กไ็ดทูลขอพระผูมี 
พระภาคเจาใหอยูจําพรรษา  ดวยความอุตสาหะเปนอยางมาก,  เพราะเหตุไร 
พราหมณนั้น  จึงไมรูแมความท่ีพระผูมีพระภาคเจาอยู  ? 
        ตอบวา  เพราะถูกมารดลใจ.   จริงอยู  มารไดดลใจ  คือทําเวรัญช- 
พราหมณ  ผูพอสักวาหลีกไปจากสํานักพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น  และชาวนคร 
ท้ังส้ินใหลุมหลงทั้งหมด   ตลอดสถานท่ีมีประมาณโยชนหนึ่งโดยรอบ  (เมือง 
เวรัญชา)  อันเปนสถานท่ีพวกภิกษุอาจเท่ียวไปบิณฑบาต  ในเวลากอนฉัน 
แลวกลับมาได  ทําใหพวกมนุษยท้ังหมดกาํหนดไมไดแลวก็หลีกไป  เพราะ 
ฉะนั้น  ใคร  ๆ  จึงไมไดใฝใจถึงกิจท่ีตนควรทํา  โดยท่ีสุดแมสามีจิกรรม. 
        ถามวา  กแ็มพระผูมีพระภาคเจาไมทราบมารจะดลใจหรือ  ? จึงทรง 
เขาจําพรรษาในเมืองเวรัญชานั้น. 
        แกวา   ไมทรงทราบ   ก็หามิได. 
        ถามวา  เม่ือทรงทราบเชนนั้น  เพราะเหตุไร  จึงไมทรงเขาจําพรรษา 
ในบรรดาพระนครแหงใดแหงหนึ่ง  มีนครจัมปา  สาวัตถี และราชคฤหเปนตน  ? 
        แกวา  พระนครท้ังหลายมีนครจัมปา  สาวัตถี  และราชคฤหเปนตน 
จงยกไว,  แมถาวาพระผูมีพระภาคเจา  ถึงเสด็จไปยังอุตรกุรุทวีปหรือไตรทศบุรี  
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แลวเขาจําพรรษาในปนั้นไซร.   มารก็พึงดลใจชาวอุดรกรุุทวีปหรือไตรทศบุรี 
แมนั้นได.   ไดยินวา  มารนัน้  ไดเปนผูมีจติถูกความอาฆาตเขากลุมรุมอยางยิ่ง 
ตลอดศกนั้น,  สวนในเมืองเวรัญชาน้ี   พระผูมีพระภาคเจา  ก็ไดทอดพระเนตร 
เห็นเหตุการณนี้ไดเปนอยางดีวา  พวกพอคามา   จักทําการสงเคราะหภกิษ ุ
ท้ังหลาย  เพราะฉะน้ัน  จึงทรงเขาพรรษาในเมืองเวรัญชานั่นแล. 
        [มารไดสามารถทําอันตายแกปจจัย  ๔  ได]     
        ถามวา  กม็าร  ไมสามารถจะดลใจพวกพอคาไดหรือ  ? 
        แกวา  จะไมสามารถ  ก็หามิได  แตเพราะพอคาเหลานั้นไดมาใน 
เม่ือประชาชนถูกมารดลใจเสร็จส้ินลงแลว. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร  มารจึงไมกลับมาดลใจอีกเลา  ? 
        แกวา   เพราะไมเปนวสัิย  จึงไมกลับมา. 
        จริงอยู  มารน้ัน  ยอมไมอาจเพื่อทําอันตราย  แกภิกษท่ีุบุคคลนําไป 
เฉพาะพระตถาคต  แกนิพัทธทาน  แกวัตถุทานท่ีบุคคลกําหนดถวายไวแลว. 
ความจริง  ใคร  ๆ  ไมสามารถจะทําอันตรายแกปจจยั  ๔  ได.  แกปจจยั  ๔ 
เหลาไหน  ?  ใคร  ๆ  ไมสามารถจะทําอันตรายแกปจจยั  ๔  เหลานี้  คือ :- 
        ใคร  ๆ  ไมสามารถจะทําอันตรายแกนพิัทธทาน  โดยสังเขปวา ภิกษา 
ท่ีบุคคลนําไปเฉพาะพระตถาคต   หรือแกปจจัย  ๔  ท่ีบุคคลบริจาคแลวแต 
พระตถาคตโดยสังเขปวาวัตถุทานท่ีบุคคลกําหนดถวายไวแลว ๑. 
        ใคร  ๆ  ไมสามารถจะทําอันตรายแกพระชนมชีพ  ของพระพุทธเจา 
ท้ังหลายได  ๑,  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 330 
        ใคร  ๆ  ไมสามารถจะทําอันตรายแกพระอนุพยัญชนะ  ๘๐ หรือแก   
พระรัศมี  ท่ีซานออกขางละวาได.  จริงอยู  รัศมีแมแหงพระจันทร  พระอาทิตย 
เทวดาและพรหม   พอไปถึงประเทศแหงพระอนุพยัญชนะและพระรัศมีท่ีซาน 
ออกขางละวา  ของพระตถาคตแลว  กห็มดอานุภาพไป  ๑, 
        ใคร  ๆ ไมสามารถจะทําอันตรายแกพระสัพพัญุตญาณ  ของพระ 
พุทธเจาท้ังหลายได  ๑   (รวมเปน  ๔  อยาง  ดวยประการฉะนี้). 
        เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาพรอมท้ัง 
พระสงฆสาวกเสวยและฉันภิกษา  ท่ีมารทําอันตรายไมไดในคราวนั้น. 
     [พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามส่ิงท่ีเปนประโยชน] 
        ก็พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือทรงเสวยอยูอยางนัน้  วนัหนึ่ง  (ไดทรง 
สดับเสียงครกแล). 
        หลายบทวา  อสฺโสสี  โข  ภควา   อุทุกฺขลสทฺท   ความวา    พระผูมี 
พระภาคเจา  ไดทรงสดับเสียงครก   ท่ีเกิดเพราะสากกระทบ  (ครก)  ของพวก 
ภิกษุผูโขลกตําขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ อยู.   พระธรรมสังคาหกาจารยท้ังหลาย 
กลาวคําเปนตน  ซ่ึงมีตอจากคํานั้นไปอยางนี้วา   พระตถาคตท้ังหลาย  แม 
ทรงทราบอยู    ดังนี้   ก็เพื่อแสดงการเฉลยพระดํารัส  ท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามขางหนาวา  ดกูอนอานนท  !  นัน้เสียงครกหรือหนอแล  ? 
        ในคําเหลานั้น  มีการพรรณนาโดยสังเขปดังตอไปนี้  :- 
        ธรรมดาวา  พระตถาคตท้ังหลาย  แมเม่ือทรงทราบอยู  ถาเหตุแหง 
การถามเชนนัน้  มีอยูไซร  จงึตรัสถาม,  แตถาเหตุแหงการถามเชนนั้น  ไมมี 
ไซร,  ถึงทราบอยู  ก็ไมตรัสถาม.   ก็เพราะข้ึนช่ือวา   ส่ิงท่ีพระพุทธเจา 
ท้ังหลายไมทรงทราบ  ไมมี,  เพราะฉะนั้น   ทานจึงไมกลาวคําวา แมเม่ือไมรู.  
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        หลายบทวา  กาล  วิทิตฺวา  ปุจฺฉนตฺิ  ความวา  ถาเวลาแหงการ 
ตรัสถามนั้น  ๆ  มีอยูไซร,   ทรงทราบกาลนั้นแลว  จึงตรัสถาม  ถาเวลา   
แหงการตรัสถามนั้น  ไมมีไซร,  ทรงทราบกาลแมอยางนั้นแลว  ก็ไมตรัสถาม. 
อนึ่ง   พระตถาคตท้ังหลาย   แมเม่ือจะตรัสถามอยางนั้น  ยอมตรัสถามแตคําท่ี 
ประกอบดวยประโยชน  คือ   ยอมตรัสถามเฉพาะแตคําท่ีอิงอาศัยประโยชน 
อิงอาศัยเหตุเทานั้น  หาตรัสถามคําท่ีไมประกอบดวยประโยชนไม.  เพราะ 
เหตุไร  ?   เพราะพระตถาคตทั้งหลาย   ทรงขจัดคําท่ีไมประกอบดวยประโยชน 
เสียไดดวยมรรคช่ือวาเสตุ.  มรรคทานเรียกวา  เสตุ.  มีคําอธิบายไววา  การขจัด 
คือ  การตัดขาดดวยดี  ซ่ึงคําเชนนั้นดวยมรรคนั่นเอง. 
        บัดนี้  ทานพระอุบาลีเถระ   เม่ือจะแสดงถึงพระดํารัส  ท่ีอิงอาศัย 
ประโยชนซ่ึงพระตถาคตท้ังหลายตรัสถามนั้น   ในบทวา   อตฺถสฺหิต  นี้ 
จึงกลาวคํามีอาทิวา  ทฺวีหิ  อากาเรหิ  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  อาเรหิ   คือ  ดวยเหตุท้ังหลาย. 
        สองบทวา  ธมฺม   วา  เทเสสฺสาม   ความวา   เราจักแสดงพระสูตร 
ท่ีประกอบดวยอัตถุปปตติเหตุ   (คือเร่ืองที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา)  หรือชาดกท่ี 
ประกอบดวยเหตุแหงบุรพจริต  (คือความประพฤติในชาติกอน) 
        หลายบทวา  สาวกาน   วา  สิกฺขาปท  ปฺาเปสฺสาม  ความวา 
หรือเราจักทําโทษท่ีลวงเกนิใหปรากฏ   ดวยการถามน้ัน  แลวจักบัญญัติสิขาบท 
คือต้ังขอบังคับหนักหรือเบาไวแกสาวกท้ังหลาย. 
        ในคําวา  อถโข  ภควา   ฯ เป ฯ   เอตมตฺถ   อาโรเจสิ  นี้  หามี 
คําอะไร  ๆ  ท่ีควรกลาวไวไม.  เพราะวา  ทานพระอานนทเม่ือทูลบอกการได 
ขาวแดงแลงหนึ่ง  ๆ  ความเปนผูมีความประพฤติเบา  และเปล้ืองจากการหุงตม  
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ใหสุกเอง    ของพวกภิกษุ   ท่ีขาพเจากลาวแลวในตอนตนนั่นแล  เรียกวา  ได 
ทูลบอกขอความนั่นแลว.   
[พวกภิกษุจําพรรษาเมืองเวรัญชาชํานะความอดอยากได] 
        สวนพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงทําใหทานพระอานนทร่ืนเริง 
จึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา   ดลีะ  ดีละ   อานนท  !  กแ็ลคร้ันทรงประทานสาธุการ 
แลว  เม่ือจะทรงแสดงธรรมยอมรับเอาอาการอยางหนึ่ง  ในบรรดาอาการท้ัง  ๒ 
จึงไดตรัสรู  ดกูอนอานนท  !  พวกเธอเปนสัตบุรุษ  ชนะวิเศษแลว.  พวก 
เพื่อนสพรหมจารีช้ันหลัง   จักดหูม่ินขาวสาลีและขาวสุกท่ีระคนดวยเนื้อ. 
        ในคําวา  ตุมฺเหหิ  เปนตนนั้น   มีอธิบายดังตอไปนี้  :-  (พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา)   ดูกอนอานนท  !  ในคราวทุพภกิขภยั  คือ  ในคราวที่มี 
กอนขาวอันหาไดยากอยางนี้  พวกทานเปนสัตบุรุษชนะวิเศษแลว  ดวยความ 
เปนผูประพฤติเบานี้   และดวยธรรมอันเปนเคร่ืองขูดเกลานี้. 
        ถามวา  พวกเธอชนะอะไร  ? 
        แกวา   ชนะทุพภิกขภัยได  ชนะความโลภได  ชนะความประพฤติ 
ดวยอํานาจแหงความปรารถนาได. 
        ถามวา  ชนะอยางไร  ? 
        แกวา  แมภิกษุรูปหนึ่ง  ยอมไมมีความคิด  หรือความคับแคนใจวา 
เมืองเวรัญชาน้ี  มีภิกษาหาไดยาก  แตบานและนิคมในระหวางโดยรอย  (แหง 
เมืองเวรัญชาน้ี)   มีขาวกลาโนมลงดวยความหนักคือผล  คือวามีภิกษาดี  มี 
กอนขาวหาไดโดยงาย  เอาเถิดพวกเราไปท่ีบานและนิคมนั้นแลว  จึงจกัฉัน, 
แมเม่ือเปนเชนนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  กจ็ะทรงรับเอาพวกเราอยูในเมืองนี้  
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ทีเดียว  ดังนี้.  ทุพภิกขภัยอันภิกษเุหลานั้นชนะไดแลว  คือครอบงําไดแลว 
ไดแกใหเปนไปในอํานาจตนแลว  ดวยอาการอยางนี้กอน. 
        ถามวา   ชนะความโลภไดอยางไร  ?   
        แกวา  แมภิกษุรูปหนึ่ง  ไมไดทําใหราตรีขาดดวยอํานาจแหงความ 
โลภวา  เมืองเวรัญชาน้ี   มีภกิษาหาไดยาก,  สวนบานและนิคมในระหวาง 
โดยรอบ  (แหงเมืองเวรัญชานี้)  มีขาวกลาโนมลงดวยความหนัก  คือผล  ไดแก 
มีภิกษาดี  มีกอนขาวหาไดโดยงาย  เอาเถิด  พวกเราจักพากันไปฉันท่ีบานและ 
นิคมนั้น   หรือไมไดทําใหพรรษาขาด  ดวยคิดวา  พวกเราจะเขาจําพรรษา 
ในบานและนิคมนั้น  ในพรรษาหลังดังนี,้   ความโลภอันภิกษเุหลานั้นชนะ 
ไดแลวดวยอาการอยางนี้. 
        ถามวา  ชนะความประพฤติ  ดวยอํานาจแหงความปรารถนาไดอยางไร ? 
        แกวา  แมภิกษุรูปหนึ่ง  ไมไดใหความปรารถนาเห็นปานนี้เกิดข้ึน 
เลยวา  เมืองเวรัญชานี้  ภิกษาหาไดยาก  และมนุษยท้ังหลายน้ี ยอมไมสําคัญ 
พวกเรา  แมผูพักอยูตั้ง  ๒-๔  เดือน   ในคุณอะไรเลย  ไฉนหนอ  !  พวกเรา 
ทําการคาคุณธรรม  (อวดอุตริมนุสธรรม)  คือ  ประกาศซ่ึงกันและกัน  แก 
มนุษยท้ังหลาย   อยางนีว้า  ภิกษุรูปโนน  ไดปฐมฌาน  ฯลฯ  รูปโนนได 
อภิญญา  ๖  ดงันี้  แลวปรนปรือทอง  ภายหลัง  จึงคอยอธิษฐานศีล  ดังนี้, 
ความประพฤติดวยอํานาจแหงความปรารถนา  อันภิกษุเหลานั้นชนะไดแลว 
คือ  ครอบงําไดแลว  เปนไปในอํานาจของตนแลว  ดวยอาการอยางนี้. 
        สวนในอนาคต   เพื่อพรหมจารีช้ันหลัง  นั่งอยูในวหิารแลว  แมได 
(ภัตตาหาร)  โดยความยากลําบากเพียงเล็กนอย  กจ็ะดหูม่ินขาวสาลีและขาวสุก  
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ท่ีระคนดวยเนือ้  คือ  จักทําใหเปนของดหูม่ิน  นาติเตียน  โดยนัยเปนตนวา 
ขาวสุกนี้อะไรกัน  ?   เปนทองเล็น   แฉะไป  ไมเค็ม  เค็มจัด  ไมเปร้ียว 
เปร้ียวจดั   จะประโยชนอะไรดวยขาวสุกนี ้ ?  ดังน้ี.  
        อีกอยางหน่ึง (พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสอธิบายไววา)  ข้ึนช่ือวา 
ชนบทจะมีภิกษาหาไดยากตลอดกาล ก็หามิได คือ   บางคราว  ก็มีภกิษาหา 
ไดยาก  บางคราว  ก็มีภกิษาหาไดงาย  ในกาลใด  ชนบทนี้นั้น  จกัมีภกิษา 
หาไดงาย  ในกาลนั้น  มนษุยท้ังหลายเส่ือมใสตอขอปฏิบัตินี้ ของพวกทาน 
ผูเปนสัตบุรุษแลว   จกัสําคัญขาวสาลีวิกัต ิ และขาวสุกท่ีระคนดวยเนื้อ  อันมี 
ประการหลายอยาง  โดยประเภทมีขาวตมและของขบฉันเปนตน  ท่ีตนพึงถวาย 
แกภกิษุท้ังหลาย,  ปจฉิมชนตาชน   กลาวคือ  เพื่อนสพรหมจารี  ของพวกทาน 
นั่งอยูในระหวางพวกทานแลว   เสวยอยูซ่ึงสักการะ  ท่ีอาศัยพวกทานเกดิข้ึน 
แลวนั่นแล  จกัดูเหมือน  และจะทําความดถููก  อันมีการเสวยสักการะนัน้เปน 
ปจจัย. 
        ถามวา  จกัทําความดูถูกอยางไร  ? 
        แกวา  จักทําความดูถูกอยางนีว้า  เพราะเหตุไร  พวกทานจึงหุงตม 
ภัตมีประมาณเทานี้เลา ?  ภาชนะของพวกทาน  ซ่ึงเปนท่ีท่ีพวกทานจะพึงใส 
ของ  ๆ  ตนเกบ็ไว  ไมมีหรือ ?  
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                         มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา 
        ในบทท้ังหลายเปนตนวา   อถโข  อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน 
มีวินิจฉัยดังนี้  :-   
        บทวา  อายสฺมา  นี้  เปนคํากลาวดวยความรัก,   บทนี้เปนเร่ืองแหง 
ความเคารพ  และความยําเกรงโดยฐานครู. 
        บทวา  มหาโมคฺคลฺลาโน   ความวา   พระเถระน้ันช่ือวา   มหา 
โดยความเปนผูมีคุณใหญ   และช่ือวา   โมคคัลลานะ  โดยโคตร   เพราะเหตุนั้น 
พระเถระน้ัน  จึงช่ือวา  มหาโมคคัลลานะ. 
        บทวา   เอตทโวจ   ความวา   ทานพระมหาโมคคัลลานะ  ไดกราบทูล 
คํานี้  (กะพระผูมีพระภาคเจา)  คือแสดงคําเปนตน  ท่ีตนควรกราบทูลในบัดนี ้
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  !  บัดนี้  (เมืองเวรัญชามีภิกษาหาไดยาก)  ดังนี้. 
    [ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลขออนุญาตพลิกแผนดิน] 
        ถามวา  ทานมหาโมคคัลลานะ   ไดกราบทูล  (คํานี้)  เพราะเหตุไร  ? 
แหงสาวกบารมีญาณ    ท้ังพระศาสดา   กท็รงต้ังทานไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
เพราะความท่ีทานเปนผูมีฤทธ์ิมาก.  พระเถระน้ันอาศัยความท่ีตนเปนผูมีฤทธ์ิ 
มากนั้น   จึงดาํริวา  เมืองเวรัญชาน้ี   มีภิกษาหาไดยาก   และภิกษุท้ังหลาย 
ก็ยอมลําบาก,   ถาไฉนหนอ   เราจะพลิกแผนดิน  แลวใหภิกษุท้ังหลายฉันงวน 
ดิน.   คราวนัน้ทานไดมีความรําพึงดังนี้วา   ก็ถาวา  เม่ือเราอยูในสํานกัของ 
พระผูมีพระภาคเจา  จะไมทูลขอกะพระผูมีพระภาคเจา  แลวพึงทําอยางนั้นไซร  
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ขอนั้นจะไมพงึเหมาะแกเรา   จะพึงเปนเหมือนการแขงด ี  ท่ีเราทํากับพระผูมี- 
พระภาคเจา :  เพราะฉะนั้น  พระเถระมีความประสงคจะทูลขอ  จึงมากราบทูล 
กลาวคํานั้นกระพระผูมีพระภาคเจา.   
                [ภายใตแผนดนิ  มีงวนดนิท่ีมีรสโอชา] 
        สองบทวา   เหฏ ิมตถ  สมฺปนฺน  ความวา  ไดยินวา  พระเถระ 
กลาวหมายเอาฟองดิน   โอชาดิน   งวนดิน   ซ่ึงมีอยูในพ้ืนเบ้ืองลางแหงแผนดิน. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  สมฺปนฺน  แปลวา   มีรสหวาน  อธิบายวา 
มีรสดี,  เหมือนอยางในประโยคนี้วา  ตนไมมีผลสมบูรณ   และมีผลเกิดแลว 
พึงมีในสถานท่ีนั้น  ดังนี้  พงึทราบความหมายวา  มีผลอรอยฉันใดแล  แม 
ในอธิการนี้   ก็ฉันนั้น  บัณฑิตพึงทราบความหมายแหงบทวา  สมฺปนนฺ  นี้วา 
มีรสหวาน  คือรสดี. 
        สวนคําวา   เสยฺยถาป   ขุทฺทกมธุ   อนีลก   นี้  พระเถระกลาวแลว 
ก็เพื่อแสดงขออุปมา  เพราะพื้นเบ้ืองลางแหงแผนดนินั้น  เปนธรรมชาติมีรส 
หวาน. 
        น้ําหวาน  ท่ีตัวแมลงผ้ึงเล็ก  ๆ ทําไวแลว  ช่ือวา  ขุทฺทกมธุ 
(น้ําผ้ึงหวี่). 
        บทวา  อนีลก   แปลวา ไมมีตัว  คือไมมีตัวออน  ไดแกน้ําผ้ึงท่ีบริสุทธ์ิ. 
ไดยินวา  น้ําผ้ึงนั่นเปนของเลิศ  ประเสริฐ  มีรสดี   และมีโอชากวาน้ําหวาน 
ท้ังหมด   เพราะเหตุนั้น   พระเถระจึงไดกลาววา   เสยยฺถาป   ขุทฺทกมธุ 
อนีลก   เอวมสฺสาท  แปลวา  (เปนท่ีชอบใจ  เหมือนน้ําผ้ึงหวี่ ท่ีไมมีตวั 
ฉะนั้น)  ดังนี้เปนตน.  
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        ประชุมหลายบทวา   สาธาห   ภนฺเต   ตัดบทวา  สาธุ  อห   ภนฺเต 
แปลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทานพระวโรกาส   ขาพระพุทธเจา 
(จะพึงพลิกแผนดิน).   
        ก็บทวา  สาธุ   นั่น  ซ่ึงมีอยูในบทวา  สาธาห  นี้  เปนคํากราบทูลขอ. 
จริงอยู   พระเถระ   เม่ือจะกราบทูลขออนุญาตการพลิกแผนดิน  จึงไดกราบทูล 
กะพระผูมีพระภาคเจาอยางนั้น. 
        บทวา   ปริวตฺเตยฺย  ความวา  พึงหงายข้ึน  คือพึงทําพ้ืนขางลางให 
กลับข้ึนขางบน. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร   พระเถระจึงตองทําอยางนั้น  ? 
        แกวา  เพราะวา  เม่ือพระเถระทําอยางนั้นแลว  ภิกษท้ัุงหลายจักได 
ฉันงวนดิน  คือฟองดิน  โดยสะดวก. 
        คราวนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  แมมีพระประสงคจะไมทรงอนุญาต 
ก็ตาม  แตเพื่อใหพระเถระบังลือสีหนาท  จึงตรัสถามวา  โมคคัลลานะ  !  ก็เธอ 
จัดทําเหลาสัตวผูอาศัยแผนดนิไวอยางไรเลา  ?  ตรัสอธิบายไววา  สัตวท้ังหลาย 
ในบานและนิคมเปนตนเหลาใดผูอาศัยแผนดินอยู  เม่ือเธอพลิกแผนดนิ  เธอ 
จักทําสัตวเหลานั้นผูไมสามารถจะดํารงอยูในอากาศไดอยางไร  ?  คือจักพักไว 
ในสถานท่ีไหนเลา. 
        คราวนั้น   พระเถระ  เม่ือจะประกาศอิทธานุภาพของตนอันสมควร 
แกความท่ีตน   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวในตําแหนงเอตทัตตะ  จึงได 
กราบทูลวา   เอกาห   ภนฺเต  เปนตน 
        ในความแหงคําวา  เอกาห  ภนฺเต  เปนตนนั้นวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  !    ขาพระพุทธเจา  จักนิรมิตมือขาหนึ่ง    เหมือนแผนดนิใหญนี้  คือ  
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จักทําใหเปนเชนกับแผนดิน  คร้ันขาพระพุทธเจาทําอยางนั้นแลว  จักทํา 
เหลาสัตวผูอาศัยแผนดนิใหกาวไปบนมือนั้น   เหมือนทําใหสัตวผูดํารงอยูแลว 
บนพื้นฝามือขาหนึ่งนัน้  กาวไปบนพ้ืนฝามือขาท่ีสองฉะน้ัน. 
  [พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหพลิกแผนดนิ] 
        ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงคัดคานการทูลขอของ 
พระเถระน้ัน  จึงตรัสคําเปนตนวา  อยาเลย  โมคคัลลานะ  !   
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  อล  เปนพระดํารัสท่ีตรัสคัดคาน. 
        หลายบทวา  วิปลฺลาสมฺป   สตตา  ปฏลิเภยฺย   ความวา  สัตว 
ท้ังหลายพึงเขาถึงแมการถือคลาดเคล่ือนไป. 
        ถามวา  พึงถึงการถือคลาดเคล่ือนอยางไร ? 
        แกวา  อยางนี้คือ  นี้เปนแผนดิน  หรือนี้มิใชแผนดินหนอ.  อีกอยาง 
หนึ่ง  พึงถึงการถือคลาดเคล่ือนท่ีตรงกันขามอยางนี้คือ   นี้เปนบานของพวกเรา 
หรือเปนบานของคนเหลาอ่ืนหนอ.  ในนคิม  ชนบท  นาและสวนเปนตน 
ก็มีนัยดังกลาวมาแลวนั้น. 
        อีกอยางหน่ึง  นัน้มิใชวปิลลาส.   เพราะวาอิทธิวิสัยของทานผูมีฤทธ์ิ 
เปนอจินไตย.  สวนมนุษยท้ังหลาย  พึงไดรับความเขาใจผิด   อยางนีว้า  ข้ึนช่ือวา 
ทุพภิกขภัยนี้  หาใชจะมีในบัดนี้เทานัน้ไม.   แมในอนาคต  ก็จักมี,  ในกาลนั้น 
ภิกษุท้ังหลาย  จักไดเพื่อนพรหมจารีผูมีฤทธ์ิเชนนั้นแมท่ีไหนเลา  ?  ทานเหลานั้น 
เปนพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี   พระสุขวิปสสก  ทานผูได 
ฌาน   และผูบรรลุปฏิสัมภิทา  แมเปนพระขีณาสพก็มี  จกัเขาไปบิณฑบาตยัง 
ตระกูลอ่ืน   เพราะไมมีอิทธิพล  ความวิตกอยางนี้  ของมนุษยท้ังหลายจักมีข้ึน  
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ในภกิษุเหลานัน้วา  ในคร้ังพทุธกาล  ภิกษท้ัุงหลายไดเปนผูบําเพ็ญใหบริบูรณ 
ในสิกขาท้ังหลายแลว,    ทานเหลานั้นไดใหคุณท้ังหลายเกิดข้ึนแลว  ท้ังในคราว 
มีทุพภิกขภัย  ก็ไดพลิกแผนดิน   แลวฉันงวนดนิ,  แตบัดนี้   ทานผูบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณในสิขายอมไมมี,   ถาจะพึงมีไซรก็พึงจะทําเหมือนอยางนั้นทีเดียว 
ดวยคิดวา  มนษุยท้ังหลาย  ไมพึงถวายบิณฑบาตท่ีสุกหรือดิบอยางใดยอยางหนึ่ง 
แกพวกเรา  เพือ่ขบฉัน  ดังนี,้  เพราะความวติกอยางวามานี้  มนุษยเหลานั้น 
พึงไดวปิลลาส  (ความเขาใจเคล่ือนคลาด)  นี้  ในพระอริยบุคคลท้ังหลาย   
ซ่ึงมีตัวอยูนัน่แหละวา  พระอริยบุคคลท้ังหลาย  ไมมี  :-  ก็แลมนุษยท้ังหลาย 
ผูติเตียนวารายอยูซ่ึงพระอริยบุคคลดวยอํานาจวิปลลาส   (ความเขาใจผิด)   จะ 
พึงเปนผูเขาถึงอบาย  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา   การ 
พลิกแผนดนิ  เธออยาชอบใจเลย  ดังนี้. 
        ลําดับนั้น  พระเถระเม่ือทูลขอเร่ืองนี้ไมได  จะทูลขอเร่ืองอ่ืน  (ตอไป) 
จึงไดกราบทูลคํามีอาทิวา  ดลีะ  พระเจาขา  ! 
        พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงคัดคานคําทูลขอแมนั้น  ของพระเถระ 
นั้น  จึงตรัสพระดํารัส  มีอาทิวา  อยาเลย  โมคคัลลานะ  ! . 
        คําวา  สัตวท้ังหลาย  พึงไดรับแมซ่ึงวปิลลาส   ดังนี้  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมไดตรัสไวในคําวา  อยาเลย   โมคคัลลานะ  !  ดงันี้  เปนตน  แมก็จริง. 
ถึงกระนั้น  บัณฑิตก็ควรถือเอา  โดยนัยดังท่ีกลาวมาแลวในตอนตนนั่นแหละ, 
อนึ่ง  แมใจความแหงคํานัน้  ก็ควรทราบเชนกับท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง. 
        ถามวา  กถ็าพระผูมีพระภาคเจา  พึงทรงอนุญาตไซร ,  พระเถระจะ 
พึงทําอยางไร  ?  
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        แกวา   พระเถระพึงอธิษฐานมหาสมุทรใหขนาดเทาเหมืองท่ีจะพงึขาม   
ดวยอยางเทากาวเดยีว  แลวซักหนทางจากตนสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิงอยูมุงหนาตรง 
ไปยังอุตรกุรุทวีป  แลวแสดงอุดรกุรุทวีปไวในท่ีอันสมบูรณดวยการไปและ 
การมา  ใหภิกษุท้ังหลายไปบิณฑบาตแลวออกไปไดตามสบาย  เหมือนเขา 
ไปสูโคจรตามฉะน้ัน. 
                    สีหนาทกถา  ของพระมหาโมคคัลลานะ  จบ.  
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                             เร่ืองปญหาของพระสารีบุตร 
        บัดนี้  ทานพระอุบาลี   เม่ือจะแสดงการท่ีพระสารีบุตรเถระเกิดความ 
รําพึง  ท่ีปฏิสังยุตดวยสิกขาบท   เพื่อแสดงนิทานต้ังตนแตเคาเดิม  แหงการ 
ทรงบัญญัติพระวินยั  จึงไดกลาวคํามีอาทิ  อถโข  อายสฺมโต  สารึปตุตฺสฺส 
ดังนี้.   
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา รโหคตสฺส  แปลวา  ไปแลวในที่สงัด. 
        บทวา  ปฏิสลฺลีนสฺส  แปลวา  หลีกเรนอยู  คือถึงความเปนผู 
โดดเดีย่ว. 
        บทวา  กตเมสาน  ความวา  บรรดาพระพุทธเจาท้ังหลาย   มีพระ- 
วิปสสีเปนตน  ท่ีลวงไปแลว  ของพระพุทธเจาพระองคไหน  ?  พรหมจรรย 
ช่ือวาดํารงอยูนาน  เพราะอรรถวา  พรหมจรรยนั้นดํารงอยูตลอดกาลนาน 
หรือมีการดํารงอยูนาน.  คําที่ยังเหลือในบทวา  อถโข  อายสฺมโต  เปนตนนี ้
มีใจความเฉพาะบทต้ืนท้ังนัน้. 
        ถามวา  กพ็ระเถระ   ไมสามารถจะวินจิฉัยความปริวติกของตนนี ้
ดวยตนเองหรือ  ? 
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป  :-   พระเถระ  ท้ังสามารถ  ท้ังไมสามารถ. 
จริงอยู  พระสารีบุตรเถระนี้   ยอมสามารถวินิจฉัยเหตุมีประมาณเทานีไ้ด คือ 
ธรรมดาศาสนาของพรพุทธเจาเหลานี้ดํารงอยูไมไดนาน,  ของพระพุทธเจา 
เหลานี้  ดํารงอยูไดนาน  แตทานไมสามารถจะวินจิฉัยเหตุนี้วา  ศาสนาดํารงอยู 
ไมไดนาน  เพราะเหตุนี้  ดํารงอยูไดนาน  เพราะเหตุนี้  ดงันี้.  
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        สวนพระมหาปทุมเถระ   กลาวไววา  เหตุการณแมนัน่  ก็เปนของ 
ไมหนักแกพระอัครสาวก  ผูไดบรรลุท่ีสุดยอดแหงปญญา  ๑๖  อยางเลย,  สวน 
การท่ีพระอัครสาวก  ผูอยูในสถานท่ีเดียวกนักับพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทําการ   
วินิจฉัยเสียเอง  ก็เปนเชนกับการทิ้งตราช่ังแลวกลับช่ังดวยมือ ;  เพราะเหตุนั้น 
พระเถระจึงเขาไปเฝาทูลถามพระผูมีพระภาคเจาเสียทีเดียว.  ถัดจากนั้น พระ- 
ผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงวสัิชนาคําทูลถามของพระเถระน้ัน จึงตรัสพระดํารัส 
มีอาทิวา  ภควโต   จ   สารีปตฺุต   วปิสฺสิสฺส  ดังนี้.  คํานั้นมีเนื้อความต้ืน 
ท้ังนั้น. 
        พระเถระ  เม่ือจะทูลถามถึงเหตุการณตอไปอีก   จึงไดกราบทูลคํามี 
อาทิวา  โก  นุ  โข  ภนฺเต  เหตุ  (ท่ีแปลวา  อะไรหนอแลเปนเหตุ พระเจาขา!) 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  โก  นุ  โข  ภนฺเต   เปนคําทูลถามถึง 
เหตุการณ.  ใจความแหงบทนั้นวา   เหตุเปนไฉนหนอแล  พระเจาขา  ! 
        คําท้ังสองนี้คือ  เหตุ  ปจฺจโย  เปนช่ือแหการณ   จริงอยู  การณ 
ทานเรียกวา  เหตุ   เพราะเปนเคร่ืองไหลออก  คือเปนไปแหงผลของการณนั้น. 
เพราะผลอาศัยการณนัน้แลวจึงดําเนนิ คือจงึเปนไปได  ฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา 
ปจจัย.   บทแมท้ังสองนี้ในท่ีนั้น  ๆ  แมเปนอันเดยีวกนัโดยใจความถอยคํา  ดังท่ี 
กลาวมาแลวนัน้.  คําท่ีเหลือในคําวา  โก  นุ  โข  เปนตนนี้  ก็มีเนื้อความ  
ตื้นท้ังนั้น. 
[พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพราะบริษัทมีมากหรือนอยก็หาไม] 
        ก็เพื่อแสดงเหตุและปจจัยนัน้  ในบัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  จึง 
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  สารีปุตตฺ  วิปสฺสี.  
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        บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  กิลาสุโน  อเหส  ความวา   พระพุทธเจา 
ท้ังหลาย   มีพระวิปสสีเปนตน  ไมทรงใฝพระทัยเพราะความเกียจคราน  ก็หา 
มิได.  จริงอยู  ความเกยีจครานก็ดี  ความมพีระวิริยภาพยอหยอนก็ดี   ของ 
พระพุทธเจาท้ังหลาย  หามีไม.  เพราะวา พระพุทธเจาท้ังหลาย  เม่ือจะทรง 
แสดงธรรมแกจักรวาลหนึ่งกด็ี  สองจักรวาลก็ดี  จักรวาลทั้งส้ินก็ดี  ยอมทรง   
แสดงดวยพระอุตสาหะเสมอกันทีเดยีว  คร้ันทอดพระเนตรเห็นบริษัทมีจํานวน 
นอยแลว  ทรงลดมีพระวิริยภาพลงก็หาไม  ท้ังทอดพระเนตรเห็นบริษัทมีจํานวน 
มากแลว   ทรงมีพระวิริยภาพมากข้ึนกห็าไม.  เหมือนอยางวา  พญาสีหมฤคราช 
ลวงไป  ๗  วนั   จึงออกไปเพื่อหากิน   คร้ันพบเหน็สัตวเล็กหรือใหญกต็าม 
ยอมวิ่งไปโดยเชาวอันเร็ว  เชนเดียวกนัเสมอ,  ขอนั้น  เพราะเหตุแหงอะไร ? 
เพราะเหตุแหงความใฝใจวา  ความเร็วของเราอยาไดเส่ือมไป  ดังนี้  ฉันใด 
พระพุทธเจาท้ังหลาย  ก็ฉันนั้น  ยอมทรงแสดงธรรมแกบริษัท  จะมีจํานวน 
นอยหรือมากก็ตาม  ก็ดวยพระอุตสาหะเสมอกันท้ังนั้น,  ขอนั้น  เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุแหงความใฝพระทัยอยูวา   เหลาชนผูหนักในธรรมของเรา  อยาได 
เส่ือมไป  ดังนี.้  จริงอยู   พระพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงหนักในธรรม  ทรงเคารพ 
พระธรรมแล.   เหมือนอยางวา  พระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย  ไดทรง 
แสดงธรรมโดยพิสดาร  ดุจ  (วลาหกเทวดา)  ยังมหาสมุทรสาครใหเต็มเปยมอยู 
ฉันใด  พระพทุธเจาท้ังหลาย  มีพระวิปสสีเปนตนเหลานั้น  หาไดแสดงธรรม 
ฉันนั้นไม. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
        แกวา  เพราะความท่ีสัตวท้ังหลาย  มีธุลี  คือกิเลสในปญญาจักษุนอย 
เบาบาง.  
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        ดังไดสดบัมาวา  ในกาลแหงพระพุทธเจาเหลานั้น  สัตวท้ังหลายมี 
อายุยืนนาน  ไดเปนผูมีธุลีคือกิเลสในปญญาจักษุนอยเบาบาง.  สัตวเหลานั้น 
พอไดสดับแมพระคาถาเดียว  ท่ีประกอบดวยสัจจะ  ๔  ยอมบรรลุธรรมได ; 
เพราะเหตุนั้น  พระพุทธเจาเหลานั้น  จึงไมทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร.  ก็ 
เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  นวงัคสัตถุศาสนของพระพุทธเจาเหลานั้น  คือ  สุตตะ   
เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม  เวทัลละ 
จึงไดมีนอย.  ความท่ีนวังคสัตถุศาสนมีสุตตะเปนตน  ท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในคําวา อปปกฺจ  เปนตนนั้น  เปนตาง  ๆกัน  ขาพเจาไดกลาว 
ไวแลวในวรรณนาปฐมสังคีตินั้นแล. 
   [พระวิปสสีเปนตนหาไดทรงบัญญัติสิกขาบทเปนตนไม] 
        หลายบทวา  อปปฺฺตตฺ   สาวกาน   สิกฺขาปท ความวา  สิกขาบท 
คือขอบังคับดวยอํานาจอาบัติ  ๗  กอง  ท่ีควรทรงบัญญัติ   โดยสมควรแกโทษ 
อันพระพุทธเจามีพระวิปสสีเปนตนเหลานัน้  ไมไดทรงบัญญัติไว  แกพระสาวก 
ท้ังหลาย  เพราะเปนผูไมมีโทษ. 
        สองบทวา  อนุทฺทิฏ   ปาฏิโมกฺข    ความวา  พระปาฏิโมกขคือ 
ขอบังคับ  ก็มิไดทรงแสดงทุกกึ่งเดือน.  พระพุทธเจาเหลานั้น   ไดทรงแสดง 
เฉพาะโอวาทปาฏิโมกขเทานั้น  และแมโอวาทปาฏิโมกขนั้น   ก็มิไดแสดงทุก 
กึ่งเดือน.  *จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคเจาวิปสสี  ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข 
๖  เดือนตอคร้ัง  ๆ  ก็แลโอวาทปาฏิโมกขนั้น  ทรงแสดงดวยพระองคเองท้ังนั้น. 
สวนพวกสาวกของพระองคมิไดแสดงในท่ีอยูของตน  ๆ  ภิกษุสงฆแมท้ังหมด 
ในสกลชมพูทวีป  กระทําอุโบสถ  ในท่ีแหงเดียวเทานัน้  คือในอุทยาน- 
*  พระธรรมบัณฑิต  (มานิต  ถาวโร  ป.  ธ. ๙ ) วดัสัมพันธวงค  แปล  
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เขมมฤคทายวนัใกลราชธาน ี  ช่ือพันธุมดี  อันเปนท่ีเสด็จประทับของพระผูมี 
พระภาคเจาวปิสสี.  ก็แล  อุโบสถนั้นไดกระทําเปนสังฆอุโบสถอยางเดียว 
หาไดกระทําเปนคณะอุโบสถ  บุคคลอุโบสถ  ปาริสุทธิอุโบสถ   อธิษฐาน 
อุโบสถไม  ไดทราบวาในเวลาน้ัน  ในชมพูทวีป  มีวิหารแปดหม่ืนส่ีพันตําบล 
ในวหิารแตละตําบนมีภิกษุอยูเกล่ือนไป  วหิารละหม่ืนรูปบาง  สองหม่ืนรูปบาง 
สามหม่ืนรูปบาง  เกินไปบาง.   
                [พวกเทวดาบอกวันทําอุโบสถแกพวกภิกษุ] 
        พวกเทวดาผูบอกวันอุโบสถ   เท่ียวไปบอกในท่ีนัน้  ๆ  วา  ทานผูมี 
นิรทุกขท้ังหลาย  !   ลวงไปแลวปหนึ่ง  ลวงไปแลว  ๒ ป  ๓  ป  ๔  ป  ๕  ป, 
นี้ปท่ีหก   เม่ือดิถีเดือนเพ็ญมาถึง  พวกทานควรไปเพื่อเฝาพระพุทธเจาและ 
เพื่อทําอุโบสถ   กาลประชุมของพวกทานมาถึงแลว  ในเวลานั้น   พวกภิกษุผูมี 
อานุภาพก็ไปดวยอานุภาพของตน   พวกนอกนี้ไปดวยอานุภาพของเทวดา. 
        ถามวา  พวกนอกนีไ้ปดวยอานุภาพของเทวดาไดอยางไร  ? 
        ตอบวา  ไดทราบวา  ภกิษุเหลานั้นผูอยูใกลสมุทรทางทิศปราจีนหรือ 
ใกลสมุทรทางทิศปจฉิม  อุดร   และทักษณิ   บําเพ็ญคมิยวัตร  แลวถือเอาบาตร 
และจีวรยังความคิดใหเกิดข้ึนวา   จะไป.  พรอมดวยจิตตุปบาท  พวกเธอก็ 
เปนผูไปสูโรงอุโบสถทีเดียว.  พวกเธอถวายอภวิาทพระวปิสสีสัมมาสัมพุทธเจา 
แลวนั่งอยู. 
                           [โอวาทปาฏโิมกขคาถา] 
        แมพระผูมีพระภาคเจา  ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขนี้   ในบริษัทผู 
นั่งประชุมกันแลววา  
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                        ความอดทน  คือความอดกล้ัน   เปน 
                ธรรมเผาบาปอยางยิ่ง   ทานผูรูท้ังหลาย   ยอม 
                กลาวพระนิพพานวาเปนเยี่ยม  ผูทํารายผูอ่ืน 
                ไมชือ่วาเปนบรรพชิตเลย  ผูเบียดเบียนผูอ่ืน 
                อยู  ไมชื่อวาเปนสมณะ.   
                        ความไมทําบาปท้ังส้ิน  ความยังกุศล 
                ใหถึงพรอม  ความทําจิตของตนใหผองใส 
                นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
                        ความกลาวราย  ๑  ความไมทําราย 
                ๑  ความสํารวมในพระปาฏิโมกข  ๑     ความ 
                เปนผูรูประมาณในภัตตาหาร   ๑  ท่ีนอนท่ีนัง่ 
                อันสงัด  ๑   ความประกอบโดยเอ้ือเฟอใน 
                อธิจิต  ๑   นี้เปนคาํสอนของพระพุทธ- 
                ท้ังหลาย.* 

        พึงทราบปาฏิโมกขุทเทสของพระพุทธเจาท้ังหลาย   แมนอกนี้  โดย 
อุบายนี้นัน่แล.  จริงอยู  พระพุทธเจาทุกพระองค     มีพระโอวาทปาฏิโมกขคาถา 
เพียง  ๓  คาถานี้เทานั่น.  คาถาเหลานั้น  ยอมมาสูอุเทศจนถึงท่ีสุดแหงพระ- 
ศาสนาของพระพุทธเจา  ผูมีพระชนมายุยนืยาวนานท้ังหลาย.  แตสําหรับ 
พระพุทธเจาผูมีพระชนมายนุอยท้ังหลาย  คาถาเหลานั้นมาสูอุเทศเฉพาะใน 
ปฐมโพธิกาลเทานั้น  .  ดวยวา  จําเดิมต้ังแตเวลาทรงบัญญัติสิกขาบทมา  ก็แสดง 
เฉพาะอาณาปาฏิโมกขเทานั้น.  ก็แลอาณาปาฏิโมกขนั้น  พวกภิกษุเทานั้นแสดง 
*   ท่ี.  มหา.   ๑๐ / ๕๗.  
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พระพุทธเจาท้ังหลายหาทรงแสดงไม.  เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  แม 
ของพวกเรา  ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขนี้ตลอดเวลาเพียง  ๒๐  พรรษา  ใน 
ปฐมโพธิกาลเทานั้น. 
   [เหตุท่ีพระพุทธเจาไมทรงทําอุโบสถและปาฏิโมกข] 
        ตอมาวันหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับนั่งอยูท่ีปราสาทของ   
มิคารมารดา    ในบุพพาราม  ไดตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา  ภกิษุท้ังหลาย ! 
ตั้งแตบัดนีไ้ป  เราจักไมทําอุโบสถ  จักไมแสดงปาฏิโมกข,   ภิกษุท้ังหลาย ! 
ตอแตนี้ไปพวกเธอเทานั้น  พึงทําอุโบสถ  พึงแสดงปาฏิโมกข,  ภิกษุท้ังหลาย  ! 
มิใชฐานะมิใชโอกาสที่พระตถาคตจะพึงทําอุโบสถ   พึงแสดงปาฏิโมกข  ใน 
บริษัท  ผูไมบริสุทธ์ิ*. 
        ตั้งแตนั้นมาพวกภิกษุกแ็สดงอาณาปาฏิโมกข.   อาณาปาฏิโมกขนี้เปน 
ของอันพระพทุธเจา  ๓  พระองค  มีพระวปิสสีเปนตน  ไมทรงยกข้ึนแสดงแก 
ภิกษเุหลานั้น.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา อนุทฺทิฏ 
ปาฏิโมกฺข. 
        [เหตุใหพระศาสนาดํารงอยูไมนานและนาน] 
        คําวา  เตส  พุทฺธาน  ความวา  แหงพระพุทธเจาท้ัง  ๓  พระองค 
มีพระวิปสสีเปนตนเหลานัน้.  บทวา  อนตฺรธาเนน  คือ  เพราะขันธอันตรธาน 
ไป,  มีอธิบายวา  เพราะปรินพิพาน.  บทวา  พุทฺธานุพุทฺธาน   ความวา 
และเพราะความอันตรธานไปแหงขันธ   ของเหลาพระสาวกผูไดตรัสรูตาม 
พระพุทธเจาเหลานั้น   คือพระสาวกผูยังทันเห็นพระศาสดา.  คําวา  เย  เต 
ปจฺฉิมา   สาวกา  ความวา   เหลาปจฉิมสาวกผูบวชในสํานัก  ของพวกสาวก 
*  วิ.  จุลฺล.  ๗ /๒๙๒.  
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ผูทันเห็นพระศาสดา,  บทวา  นานานามา  ความวา  มีช่ือตาง  ๆ กัน ดวย 
อํานาจชื่อมีอาทิวา   พุทธรักขิต  ธรรมรักขิต   สังฆรักขิต.  บทวา  นานาโคตฺตา 
ความวา  มีโคตรตาง  ๆ  กัน   ดวยอํานาจโคตรมีอาทิวา  โคตมะ   โมคคัลลานะ. 
บทวา  นานาชจฺจา  คือมีชาติตาง  ๆ   กัน  ดวยอํานาจชาติมีอาทิวา  กษัตริย 
พราหมณ.  สองบทวา  นานากุลา  ปพฺพชติา   ความวา   ออกบวชจากตระกูล 
ตาง  ๆ  กัน   ดวยอํานาจตระกูลกษัตริยเปนตน  หรือดวยอํานาจตระกูลมีตระกูล   
สูงตระกูลตํ่า   ตระกูลมีโภคะโอฬาร     และไมโอฬารเปนตน.  คําวา  เต   ต 
พฺรหฺมจริย   ความวา  เพราะปจฉิมสาวกเหลานั้น  ทําในใจวา พวกเรามช่ืีอ 
เดียวกัน  มีโคตรเดียวกัน  มีชาติเดียวกนั  บวชจากตระกลูเดียวกัน  ศาสนา 
เปนแบบแผนประเพณีของพวกเรา  จึงชวยกันรักษาพรหมจรรยทําใหเปนภาระ 
ของตน  บริหารพระปริยัติธรรมไวใหนาน  แตปจฉิมสาวกเหลานี้  ไมเปน 
เชนนั้น  เพราะฉะน้ัน  พวกเธอจึงเบียดเบียนกัน  ถือความเห็นขัดแยงกนั 
ทํายอหยอนดวยถือเสียวา  พระเถระโนนจักรู  พระเถระโนนจกัทราบ  พึงยัง 
พรหมจรรยนัน้ใหอันตรธานไปพลันทีเดยีว  คือไมยกข้ึนสูการสังคายนารักษา 
ไว.  คําวา  เสยยฺถาป  เปนการแสดงไขเน้ือความน้ันโดยขออุปมา  บทวา 
วิกีรติ  แปลวา  ยอมพัดกระจาย.  บทวา  วิธมติ  แปลวา  ยอมพัดไปสูท่ีอ่ืน. 
บทวา  วิทฺธเสติ   แปลวา  ยอมพัดออกไปจากท่ีตั้งอยู.  คําวา  ยถาต 
สุตฺเตน  อสงฺคติตตฺา  ความวา  ลมยอมพัดกระจายไปเหมือนพัดดอกไม 
เร่ียราย  เพราะไมไดรอย  เพราะไมไดผูกดวยดายฉะนั้น.     มีคําอธิบายวา 
(ดอกไมท้ังหลาย)   ท่ีมิไดควบคุมดวยดาย  ยอมถูกลมพัดกระจัดกระจายไป 
ฉันใด  ยอมเร่ียรายไปฉันนัน้.  คําวา  เอวเมว  โข  เปนการยังขออุปไมยให 
ถึงพรอม.  บทวา  อนฺตรธาเปส  ความวา  (พวกสาวกภายหลัง)  เม่ือไม  
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สงเคราะห  (คือสังคายนาเปนหมวดหมู)  ดวยวัคคสังคหะและปณณาสสังคหะ 
เปนตน  ถือเอาแตพรหมจรรยกลาวคือปริยตัิธรรมท่ีตนชอบใจเทานัน้  สวน 
ท่ีเหลือก็ปลอยใหพินาศไป  คือนําไปสูความไมปรากฏ. 
        ขอวา  กิลาสุโน  จ  เต   ภควนฺโต  อเหส   สาวกาน   เจตสา   
เจโต   ปริจฺจ  โอทิต   มีความวา  ดูกอนสารีบุตร !  อีกอยางหนึ่งพระพทุธเจา 
เหลานั้น  ทรงไมใฝพระหฤทัย  เพื่อจะทรงกะ  คือกําหนดใจของพวกสาวกดวย 
พระหฤทัยของพระองค  แลวทรงส่ังสอน  คือทรงทราบจิตของผูอ่ืนแลว  ทรง 
แสดการแนะนําพรํ่าสอน  โดยไมเปนภาระหนกั  โดยไมชักชา.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสพระดํารัสเปนตนวา  ภตูปุพฺพ  สารีปุตตฺ   ดงันี้  เพื่อประกาศ 
ความท่ี  พระพุทธเจาเหลานั้นทรงไมใฝพระหฤทัย.  บทวา  ภึสนเก  คือ  นา 
พึงกลัว  ไดแก  ใหเกดิความนาสยดสยอง.  คําวา  เอว  วตกฺเกถ  ความวา 
พวกเธอจงตรึกกุศลวิตก  ๓  มีเนกขัมมวติกเปนตน.  คําวา  มา  เอว  วิตกฺกยิตฺถ 
ความวา  พวกเธออยาไดตรึกอกุศลวิตก  ๓  มีกามวิตกเปนตน.  คําวา  เอว 
มนสิ  กโรถ   ความวา  พวกเธอจงกระทําไวในใจวา  ไมเท่ียง   เปนทุกข 
เปนอนัตตา   ไมสวยไมงาม.  ขอวา  มา  เอว   มนสากตถฺ  ความวา   พวกเธอ 
อยากระทําในใจวา  เท่ียง  เปนสุข   เปนอัตตา  สวยงาม.   คําวา  อิท  ปชหถ 
คือจงละอกุศล.  คําวา  อท  อุปสมฺปชฺช  วิหรถ   ความวา  พวกเธอจงเขาถึง 
กลับได   คือใหกุศลสําเร็จอยูเถิด.   ขอวา  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตาน ิ
วิมุจฺจึสุ  คือหลุดพนแลว  เพราะไมถือม่ัน.  จริงอยู   จิตของพระสาวกเหลานั้น 
หลุดพนจากอาสวะเหลาใด  จิตเหลานั้นหลุดพนแลว  เพราะไมถือม่ันอาสวะ 
เหลานั้น.*  ก็อาสวะท้ังหลายดับไปอยูดวยความดับ  คือความไมเกิดข้ึน  ช่ือวา 
* สารตฺถทีปนี.  ๑ / ๖๙๘  แนะใหแปลวา  จริงอยู   จิตท้ังหลายของพระสาวกเหลานัน้  อันอาสวะ 
เหลาใดหลุดพนไปแลว  อาสวะเหลานั้นช่ือวาหลุดพนไปแลว    เพราะไมยึดถือจิตเหลานั้นดวย 
สามารถแหงอารมณ.  
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หลุดพนแลว  เพราะไมถือม่ัน*.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   
อนุปาทาย  อาสเวหิ   จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสุ. 
        ภิกษเุหลานั้นแมท้ังหมด  ไดบรรลุพระอรหัตแลว  เปนผูมีจิตเบิกบาน 
เหมือนปทุมวนัอันตองแสงพระอาทิตยฉะนั้น. 
        ในขอวา  ตตฺร  สุท  สารีปุตตฺ   ภึสนกสฺส  วนสณฺฑสฺส    
ภึสนกตสฺมึ   โหติ   นี้  คําวา   ตตฺร  เปนคํากลาวเพงถึงคําตน.   คําวา  สุท 
เปนนิบาตลงในอรรถเพียงทําบทใหเต็ม.   บทวา  สารีปตุตฺ  เปนอาลปนะ. 
ก็ในคําวา  ตตรฺ  สุท  เปนตนนี้  มีอรรถโยชนาดังตอไปนี้  :-   บทวา  ตตรฺ 
ความวาแหงไพรสณฑอันนาพึงกลัว  ท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา  ภิสนกะ 
ในพระดํารัสท่ีพระองคตรัสไววา  อฺตรสฺมึ  ภึสนเก   วนสณฺเฑ. 
อธิบายวา  ภาวะอันนาพึงกลัว  ช่ือวา  ความนาสยดสยองมีในภาวะนาสยดสยอง 
คือในการทําใหหวาดกลัว.  ถามวา  เปนอยางไร ?  ตอบวา  เปนอยางนี้คือ 
ผูใดผูหนึ่งซ่ึงยงัไมปราศจากราคะ   เขาไปสูไพรสณฑนัน้โดยมาก   โลมชาติยอม 
ชูชัน.  อีกอยางหนึ่ง  คําวา  ตตฺร  เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ. 
ศัพทวา  สุ  เปนนิบาต   ดุจในประโยคท้ังหลายมีอาทิวา  กึสุ  นาม  เต 
โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา  แปลวา  สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น  ช่ือ 
อยางไรซิ.  บทวา  อิท  บัณฑิตพึงเหน็วา   เปนคําแสดงความหมายตามท่ี 
ประสงคดุจทําใหเห็นไดชัด.  คําวา  สุ  อิท  สนธิเขาเปน  สุท.  พึงทราบวา 
ลบอิอักษรดวยอํานาจแหงสนธิ  เหมือนในประโยคท้ังหลายมีอาทิวา  จกฺขุน- 
ทฺริย  อิตฺถินฺทฺริย  อนฺตฺสฺสามีตินทฺฺริย  กึสูธ  วิตฺต  แปลวา 
*  โยชนาปาฐ  ๑ / ๑๙๖  เปน อนุปาทนิโรเธน ปน  อนุปปาทสงฺขาดนิโรธวเสน นิรุชฌมาเน 
อาสเว  อตฺตานิ  วิมุจจฺึสุ   แปลวา    ก็จิตท้ังหลายหลุดพนแลว  เพราะไมยึดถือ 
อาสวะท้ังหลายท่ีดับไปอยูดวยความดับ  กลาวคือ  ความไมเกิดข้ึนอีก.  
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อินทรีย  คือจกัษุ   อินทรีย  คือหญิง  อินทรีย  คือความต้ังใจวา  จักรูพระ- 
อรหัตท่ียังไมรู  อะไรซิ   เปนทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจในโลกนี.้  ก็ในคํานี้มีอรรถ   
โยชนาดังตอไปนี้  : -  ดูกอนสารีบุตร !  ในเพราะความทีไ่พรสณฑอันนาพึงกลัว 
นั้นเปนถ่ินนาสยดสยอง  จึงมีคําพูดกันดังนี้แล,   บทวา  ภึสนกตสฺมึ  ความวา 
ในเพราะไพรสณฑเปนถ่ินท่ีนากลัว.  พึงเห็นวาลบตะอักษรไปตัวหนึง่.  อนึ่ง 
พระบาลีวา  ภสึนกตฺตสฺมึ  ดงันี้ก็มี.   อนึ่ง  ในเม่ือควรจะกลาวเปนอิตถีลิงควา 
ภึสนกตาย   ทานก็ทําใหเปนลิงควิปลลาส.   ก็ในคําวา  ภสึนกตสฺมึ    นี้เปน 
สัตตมีวิภัตติ  ลงในอรรถแหงนิมิต.   เพาะฉะนั้น  พึงเหน็สัมพันธอยางนี้วา 
คํานี้แลยอมมีในเพราะความที่ไพรสณฑนาพึงกลัว  เปนถ่ินท่ีมีความสยดสยอง 
เปนนิมิต  คือมีคําพูดนี้แล  เพราะมีความสยดสยองเปนเหตุ  เพราะมีความ 
สยดสยองเปนปจจัย  ขอวา  ผูใดผูหนึ่งซ่ึงยงัไมปราศจากราคะเขาไปสูไพรสณฑ 
นั้น  โดยมาก  โลมชาติยอมชูชัน  ความวา  ขนเปนอันมากกวามาก  ยอมชูชัน 
คือต้ังปลายข้ึนเปนเชนกับเข็มและเปนเชนกับหนาม  จาํนวนนอยไมชูชัน อนึ่ง 
โลมชาติของสัตวจํานวนมากกวามากยอมชูชัน  แตของคนผูกลาหาญยิง่นอยคน 
ยอมไมชูชัน. 
        บัดนี้  คํามีวา  อย  โข   สารีปุตตฺ   เหตุ  เปนตน   เปนคํากลาวย้ํา. 
สวนคําท่ีขาพเจามิไดกลาวไวในระหวาง ๆ  ในพระบาลีนี้  มีอรรถตื้นท้ังนั้น 
เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาพึงทราบตามลําดับแหงพระบาลีนัน้แล.  แตพระดํารัส 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ไมดาํรงอยูนาน  บัณฑิตพึงทราบวา  พระองค 
ตรัสดวยอํานาจแหงยุคของคน.  
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[ความตางกันแหงอายุกาลของพระวิปสสีพุทธเจาเปนตน] 
        จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาวิปสสีโดยการนับป  มีพระชนมายุแปด- 
หม่ืนป  แมพวกสาวกท่ีพรอมหนาของพระองค  ก็อายุประมาณเทานั้นปเหมือน   
กัน.  พรหมจรรย  (ศาสนา)  สืบตอดวยสาวกของพระผูมีพระภาคเจานัน้ ซ่ึง 
เปนองคสุดทายเขาท้ังหมด  ตั้งอยูไดตลอดแสนหกหม่ืนป  ดวยประการอยางนี้. 
แตโดยอํานาจแหงยุคคน  พรหมจรรยไดตัง้อยูตอมา  ดวยความสืบตอกันแหงยุค 
ตลอดยุคคน  ๒  ยุคเทานั้น.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ไมดํารงอยูนาน.  ก็พระผูมีพระภาคเจานามวาสิขี  มีพระชนมายุเจด็หม่ืน 
ป  แมพวกสาวกพรอมหนาของพระองค  ก็มีอายุประมาณเทานัน้เหมือนกัน. 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  เวสภู  มีพระชนมายหุกหม่ืนป  แมวกสาวก 
อยูพรอมหนาของพระองค  ก็มีอายุประมาณเทานัน้ปเหมือนกัน.  พรหมจรรย 
(ศาสนา)  สืบตอดวยสาวกองคสุดทายเขาทั้งหมด  แหงพระผูมีพระภาคเจา 
พระนาวาสิขีและเวสภแูมนัน้ต้ังอยูตอมาไดประมาณแสนส่ีหม่ืนป  และประมาณ 
แสนสองหม่ืนป.  แตวาโดยอํานาจแหงยุคคน  พรหมจรรยตั้งอยูตอมาไดดวย 
การสืบตอแหงยุค  ตลอดยุคคน  ๒  ยุคเทากัน  ๆ  เพราะฉะน้ันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา  ดํารงอยูไมนาน. 
        ทานพระสารีบุตร  ฟงเหตุแหงการดํารงอยูไมนานแหงพรหมจรรยของ 
พระพุทธเจา  ๓  พระองคอยางนี้แลว  มีความประสงคจะฟงเหตุแหงการดํารงอยู 
ไดนาน  แหงพรหมจรรยของพระพุทธเจา  ๓  พระองคนอกนี้  จึงไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาอีก  โดยนัย  มีอาทิวา  ก็  อะไรเปนเหตุ  พระเจาขา !. 
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงพยากรณแกทาน.  คําพยากรณนั้นแมท้ังหมด 
พึงทราบดวยอํานาจนยัท่ีตรงกันขามจากท่ีกลาวแลว.  และแมในความดาํรงอยู  
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นาน  ในคําพยากรณนัน้  บัณฑิตพึงทราบความดํารงอยูนาน  โดยเหตุท้ังสอง 
คือโดยประมาณแหงพระชนมายุของพระพุทธเจาเหลานัน้บาง  โดยยุคแหงตน 
บาง.  ความพสิดารวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากกุสันธะ  มีพระชน- 
มายุส่ีหม่ืนป  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาโกนาคมน  มีพระชนมายุสาม   
หม่ืนป  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  กัสสป  มีพระชนมายุสองหม่ืนป 
แมพระสาวกพรอมหนาท้ังหลายของพระพุทธเจาเหลานั้น  ก็มีอายุเทานั้นป 
เหมือนกนั.  และยุคแหงสาวกเปนอันมากของพระพุทธเจาเหลานั้น  จกัพรหม- 
จรรยใหเปนไป  โดยความสืบตอกันมา.  พรหมจรรยดํารงอยูนานโดยเหตุท้ังสอง 
คือโดยประมาณแหงพระชนมายุ  ของพระพุทธเจาเหลานั้นบาง  โดยยคุแหง 
สาวกบาง  ดวยประการฉะนี.้ 
  [เหตุท่ีพระพุทธเจาของเราเกิดในกาลแหงคนมีอายุนอย] 
        ก็พระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา  ควรจะเสด็จอุบัตข้ึินในกาลแหงคน 
มีอายุหม่ืนป  ซ่ึงเทากับอายกุึ่งหนึ่ง  แหงพระชนมายุของพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา กัสสป  ไมถึงกาลแหงคนมีอายุหม่ืนปนั้น  ก็ควรจะเสดจ็อุบัติข้ึน 
ในกาลแหงคนมีอายุหาพันป  หรือในกาลแหงคนมีอายหุนึ่งพันป  หรือแมใน 
กาลแหงคนมีอายุหางรอยป  แตเพราะเม่ือพระองคทรงเสาะหา  คือแสวงหาธรรม 
อันกระทําความเปนพระพุทธเจา  ทรงยังญาณใหแกกลา  ใหตั้งครรภ  (เพื่อ 
ตลอดคุณพิเศษ)  ญาณไดถึงความแกกลา  ในกาลแหงคนมีอายุรอยป  เพราะ 
ฉะนั้น  พระองคจึงเสด็จอุบัติข้ึน  ในกาลแหงคนมีอายนุอยเหลือเกนิ  เพราะ 
ฉะนั้น    ควรกลาวไดวา  พรหมจรรยแมดาํรงอยูไดนาน  ดวยอํานาจความสืบตอ 
กันแหงพระสาวกของพระองค  แตก็ดํารงอยูไดไมนานโดยการนับป  ดวยอํานาจ 
ปริมาณแหงอายุเหมือนกัน.  
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          [พระสารีบุตรทูลขอใหทรงบัญญัติสิกขาบท] 
        ถามวา  ในคําวา  อถโข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   มีอะไรเปน 
อนุสนธิ.  ตอบวา  คือ  ทานพระสารีบุตร  คร้ันไดฟงเหตุการณดํารงอยูนาน 
แหงพรหมจรรยของพระพุทธเจา  ๓  พระองคอยางนีแ้ลว  ถึงความตกลงใจวา 
การบัญญัติสิกขาบทเทานั้น  เห็นเหตุแหงความดํารงอยูไดนาน  เมื่อปรารถนา   
ความดํารงอยูนาน  แหงพรหมจรรย  แมของพระผูมีพระภาคเจา  จึงทูลวิงวอน 
ขอการบัญญัติสิกขาบทกะพระผูมีพระภาคเจา.  พระอุบาลีเถระกลาว  คําวา   
อถโข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต   อุฏายาสนา  ฯเปฯ  จิรฏ ิติก  นี้ 
เพื่อแสดงวิธีทูลวิงวอนของการบัญญัติสิกขาบทนั้น.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา 
อทฺธนิย  คือ  ควรแกกาลนาน  มีคําอธิบายวา  มีกาลยาวนาน.  คําท่ีเหลือ 
มีอรรถตื้นท้ังนั้น. 
       [พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามทานพระสารีบุตร] 
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือจะทรงประกาศแกพระสารีบุตร 
นั้นวา  เวลานี้  ยังไมเปนกาลแหงอันบัญญัติสิกขาบทกอน  จึงตรัสวา   อาคเมหิ 
ตฺว  สารีปุตฺต  ดังนี้เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  คําวา  อาคเมหิ  ตฺว 
ความวา  เธอจงรอกอน  มีคําอธิบายวา  เธอจงยับยั้งกอน.  ก็คํานี้  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสซํ้าสองคร้ัง  ดวยอํานาจความเอ้ือเฟอ.  ดวยคําวา  อาคเมหิ 
เปนตนนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงหามความท่ีการบัญญัติสิกขาบท  เปนวิสัย 
ของพระสาวก  เม่ือจะทรงทําใหแจงวา  การบัญญัติสิกขาบทเปนพุทธวสัิย 
จึงตรัสคําวา   ตถาคโตว  เปนตน.  กใ็นคําวา  ตถาคโตว  นี้  คําวา   ตตถฺ 
เปนสัตตมีวภิตัติ  เพงถึงการออนวอน  ขอใหทรงบัญญัติสิกขาบท.  ในคําวา  
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ตถาคโตว  นั้น  มีโยชนาดังตอไปนี้  :-  ในคําท่ีเธอกลาววา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพึงบัญญัติสิกขาบทนั้น  พระตถาคตเทานั้นจกัรูกาลแหงอันบัญญัติ 
สิกขาบทนั้น.  พระผูมีพระภาคเจาคร้ันตรัสอยางนี้แลว เพือ่จะแสดงสมัยมิใช 
กาลกอน   จึงตรัสคํามีอาทิวา  น  ตาว  สารีปุตตฺ  ดังนี้.  ในคําวา  น  ตาว 
สารีปุตตฺ   เปนตนนั้นมีวินจิฉัยวา  อาสวะท้ังหลายยอมต้ังอยูในธรรมเหลานี้   
เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลานั้นจึงช่ือวา   เปนท่ีตั้งแหงอาสวะ,  อีกอยางหน่ึง 
ธรรมท้ังหลายอันอาสวะพึงต้ังอยู  คือไมพงึผานเลยไป  เพราะเหตุนั้น  ธรรม 
เหลานั้นจึงช่ือวา  เปนท่ีตั้งแหงอาสวะ,  อธิบายวา  อาสวะคือทุกข  และอาสวะ 
คือกิเลส  อันเปนไปในทิฏฐธรรมและในสัมปรายภพ  อาสวะมีการคอนขอด 
ของคนอ่ืน  ความวิปฏิสาร  การฆาและการจองจําเปนตน   และอาสวะอันเปน 
ทุกขพิเศษในอบาย  ยอมต้ังอยูนั่นเทียว   ในวิติกกมธรรมเหลาใด  เพราะ 
วีติกกมธรรมเหลานั้น  เปนเหตุแหงอาสวะมีอาสวะอันเปนไปในทิฏฐธรรม 
เปนตนเหลานัน้. 
               * วาจาสําหรับประกอบในคําวา  น  ตาว  เปนตนนี้  ดังนีว้า  วีตกกมธรรม 
ท้ังหลาย   ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงอาสวะเหลานั้น  ยังไมมีปรากฏในสงฆเสียงใด 
พระศาสดาจะไมทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลายเพียงนัน้.  ก็ถาพึงบัญญัติ 
ไซร  ไมพึงพนจากความคอนขอดของผูอ่ืน  จากความคัดคานของผูอ่ืน  จาก 
โทษคือความติเตียน, 
              [ขอท่ีจะถูกตําหนิในการบัญญัติสิกขาบท] 
        ถามวา  ไมพึงพนอยางไร  ?  ตอบวา  จริงอยู  สิขาบทท้ังปวงมี 
อาทิวา  โย  ปน  ภิกฺขุ  เมถุน  ธมม  ปฏิสเวยฺย  ดังนี้  พึงเปนสิกขาบท 
*  องคการศึกษาแผนกบาลี  แปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ. ๒๔๘๐  
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อันพระศาสดาผูจะบัญญัติ  ควรบัญญัติ.  ฝายชนเหลาอ่ืนไมเห็นวีติกกมโทษ 
แตรูพระบัญญัตินี้    จะพึงยังความคอนขอด   ความคัดคานและความติเตียนให 
เปนไปอยางนีว้า  นี่อยางไรกัน  พระสมณโคดมจักผูกมดัดวยสิกขาบทท้ังหลาย 
จักบัญญัติปาราชิก   ดวยเหตุเพียงเทานี้วา  ภิกษุสงฆยอมตามเรา  ทําตามคํา 
ของเรา  กุลบุตรเหลานี้ละกองโภคะใหญละเครือญาติใหญ   และละแมซ่ึงราช- 
สมบัติอันอยูในเง้ือมมือบวช  เปนผูสันโดษดวยความเปนผูมีอาหารและเครื่อง   
นุงหมเปนอยางยิ่ง  มีความเคารพจัดในสิกขา  ไมหวงใยในรางกายและชีวิตอยู 
มิใชหรือ    ในกุลบุตรเหลานัน้  ใครเลา  จักเสพเมถุนซ่ึงเปนโลกามิสหรือจัก 
ลักของ  ๆ  ผูอ่ืน  หรือจักเขาไปตัดชีวิตของผูอ่ืน  ซ่ึงเปนของปรารถนารักใคร 
หวานยิ่งนกั  หรือจักสําเร็จการเล้ียงชีวิตดวยอวดคุณท่ีไมมี,  เมื่อปาราชิกแม 
ไมทรงบัญญัติไว  สิกขาบทนั่นเปนอันพระองคทรงทําใหปรากฏแลว  โดยสังเขป 
ในบรรพชานัน่เอง  มิใชหรือ  ?  ชนท้ังหลายไมทราบเร่ียวแรง  และกาํลังแม 
แหงพระตถาคต,  สิขาบทแมท่ีทรงบัญญัติไว  จะพึงกําเริบ  คือไมคงอยูใน 
สถานเดิม. 
               [เปรียบดวยแพทยผูไมฉลาดทําการผาตัด] 
        แพทยผูไมฉลาด  เรียกบุรุษบางคน  ซ่ึงหัวฝยังไมเกิดข้ึนมาแลว 
บอกวา  มานีแ่นะ  พอมหาจําเริญ !  หัวฝใหญจักเกิดข้ึนในสรีระประเทศตรงนี้ 
ของทาน,  จักยังความเส่ือมฉิบหายใหมาถึงทาน,  ทานจงรีบใหหมอเยียวยามัน 
เสียเถิด  ดังนี้  ผูอันบุรุษนั้นกลาววา  ดีละ  ทานอาจารย  !  ทานนั่นแหละจง 
เยียวยามันเถิด  จึงผาสรีรประเทศซ่ึงหาโรคมิไดของบุรุษนั้น  คัดเลือดออกแลว 
ทําสรีรประเทศตรงน้ันใหกลับมีผิวดีดวยยาทาและพอก  และการชะลางเปนตน 
แลว  จึงกลาวกะบุรุษนั้นวา  โรคใหญของทาน  เราไดเยยีวยาแลว  ทานจง  
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ใหบําเหน็จแกเรา.  บุรุษนั้น   พึงคอนขอด  พึงคัดคาน  และพึงติเตยีนนายแพทย 
อยางนี้วา  หมอโงนี้พูดอะไร  ไดยินวาโรคชนิดไหนของเรา   ซ่ึงหมอโงนี้ได 
เยียวยาแลว,   หมอโงนี้ทําทุกขใหเกิดแกเรา  และทําใหเราตองเสียเลือดไป 
มิใชหรือ  ดังนี้  และไมพึงรูคุณของหมอนัน้  ขอนี้  ช่ือแมฉันใด,  ถาเม่ือ 
วีติกกมโทษยงัไมเกิดข้ึน  พระศาสดา  พึงบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกไซร 
พระองคไมพึงพนจากอนิฏฐผล  มีความคอนขอดของผูอ่ืนเปนตน  และชน   
ท้ังหลายจะไมพึงรูกําลังพระปรีชาสามารถของพระองค  ฉันนั้นนัน่แล  และ 
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแลว  จะพึงกําเริบ  คือไมตั้งอยูในสถานเดิม.  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  น  ตาว  สารีปุตตฺ  สตฺถา  สาวภาน         
ฯ เป ฯ  ปาตภุวนฺติ.   พระผูมีพระภาคเจา   คร้ันทรงแสดงกาลอันไมควร 
อยางนี้แลว  จงึตรัสคําวา  ยโต  จ  โข  สารีปุตตฺ  เปนอาทิ  เพื่อแสดงกาลอีก. 
บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ยโต  คือเม่ือใด   มีคําอธิบายวา  ในกาลใด. 
คําท่ีเหลือ   พึงทราบโดยทํานองท่ีกลาวแลวนั่นแล.* 

        อีกนัยหนึ่ง  ในคําวา  ยโต  เปนตนนี ้ มีความสังเขปดังตอไปนี้  :- 
วีติกกมโทษอันถึงซ่ึงการนับวา  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงอาสวะ  ยอมมีปรากฏในสงฆ 
ในกาลชื่อใด,   ในกาลนั้น  พระศาสนา   ยอมทรงบัญญัติสิกขาบทแกพวกสาวก 
ยอมทรงแสดงปาฏิโมกข,  เพราะเหตุไร  ?  เพราะเพื่อกําจัดวีตกิกมโทษเหลานั้น 
นั่นแล   อันถึงซ่ึงการนับวา  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงอาสวะ,   พระผูมีพระภาคเจา 
เม่ือทรงบัญญัติอยางนั้น  ยอมเปนผูไมควรคอนขอดเปนตน  และเปนผูมี 
อานุภาพปรากฏ  ในสัพพัญูวิสัยของพระองค  ยอมถึงสักการะ  และสิกขาบท 
ของพระองคนัน้ยอมไมกําเริบ    คือต้ังอยูในสถานเดิม,  เปรียบเหมือนนายแพทย 
ผูฉลาดเยียวยาหัวฝท่ีเกดิข้ึนแลวดวยการผาตัดพอกยาพนัแผลและชะลางเปนตน  
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ทําใหสบายมีผิวดี   เปนผูไมควรคอนขอดเปนตนเลย  และเปนผูมีอานภุาพ 
ปรากฏในเพราะกรรมแหงอาจารยของตน  ยอมประสบสักการะฉะนั้น. 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันตรัสความเกดิข้ึน  และความเกิดข้ึนแหง 
ธรรมเปนท่ีตั้งของอาสวะ   อกาลและกาลแหงอันบัญญัติสิกขาบทอยางนี้  ดวย 
ประการฉะนีแ้ลว  บัดนี้   เพ่ือแสดงกาลยังไมเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานั้นแล 
จึงตรัสคําวา  น  ตาว  สารปตฺุต   อิเธกจฺเจ  เปนตน.  ในคําวา  ตาว 
เปนตนนัน้   บทท้ังหลายท่ีมีอรรถตื้น  พึงทราบดวยอํานาจพระบาลีนัน่แล.   
สวยการพรรณนาบทท่ีไมตืน้ดังตอไปนี้  :- 
                [อธิบายเหตุท่ีใหทรงบัญญัติสิกขาบท] 
        ภิกษุท้ังหลาย  ช่ือวา  รัตตัญู  เพราะอรรถวา  รูราตรีนาน  คือ 
รูราตรีเปนอันมากต้ังแตวันท่ีตนบวชมา,  มีอธิบายวา  บวชมานาน.  ความ 
เปนหมูดวยพวกภิกษุผูรูราตรีนาน  ช่ือวา   รัตตัญุมหัตตะ.  อธิบายวา 
ความเปนหมูใหญดวยพวกภกิษุผูบวชมานาน. 
        *บัณฑิตพึงทราบวา   สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภ 
พระอุปเสนวังคันตบุตรบัญญัติ  เพราะสงฆถึงความเปนหมูใหญดวยภกิษุผูรู 
ราตรีนาน   ในบรรดาความเปนหมูใหญเหลานั้น,   จริงอยู  ทานผูมีอายนุั้น 
ไดเหน็ภกิษุท้ังหลาย  ผูมีพรรษาหยอนสิบใหอุปสมบทอยู  ตนมีพรรษาเดียว 
จึงใหสัทธิวหิาริกอุปสมบทบาง.   คร้ังน้ันแล   พระผูพระภาคเจาทรงบัญญัติ 
สิขาบทวา  ภิกษุท้ังหลาย  !  กุลบุตรอันภิกษุผูมีพรรษาหยอนสิบ  ไมพงึให 
อุปสมบท,   ภิกษุใดพึงใหอุปสมบท  ปรับอาบัติทุกกฎแกภิกษุนัน้๑  เม่ือสิกขาบท 
*  องคการศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๘๒-๘๕ 
๑  วิ.  มหา.  ๔ / ๑๐๙.  
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อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวอยางนั้น  ภกิษุท้ังหลายผูโงเขลา ไม 
ฉลาด   คิดวา  เราไดสิบพรรษา  เรามีพรรษาครบสิบ  จึงใหอุปสมบทอีก. 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแมซํ้าอีกคร้ังหนึ่งวา 
ภิกษุท้ังหลาย  !  กุลบุตรอันภกิษุผูมีพรรษาครบสิบ  แตเปนผูโง  ไมฉลาด 
ไมพึ่งใหอุปสมบท  ภิกษใุดพึงใหอุปสมบท  ปรับอาบัติทุกกฏ  แกภิกษุนั้น 
ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด  สามารถมีพรรษาสิบหรือเกนิกวา 
สิบ  ใหอุปสมบทได*.  ในการท่ีสงฆถึงความเปนหมูใหญดวยภิกษุผูรูราตรีนาน    
ไดทรงบัญญัติสองสิกขาบท 
        บทวา  เวปุลฺลมหตฺต  มีความวา  ความเปนหมูใหญดวยความเปน 
หมูแพรหลาย  จริงอยู  สงฆยงัไมถึงความเปนหมูใหญดวยความเปนหมู 
แพรหลาย  ดวยอํานาจภิกษุท้ังหลายผูเปนพระเถระ  ผูใหญและผูปานกลาง 
เพียงใด  เสนาสนะยอมเพียงพอกัน  อาสวฏัฐานิยธรรมบางเหลา  ก็ยังไมเกิด 
ข้ึนในศาสนาเพียงนัน้  แตเม่ือสงฆถึงความเปนผูใหญ  ดวยความเปนหมู 
แพรหลายแลว  อาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้นยอมเกิดข้ึน.  ทีนั้นพระศาสดายอม 
ทรงบัญญัติสิกขาบท.  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติในเพราะสงฆถึงความเปนหมูใหญ 
ดวยความเปนหมูแพรหลาย  ในบรรดาความเปนหมูใหญเหลานั้น  บัณฑิตพึง 
ทราบตามนัยนี้วา  อนึ่ง  ภิกษุใด  พึงสําเร็จการนอนรวมกันกับอนุปสัมบัน   
เกินสองสามคืน  ภิกษุนั้นตองปาจิตตีย.  อนึ่ง  ภิกษุณใีด  พึงใหนางสิกขมานา 
อุปสมบทตามป  นางภิกษุณนีั้น  ตองปาจติตีย.  อน่ึง  นางภิกษณุีใด  พึงให 
นางสิกขมานาอุปสมบทปละ  ๒  รูป  นางภกิษุณนีั้น  ตองปาจิตตีย 
*  วิ.  มหา  ๔/๑๑๐  
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        บทวา  ลาภคฺคมหตฺต  มีความวา  ความเปนใหญเปนยอดแหงลาภ   
อธิบายวา  ความเปนใหญใด  เปนยอด  คือสูงสุดแหงลาภ  สงฆเปนผูถึงความ 
เปนใหญนั้น  อีกอยางหนึ่ง  ถึงความเปนใหญ  เลิศดวยลาภก็ได  อธิบายวา 
ถึงความเปนหมูประเสริฐ  และความเปนหมูใหญดวยลาภ  จริงอยู  สงฆยัง 
ไมถึงความเปนหมูใหญเลิศดวยลาภเพยีงใด  อาสวัฏฐานยิธรรมอาศัยลาภ  กย็ัง 
ไมเกิดข้ึนเพียงนั้น  แตเม่ือถึงแลว  ยอมเกดิข้ึน.  ทีนั้น  พระศาสดายอมทรง 
บัญญัติสิกขาบทวา  อนึ่ง  ภกิษุใด  พึงใหของควรเค้ียว  หรือของควรบริโภค 
ดวยมือของตนแกอเจลกก็ด ี แกปริพาชกก็ดี  แกปริพาชิกาก็ดี  ภิกษนุั้นตอง 
ปาจิตตีย.  จริงอยู  สิกขาบทนี้  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงบัญญัติเพราะสงฆ 
ถึงความเปนหมูใหญเลิศดวยลาภ. 
        บทวา  พาหุสจฺจมหตฺต  มีความวา  ความท่ีพาหุสัจจะเปนคณุใหญ 
จริงอยู  สงฆยงัไมถึงความท่ีพาหุสัจจะเปนคุณใหญเพียงใด  อาสวัฏฐานยิธรรม  
ก็ยังไมเกิดข้ึนเพียงนัน้.  แตเม่ือถึงความท่ีพาหุสัจจะเปนใหญแลวยอมเกิด 
ข้ึน  เพราะเหตุวา  บุคคลท้ังหลายเรียนพุทธวจนะนิกายหนึ่งบาง  สองนิกาย 
บาง  ฯลฯ  หานิกายบางแลว  เม่ือใครครวญโดยไมแยบคาย  เทียบเคียงรส 
ดวยรสแลว  ยอมแสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินยั.  ทีนั้น  พระศาสดา 
ยอมทรงบัญญัติสิกขาบท  โดยนัยเปนตนวา  อนึ่ง  ภิกษใุด  พึงกลาวอยางนีว้า 
ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนั้น  ฯลฯ  ถาแมน 
สมณุทเทศพึงกลาวอยางนี้ไซร.  พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงกาลไม 
เกิดและกาลเกดิข้ึนแหงธรรมท้ังหลาย  อันเปนท่ีตั้งแหงอาสวะอยางนี้แลว  เม่ือ 
จะทรงแสดงความไมมีแหงอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น  แมโดยประการทั้งปวง 
ในสมัยนัน้  จงึตรัสคํามีวา  นิรพฺพุโท  หิ  สารีปุตตฺ  เปนตน. 
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               [อรรถาธิบาย  คําวา  นิรพฺพุทโท  เปนตน] 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  นิรพฺพโุท  คือเวนจากเสนียด.  พวกโจร 
ทานเรียกวา  เสนียด.  อธิบายวา  หมดโจร.  ก็ในอรรถนี้  พวกภิกษุผูทุศีล 
ทานประสงคเอาวา  เปนโจร.  จริงอยู  ภกิษผูุทุศีลเหลานั้น  ยอมลักปจจัย   
ของคนเหลาอ่ืน  เพราะเปนผูมิใชสมณะ  แตมีความสําคัญวาเปนสมณะ  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษสุงฆไมมีเสนียด  ไมมีโจร  มีอธิบายวา  ไมมีคนทุศีล.  บทวา 
นิราทีนโว  ไดแก  ไมมีอุปทวะ  คือไมมีอุปสรรค.  มีคําอธิบายวา  เวนจาก 
โทษของผูทุศีลทีเดียว.  ผูทุศีลแล  ทานเรียกวา  คนดํา  ในคําวา  อปคตกาฬโก 
นี้.  จริงอยู  ผูทุศีลเหลานั้น แมเปนผูมีวรรณะดุจทองคํา  พึงทราบวา  เปน 
คนดําทีเดยีว  เพราะประกอบดวยธรรมดํา.  เพราะไมมีคนมีธรรมดําเหลานั้น 
จึงช่ือวา  อปคตกาฬก.  ปาฐะวา อปหตกาฬก  ก็มี.  บทวา  สุทฺโธ  คือ 
ช่ือวาบริสุทธ์ิ  เพราะมีคนดําปราศไปแลวนั่นเอง.  บทวา  ปริโยทาโต  คือ 
ผุดผอง.  คุณคือศีล  สมาธิ  ปญญา วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะ  ทานเรียกวา 
สาระ  ในคําวา  สาเร  ปติฏ ิโต  นี้.  เพราะต้ังอยูแลวในสาระน้ัน  จึงช่ือวา 
ตั้งอยูในสารคุณ.  พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันตรัสความท่ีภกิษุสงฆตั้งอยูใน 
สารคุณอยางนีแ้ลว  เม่ือจะทรงแสดงอีกวา  ก็ความท่ีภิกษสุงฆนั้นต้ังอยูใน 
สารคุณนั้น  พงึทราบอยางนี้  จึงตรัสคํามีอาทิวา  อิเมส  หิ สารีปุตตฺ. 
        ในคํานั้น  มีการพรรณนาโดยสังเขปดังตอไปนี้ :- 
        บรรดาภกิษุ  ๕๐๐ รูปนี้  ผูเขาพรรษา  ณ  เมืองเวรัญชา  ภิกษุท่ี 
ต่ําตอยดวยอํานาจคุณ  คือมีคุณต่ํากวาภกิษุทุกรูป  ก็เปนพระโสดาบัน คําวา 
โสตาปนฺโน  คือ  ผูตกถึงกระแส.  ก็คําวา  โสโต  นี้  เปนช่ือของมรรค. 
คําวา  โสตาปนฺโน  เปนช่ือของบุคคลผูประกอบดวยมรรคนั้น.  เหมือนอยาง 
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ท่ีตรัสไววา  (พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา)  สารีบุตร ! ท่ีเรียกวา  โสตะ 
โสตะ  นี้  โสตะ  เปนไฉนหนอแล  สารีบุตร ?  (เพราะสารีบุตรกราบทูลวา) 
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ก็อริยมรรคมีองคแปดนี้แล  คือ  สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   
สัมมาสมาธิ  ช่ือวา  โสตะ. (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา)  สารีบุตร ! ท่ีเรียกวา 
โสดาบัน  โสดาบัน  นี้  โสดาบันเปนไฉนหนอแล  สารีบุตร?  (พระสารีบุตร 
กราบทูลวา)  ขาแตพระองคผูเจริญ ! ก็บุคคลผูซ่ึงประกอบดวยอรยิมรรคมี 
องคแปดนี้  เรียกวา  โสดาบัน  ทานผูมีอายนุี้นั้น  มีช่ืออยางนี้  มีโคตรอยาง*นี้. 
ก็ในบทนี้พึงทราบวา  มรรคใหช่ือแกผล เพราะฉะน้ัน  บุคคลผูตั้งอยูในผล 
ช่ือวา  โสดาบัน.  บทวา  อวินิปาตธมฺโม  มีวิเคราะหวา  ธรรมท่ีช่ือวา 
วินิบาต  เพราะอรรถวา  ใหตกไป.  พระโสดาบันช่ือวา  อวินิปาตธรรม 
เพราะอรรถวา  ทานไมมีวนิปิาตธรรม.  มีคําอธิบายวา  ทานไมมีการยงัตนให 
ตกไปในอบายเปนสภาพ.  เพราะเหตุไร?  เพราะความส้ินไปแหงธรรมเปนเหตุ 
นําไปสูอบาย.  อีกอยางหนึ่ง  การตกไป ช่ือวาวนิิบาต.  พระโสดาบัน  ช่ือวา 
อวินิปาตธรรม  เพราะอรรถวา  ทานไมมีธรรมท่ีตกไป.  มีคําอธิบายวา 
ความตกไปในอบายเปนสภาพ  ไมมีแกทาน.* 

        ช่ือวา  เปนผูเท่ียง  เพราะเปนผูแนนอนดวยมรรค  ท่ีกําหนดดวยความ 
เปนธรรมถูก.  ช่ือวา  เปนผูท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา  เพราะอรรถวา  พระโสดาบัน 
นั้นมีความตรัสรูเปนไปในเบ้ืองหนา  คือเปนคติขางหนา.  อธิบายวา  พระ- 
โสดาบันนั้น  จะทําตนใหไดบรรลุถึงมรรค  ๓  เบ้ืองบนแนนอน. เพราะเหตุไร? 
เพราะทานไดปฐมมรรคแลวแล. 
*  ส.  มหา.  ๑๙/๔๓๔-๕๓๔.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 363 
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา คร้ันทรงยังพระธรรมเสนาบดี ให 
ยินยอมอยางนัน้แลว ทรงยับยั้งอยูตลอดพรรษานั้นในเมืองเวรัญชา เสดจ็ออก 
พรรษาปวารณาในวันมหาปวารณาแลว จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมา. 
        บทวา  อามนฺเตสิ  ความวา  ไดทรงเรียก  คือไดทรงตรัสเรียก 
ไดแก  ทรงเตือนใหรู. 
        ถามวา  ทรงเตือนใหรูวาอยางไร ?   
        แกวา  ทรงเตือนใหรูเร่ืองมีอาทิอยางนี้วา อาจิณฺณ  โข   ปเนต. 
        บทวา  อาจิณฺณ  คือเปนความประพฤติ  เปนธรรมเนียม   ไดแก 
เปนธรรมดา. 
        [อาจิณณะ ความเคยประพฤติมามี ๒ อยาง] 
        ก็ความเคยประพฤติมานั้นนั่นแล มี ๒ อยาง คือ พทุธาจิณณะ 
(ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจา) ๑  สาวกาจิณณะ (ความเคยประพฤติ 
มาของพระสาวก) ๑. 
        พุทธาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจา) เปนไฉน ? 
ขอวา  พระตถาคตท้ังหลายยงัมิไดบอกลา  คือยังมิไดอําลาผูท่ีนิมนตใหอยูจํา 
พรรษาแลว  จะไมหลีกไปสูท่ีจาริกในชนบท  ดังนี้  นี้เปนพุทธาจิณณะ (ความ 
เคยประพฤติมาของพระพุทธเจา)   ขอหนึง่กอน.  สวนพระสาวกท้ังหลาย  จะ 
บอกลาหรือไมบอกลาก็ตามยอมหลีกไปไดตามสบาย. 
        ยงัมีพุทธาจิณณะแมอ่ืนอีก  คือ :-  พระพุทธเจาท้ังหลายเสด็จอยูจํา  
พรรษาปวารณาแลว ยอมเสด็จไปสูท่ีจาริกในชนบททเีดียว เพื่อทรงสงเคราะห 
ประชาชน. 
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    [พระพุทธเจาเสด็จเท่ียวจาริกไปเฉพาะ ๓ มณฑล] 
        ก็พระพุทธเจาท้ังหลาย เม่ือจะเสด็จเท่ียวจาริกไปในชนบท ยอมเสด็จ 
เท่ียวไปในมณฑลใดมณฑลหน่ึงบรรดามณฑลทั้ง ๓ เหลานี้ คือ :- มหา- 
มณฑล (มณฑลใหญ) ๑  มัชฌิมมณฑล  (มณฑลปานกลาง) ๑ อันติม- 
มณฑล ( มณฑลเล็ก) ๑.   
        บรรดามณฑลท้ัง  ๓ นัน้  มหามณฑล  ประมาณเการอยโยชน 
มัชฌิมมณฑล  ประมาณหกรอยโยชน  อันติมมณฑล  ประมาณสามรอยโยชน 
        ในกาลใด  พระพุทธเจาท้ังหลาย  มีพระประสงคจะเสด็จเท่ียวจาริก 
ไปในมหามณฑล ในกาลนัน้ ทรงปวารณาในวนัมหาปวารณาแลว มีภิกษุสงฆ 
หมูใหญเปนบริวาร เสด็จออกในวันปาฏิบท เม่ือจะทรงอนุเคราะหมหาชนใน 
บานและนิคมเปนตน ดวยการทรงรับอามิส และเม่ือจะทรงเพ่ิมพูนกุศล  อัน 
อาศัยววิัฏฏคามินี  แกมหาชนน้ันดวยธรรมทาน  ทรงยังการเสด็จเท่ียวจาริกไป 
ในชนบท ใหเสร็จส้ินลงโดย ๙ เดือน. 
        ก็ถาภายในพรรษา สมถะและวิปสสนาของภิกษุท้ังหลาย  ยังออนอยู. 
พระพุทธเจาท้ังหลายไมทรงปวารณาในวนัมหาปวารณา ทรงประทานปวารณา 
สงเคราะห ไปปวารณาในวนัเพ็ญเดือนกัตติกา  (กลางเดือน ๑๒)  เสร็จแลว 
มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร  เสด็จขออกไปในวันตนแหงเดือนมิคสิระ (เดือน 
อาย)  แลวยังการเสด็จเท่ียวจาริกไปในมัชฌิมมณฑล ใหเสร็จส้ินลงโดย ๘ 
เดือน  ตามนยัดังกลาวมาแลวนั่นเอง. 
        ก็ถาเวไนยสัตวท้ังหลาย  ของพุทธเจาผูเสด็จออกพรรษาแลวเหลานั้น 
ยังมีอินทรียไมแกกลา.  พระพุทธเจาท้ังหลาย ก็ทรงรอคอยใหเวไนยสัตว 
เหลานั้นมีอินทรียแกกลา  เสด็จพักอยูในสถานท่ีนั้นนัน่เอง  แมตลอดเดือน 
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มิคสิระแลว มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จออกไปในวนัตนแหงเดือน 
ปุสสะ (เดือนยี)่ แลว ทรงยังการเสด็จเท่ียวจาริกไปในอันติมมณฑล  ใหเสร็จ 
ส้ินลงโดย ๗ เดือน  ตามนยัดังกลาวมาแลวนั่นเอง.   
        อนึ่ง  พระพุทธเจาท้ังหลาย  แมเม่ือเสด็จเท่ียวไปในบรรดามณฑล 
เหลานั้นแหงใดแหงหนึ่ง ทรงปลดเปล้ืองสัตวเหลานัน้ ๆ  ใหพนจากกิเลส 
ท้ังหลาย  ทรงประกอบสัตวเหลานั้น ๆ ไว  ดวยอริยผลมีโสดาปตติผลเปนตน 
เสด็จเท่ียวไปอยูดวยอํานาจแหงเวไนยสัตวเทานัน้  ดุจทรงเก็บกอกไมเบญจ- 
พรรณนานาชนิดอยูฉะนั้น. 
        ยังมีพุทธาจิณณะแมอ่ืนอีก คือ :- ในเวลาจวนรุงสวางทุก ๆ วัน 
การทําพระนพิพานอันเปนสุขสงบใหเปนอารมณ  เสดจ็เขาผลสมาบัติออกจาก 
ผลสมาบัติแลว ทรงเขาสมาบัติอันประกอบดวยพระมหากรุณา   ภายหลังจากนัน้ 
ก็ทรงตรวจดเูวไนยสัตวผูพอจะแนะนําใหตรัสรูไดในหมื่นจักรวาล 
        ยังมีพุทธาจิณณะแมอ่ืนอีก  คือ :-   การทรงทําปฏิสันถารกับพวก 
อาคันตุกะเสียกอน  ทรงแสดงธรรม  ดวยอํานาจเร่ืองท่ีเกิดข้ึน  คร้ันโทษ 
เกิดข้ึน ทรงบัญญัติสิกขาบท  นี้เปนพุทธาจิณณะ  (ความเคยประพฤติมาของ 
พระพุทธเจา)  ดังพรรณนาฉะนี้แล. 
    [สาวกาจิณณะ ความเคยประพฤติมาของพระสาวก] 
        สาวกาจณิณะ  (ความเคยประพฤติมาของพระสาวก)  เปนไฉน ? คือ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา  (ยังทรงพระชนมอยู)  มีการประชุม 
(พระสาวก) ๒ คร้ัง  คือ  เวลากอนเขาพรรษาและวันเขาพรรษา  เพื่อเรียน 
เอากรรมฐาน  ๑   เพื่อบอกคุณท่ีตนไดบรรลุแกภกิษุผูออกพรรษามาแลว ๑          
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เพื่อเรียนเอากรรมฐานท่ีสูง  ๆ ข้ึนไป ๑ นี้เปนสาวกาจณิณะ  (ความเคยประ- 
พฤติมาของพระสาวก). 
        สวนในอธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงแสดงถึงพุทธาจิณณะ 
(ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจา)  จงึตรัสพระดํารัสเปนตนวา อาจิณฺณ 
โข  ปเนต  อานนฺท  ตถาคตาน  ดังนี้.   
        บทวา  อายาม  แปลวา  เรามาไปกันเถิด. 
        บทวา  อปโลเกสฺสาม  แปลวา  เราจกับอกลา (เวรัญชพราหมณ) 
เพื่อตองการเท่ียวไปสูท่ีจาริก. 
        ศัพทวา   เอว   เปนนิบาต    ลงในอรรถวา   ยอมรับ. 
        คําวา  ภนฺเต  นั่น  เปนช่ือเรียกดวยความเคารพ.  จะพูดวา ถวาย 
คําทูลตอบแดพระศาสดา  ดงันี้บาง  ก็ใชได. 
        สองบทวา  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  ความวา  ทานพระอานนททูล 
รับฟง  คือต้ังหนาฟง  ไดทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาดวยดี.  มีคํา 
อธิบายวา ทูลรับดวยคําวา  เอว  นี้. 
        ในคําวา  อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  นี้  ทานพระอุบาลีมิไดกลาว 
ไววา  เปนเวลาเชา หรือ  เปนเวลาเย็น.  แมเม่ือเปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทําภัตรกิจเสร็จแลว ทรงยับยั้งอยูตลอดเวลาเท่ียงวัน  ใหทานพระอานนท 
เปนปจฉาสมณะ ทรงใหถนนในพระนคร ตั้งตนแตประตูพระนครไป รุงเรือง 
ไปดวยพระพทุธรัศมี  ซ่ึงมีชอดุจสายทอง  เสด็จเขาไปโดยทางท่ีนิเวศนของ 
เวรัญชพราหมณนั้นต้ังอยู.  สวนปริชนเหน็พระผูมีพระภาคเจาผูพอประทับยืน 
อยูท่ีประตูเรือนของเวรัญชพราหมณเทานัน้  ก็ไดแจงขาวแกพราหมณ. 
  
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 367 
พราหมณหวนระลึกได  แลวก็เกิดความสังเวช  จึงรีบลุกข้ึนส่ังใหจดัปูอาสนะ 
ท่ีควรแกคามาก ออกไปตอนรับพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลวา  ขอพระผูมี 
พระภาคเจา  จงเสด็จเขามาทางน้ีเถิด.  พระผูมีพระภาคเจา  ไดเสด็จเขาไป 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจดัปูไวแลว.  ลําดับนั้นแล  เวรัญชพราหมณมีความ 
ประสงคจะเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา  จึงไดเขาไปเฝาโดยทางที่พระผูมี- 
พระภาคเจาประทับอยู  จากที่  ๆ ตนยืนอยู.  คําเบ้ืองหนาแตนี้ไป  มีใจความ 
กระจางแลวท้ังนั้น   
           [เวรัญชพราหมณทูลเรื่องท่ีมิไดถวายทานตลอดไตรมาส] 
        ก็ในคําท่ีพราหมณกราบทูลวา อน่ึง  ไทยธรรมท่ีควรจะถวายขาพเจา 
มิไดถวาย  มีคําอธิบายดังตอไปนี้:- 
        ขาพเจายงัไมไดถวายไทยธรรมท่ีควรจะถวาย มีอาทิอยางนี้คือ  ทุก ๆ  
วัน  ตลอดไตรมาส  เวลาเชาควรถวายยาคูและของควรเค้ียว  เวลาเท่ียงควร 
ถวายขาทนยีะโภชนียะ เวลาเย็นควรถวายบูชาสักการะ  ดวยวัตถุมีน้ําปานะท่ี 
ปรุงชนิดตาง ๆ มากมาย  ของหอมและดอกไมเปนตน  แกพระองคผูซ่ึงขาพเจา 
นิมนตใหอยูจาํพรรษาแลว.  ก็ในคําวา  ตฺจ   โข   โน  อสนฺต   นี้  พึง 
ทราบวาเปนลิงควิปลลาส.   ก็ในคํานี้มีใจความดังนีว้า  กแ็ล  ไทยธรรมนั้น 
ไมมีอยูแกขาพเจากห็ามิได.   อีกอยางหนึง่  พึงเห็นใจความในคํานี้อยางนี้วา 
ขาพเจาพึงถวายของใด ๆ แกพระองค   ก็แล  ของนั้นมิใชจะไมมี.  คําวา 
โน  ป  อทาตุกมฺยตา  ความวา  แมความไมอยากถวายของขาพเจา  เหมือน 
ของเหลาชนผูมีความตระหนี่ซ่ึงมีอุปกรณแกทรัพย  เคร่ืองปล้ืมในมากมาย 
ไมอยากถวายฉะนั้น  ก็ไมมี.  ภายในไตรมาสนี้ พระองคจะพึงไดไทยธรรม 
นั้นจากไหน  เพราะฆราวาสมีกิจมาก  มีกรณียะมาก. 
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        ในคําวา  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา  พหุกิจฺจา  ฆราวาส  นั้นมีการ 
ประกอบความดังตอไปนี้:-  พราหมณี  เม่ือจะตําหนิการอยูครองเรือน  จึงได 
กราบทูลวา  เพราะการอยูครองเรือนมีกิจมาก  ฉะนัน้  ภายในไตรมาสนี้  เม่ือ 
ไทยธรรม  และความประสงคจะถวายแมมีอยู  พระองคพงึไดไทยธรรมท่ีขาพเจา 
จะพึงถวายแกพระองคแตท่ีไหน คือพระองคอาจไดไทยธรรมนั้น จากที่ไหน 
ไดยินวา  เวรัญชพราหมณนั้น ยอมไมรูความที่ตนถูกมารดลใจ  จึงไดสําคัญวา  
เราเกิดเปนผูมีสติหลงลืม  เพราะกังวลอยู ดวยการครองเรือน.  เพราะฉะนั้น 
พราหมณจึงไดกราบทูลอยางนั้น. 
        อีกอยางหน่ึง  ในคําวา  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา  นี้  พึงทราบการ 
ประกอบความอยางนี้วา  ภายในไตรมาสนี้  ขาพเจาจะพึงถวายไทยธรรมอันใด 
แดพระองค  ไทยธรรมอันนั้น  ขาพเจาจะพึงไดจากไหน ? เพราะวา  การอยู 
ครองเรือนมีกิจมาก. 
[เวรัญชพราหมณทูลอาราธนาพระพุทธเจาเพื่อเสวยภัตตาหาร] 
        คร้ังนั้น  พราหมณดําริวา  ไฉนหนอ  ไทยธรรมอันใด  เปนของอัน 
เราจะพึงถวาย  โดย  ๓  เดือน  เราควรถวายไทยธรรมอันนั้นท้ังหมด  โดย 
วันเดยีวเทานัน้  แลว  จึงไดกราบทูลคําเปนตนวา  ขอพระโคดมผูเจริญ  ทรง 
พระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพเจาเถิด  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา สฺวาตนาย  ความวา  เพือ่ประโยชนแก 
บุญกุศล  และปติปราโมทยซ่ึงจะมีในวันพรุงนี้  ในเม่ือขาพเจาไดกระทํา 
สักการะในพระองค. 
    [พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคําอาราธนาของพราหมณ] 
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาผูตถาคต  ทรงพระรําพึงวา  ถาเราจะ 
ไมรับคําอาราธนาไซร พราหมณและชาวเมืองเวรัญชา  จะพึงติเตียน  อยางนี ้
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วา  พระสมณะองคนี้  ไมไดอะไร ๆ ตลอดไตรมาส  ชะรอยจะพึงโกรธกระมัง? 
เพราะเหตุนั้น  เราออนวอนอยู  ก็ไมทรงรับแมภัตตาหารคร้ังหนึ่ง,  ในพระ 
สมณะองคนี้  ไมมีอธิวาสนขันติ  พระสมณะองคนี้ ไมใชสัพพัญู  ก็จะพึง 
ประสบส่ิงท่ีมิใชบุญเปนอันมาก,  การประสบส่ิงท่ีมิใชบุญนั้น  อยาไดมีแกชน 
เหลานั้นเลย  ดังนี้แลว  จึงทรงรับคําอาราธนา  เพื่ออนุเคราะหแกชนเหลานั้น 
โดยดุษณภีาพ.   
        ก็คร้ังน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงรับอาราธนาแลว ไดทรง 
เตือนเวรัญชพราหมณ  ใหสํานึกตัววา  ไมควรคิดถึงความกังวลดวยการอยู 
ครอบครองเรือนเลย  แลวทรงช้ีแจงใหเวรัญชพราหมณ  เห็นประโยชนปจจุบัน 
และประโยชนภายภาคหนา  ใหสมาทาน  คือใหรับเอากศุลธรรม และให 
เวรัญชพราหมณนั้นอาจหาญ  คือทําใหมีความอุตสาหะในกุศลธรรมตามท่ีตน 
สมาทานแลวน้ัน  และทรงปลอบใหราเริง  ดวยความเปนผูมีอุตสาหะนั้น  และ 
ดวยคุณธรรมท่ีมีอยูอยางอ่ืน  ดวยธรรมมีกถา  อันสมควรแกขณะน้ัน  ไดทรง 
ยังฝน  คือพระธรรมรัตนะใหตกลงแลว  กเ็สด็จลุกจากอาสนะกลับไป. 
      [เวรัญชพราหมณส่ังใหเตรียมภตัตาหารถวายพรุงนี]้ 
        ก็แล  เม่ือพระผูมีพระภาคเจา  เสด็จกลับไปแลว  เวรัญชพราหมณ 
ไดเรียกบุตรและภรรยามาส่ังวา  แนะพนาย เราไดนิมนตพระผูมีพระภาคเจา 
(ใหอยูจําพรรษา) ตลอดไตรมาสแลว  ในวนัหนึ่ง ก็มิไดถวายภัตตาหารสักกอน 
เดียวเลย  เอาเถิด  บัดนี้  พวกทานจงตระเตรียมทาน  ใหเปนเหมือนไทย- 
ธรรมแมท่ีควรถวายตลอดไตรมาส  เปนของอาจถวายในวันพรุงนีไ้ด  โดยวนั 
เดียวเทานัน้. 
 
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 370 
        ตอจากนัน้  เวรัญชพราหมณ   ส่ังใหตระเตรียมทานท่ีประณีตตลอดวัน 
ท่ีตนนิมนตพระผูมีพระภาคเจาไว  โดยลวงไปแหงราตรีนั้น  ก็ไดส่ังใหประดับ 
ท่ีตั้งอาสนะ  ใหปูอาสนะท้ังหลาย  ท่ีควรคามากไว  จัดแจงการบูชาอยางใหญ 
อันวิจิตรดวยของหอม  ธูป  เคร่ืองอบ  และดอกโกสุมเสร็จแลว จึงส่ังให 
เจาพนกังานไปกราบทูลเผดียงกาลแดพระผูมีพระภาคเจา.  เพราะเหตุนั้น  ทาน   
พระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาววา  อถโข  เวรฺโช  พฺรหฺมโณ  ตสฺสา 
รตฺติยา  อจฺจเยน  ฯ เป ฯ  นฏิ ิต  ภตตฺ๑ . 
 [พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังนิเวศนของเวรัญชพราหมณ] 
        พระผูมีพระภาคเจา  มีภกิษุสงฆแวดลอมแลว  ไดเสด็จไปที่นเิวศน 
ของพราหมณนั้น,  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จงึไดกลาววา  อถโข 
ภควา  ฯ เป ฯ  นสีทิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน.๒ 

        บทวา  พทฺุธปฺปมุข  ในคําวา  อถโข  เวรฺโช  พฺราหฺมโณ 
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นี้  แปลวา  มีพระพุทธเจาเปนปริณายก  มีคํา 
อธิบายวา   ผูนัง่ใหพระพุทธเจาเปนพระสังฆเถระ. 
        บทวา  ปณีเตน  แปลวา  อันดีเยีย่ม. 
        บทวา  สหตฺถา  แปลวา  ดวยมือตนเอง 
        บทวา  สนฺตปฺเปตฺวา  ความวา  ใหอ่ิมหนําดวยดี คือใหบริบูรณ 
ไดแก  เกื้อกูลดวยดีจนพอแกความตองการ 
        บทวา  สมฺปวาเรตฺวา ความวา  ใหทรงหามเสียดวยดี  คือใหทรง 
คัดคาน  ดวยหตัถสัญญา  มุขสัญญา  และวจีเภทวา  พอละ  พอละ. 
๑-๒. วิ  มหา  ๑/๑๘  
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        บทวา  ภตฺุตาวึ แปลวา  ผูเสวยเสร็จแลว. 
        บทวา  โอนีตปตตฺปาณึ  แปลวา  ทรงนาํพระหัตถออกจากบาตร, 
คําอธิบายวา  ทรงชักพระหตัถออกแลว (ทรงลางพระหตัถแลว)   
   [พราหมณถวายไตรจีวรแกพระผูมีพระภาคเจาและพระภิกษุสงฆ] 
        สองบทวา  ติจีวเรน  อจฺฉาเทสิ  ความวา  (พราหมณ)ไดถวาย 
ไตรจีวรแดพระผูมีพระภาคเจา.  ก็คําวา  ตจีิวเรน  อจฺฉาเทสิ  นี้  เปน 
เพียงโวหารพจน  ก็ในไตรจวีรนั้นผาสาฎกแตละผืน  มีราคาผืนละพันหนึ่ง. 
พราหมณไดถวายไตรจีวรช้ันดีเยีย่ม  เชนกับผาแคนกาสี มีราคาถึงสามพัน 
แดพระผูมีพระภาคเจา  ดวยประการฉะนี้. 
        หลายบทวา  เอกเมกฺจ  ภิกฺขุ  เอกเมเกน  ทุสฺสยุเคน  ความวา 
พราหมณไดใหภิกษุรูปหนึ่ง ๆ  ครองดวยผาคูหนึ่ง ๆ .    บรรดาผาเหลานั้น 
ผาสาฎกผืนหนึ่ง  ๆ  มีราคาหารอย.  พราหมณไดถวายผามีราคาหาแสน  แก 
ภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ดวยประการฉะนี้.  พราหมณถวายแลวถึงเทานี้ยังไมพอแกใจ 
ไดแบงผากัมพลแดง  และผาปตตุณณะ  และผาหมมากมามีราคาเจ็ดแปดพัน 
ถวายเพื่อประโยชนแกบริขาร  มีผารัดเขาผาสไบเฉียง  ประคดเอวและผากรอง 
น้ําเปนตนอีก  และไดตวงน้ํามันยาซ่ึงหุงต้ังรอยคร้ังพันคร้ัง  ใหเต็มทะนาน 
ถวายน้ํามันมีราคาพันหนึ่ง  เพื่อประโยชนแกการทาแกภกิษุรูปหนึ่ง ๆ.  จะมี 
ประโยชนอะไร  ดวยการกลาวมากในปจจยัส่ี.  บริขารอะไร ๆ  ซ่ึงเปนเคร่ืองใช 
ของสมณะ  ช่ือวาพราหมณมิไดถวายแลวมิไดมี  แตในพระบาลีกลาวแตเพยีง 
จีวรเทานัน้. 
        คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงยังฝนคืออมตธรรมใหตก 
ทําเวรัญชพราหมณผูเส่ือมส้ินจากการบริโภครสแหงอมตะ  คือการฟงธรรม  
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ดวยถูกมารดลใจใหเคลิบเคล้ิมเสียสามเดือน  ผูทําการบูชาใหญอยางนั้นแลว 
พรอมดวยบุตรและภรรยาถวายบังคมแลวนั่ง  ใหเปนผูมีความดําริเต็มท่ี  โดย 
วันเดยีวเทานัน้  จึงยังพราหมณใหเล็งเห็นสมาทานอาจหาญใหร่ืนเริงดวย 
ธรรมกถา  แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป   
        ฝายพราหมณ  พรอมท้ังบุตรและภรรยา  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
เจาและภิกษุสงฆแลวตามไปสงเสด็จ  พลางกลาวคํามีอาทิอยางนี้วา  พระเจาขา  
พระองค  พึงทําความอนุเคราะหแกขาพระองคท้ังหลายแมอีก  แลวปลอยให 
น้ําตาไหลกลับมา. 
  [พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจากเมืองเวรัญชาไปประทับท่ีเมืองไพศาลี] 
        หลายบทวา  อถโข  ภควา  เวรฺชาย  ยถาภิรนตฺ  วิหริตฺวา   
มีความวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูตามพระอัธยาศัย  คือตามความพอ 
พระทัยแลว  ออกจากเมืองเวรัญชา  มีพระประสงคจะทรงละพุทธวิถี  ท่ีจะพึง 
เสด็จไป  ในกาลเปนท่ีเสด็จเท่ียวจาริกในมณฑลใหญ  จะทรงพาภิกษุสงฆ 
ผูลําบากดวยทพุภิกขโทษ  เสด็จไปโดยทางตรง  จึงไมทรงแวะเมืองท้ังหลาย 
มีเมืองโสเรยยะเปนตน  เสดจ็ไปยังเมืองปยาคประดิษฐาน  ขามแมน้ําคงคาท่ี 
เมืองนั้น  แลวเสด็จไปโดยทิศาภาคทางเมืองพาราณสี.  พระผูมีพระภาคเจาได 
เสด็จไปโดยทิศาภาคนั้น  เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือวา  ตทวสริ.  พระองคประทับ 
อยูตามพระอัธยาศัย  แมในเมืองพาราณสีนั้นแลว  ไดเสด็จไปยงัเมืองโสเรยยะ 
เมืองสังกัสสะ  เมืองกัณณกชุชะ  เสด็จไปทางเมืองปยาคประดิษฐานแลวเสด็จ 
ขามแมน้ําคงคาท่ีเมืองปยาคประดิษฐาน  ไปโดยทิศภาคทางเมืองพาราณสี. 
ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาประทับแรมในเมืองพาราณสีตามพอพระทัย 
แลวทรงหลีกจาริกไป  ทางเมืองไพศาลี  เมืองเสด็จจาริไปโดยลําดับ  ไดทรง  
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แวะเมืองไพศาล.  ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลาใน 
ปามหาวัน ใกลเมืองไพศาลีนั้น.* 

        จบ  เวรัญชกัณฑวรรณนา  ในอรรถกถาวินยั 
                         ช่ือสมันตปาสาทิกา.   
                 ในขอท่ีอรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา 
        ในวินัยนัน้  ชวนใหเกิดความเล่ือมใสโดย 
        รอบดาน  มีคําอธิบายดงัจะกลาวตอไปดังนี ้
        วา 
                เม่ือวิญูชนท้ังหลายสอดสองอยู 
        โดยลําดบัแหงอาจารย  โดยการแสดงประ- 
        เภทแหงนิทานและวัตถุ  โดยความเวนลัทธิ 
        อ่ืน  โดยความหมดจดแหงลัทธิของตน  โดย 
        ชําระพยญัชนะใหเรียบรอย  โดยใจความ 
        เฉพาะบท โดยลําดับแหงบาลีและโยชนา 
        แหงบาลี  โดยการวินิจฉัยสิกขาบท  และ 
        โดยการชีแ้จงความตางแหงนัยในวิภงัค  คํา 
        นอยหนึ่งซ่ึงไมชวนใหเกิดความเล่ือมใส 
        ยอมไมปรากฏในสมันตปาสาทิกานี,้ เพราะ 
        เหตุนั้น  สังวรรณนาแหงวินัยท่ีพระโลกนาถ 
        ผูทรงอนเุคราะหโลก  ฉลาดในการฝกเวไนย 
        ไดตรัสไวนี้ จึงเปนไปโดยชื่อวา สมันตปา- 
        สาทิกา  แล. 
*  วิ.  มหา.  ๑/๑๘  
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                                       ปฐมปาราชิกภัณฑ 
                                         เร่ืองพระสุทินน   
        [๑๐]   ก็โดยสมัยนัน้แล  ณ  สถานท่ีไมหางจากพระนครเวสาลี  มีบาน 
ตําบลหนึ่ง  ช่ือ  กลันทะ  ในบานนั้นมีบุตรชาวบานกลันทะผูหนึ่ง  ช่ือ  สุทินน 
เปนเศรษฐีบุตร  คร้ังนั้น  สุทินน  กลันทบุตรไดเดินธุระบางอยางในพระนคร 
เวสาลีกับสหายหลายคน  ขณะนัน้แล  พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญ 
แวดลอมประทับนั่งแสดงธรรมอยู  เพราะไดเหน็   ความตรึกนี้  ไดมีแกเขาวา 
ไฉนหนอ เราจะพึงไดฟงธรรมบาง   แลวเขาเดินผานเขาไปทางบริษัทนั้น คร้ัน 
ถึงแลวนั่ง  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  ความรําพึงนี้ไดมีแกเขาผูนั่ง ณ  ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่งฉะน้ีวา  ดวยวิธีอยางไร ๆ เราจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว  อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู  จะประพฤตพิรหมจรรยนีใ้ห 
บริบูรณโดยสวนเดยีว  ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว  ดจุสังขท่ีขัดแลว  ทําไมได 
งาย ไฉนหนอ  เราพึงปลงผมและหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชิต  คร้ันบริษัทนั้น  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง  ใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมกถาแลว  ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณหลีกไปแลว  หลังจากบริษัทลุกไปแลวไมนาน 
นัก  เขาไดเดินเขาไปใกลท่ีประทับ  ถวายบังคมแลว  นั่งเฝาอยู   ณ  ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง. 
        สุทินนกลันทบุตรนั่งเฝาอยู  ณ  ท่ีนัน้แล  ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี- 
พระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  ดวยวิธีอยางไร ๆ  ขาพระพุทธเจาจึงจะรูท่ัวถึง 
ธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว  อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู  จะประพฤติ 
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พรหมจรรยนีใ้หบริบูรณโดยสวนเดียว  ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว  ดุจสังขท่ีขัด 
แลว  ทําไมไดงาย  ขาพระพทุธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด  ครองผา 
กาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดให 
ขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  ดูกอนสุทินน  ก็มารดาบิดาอนุญาตใหเธอ 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ. 
        สุทินนกลันทบุตรกราบทูลวา  ยังไมไดอนุญาติ  พระพุทธเจาขา. 
        ภ.  ดูกอนสุทินน  พระตถาคตท้ังหลาย  ยอมไมบวชบุตรท่ีมารดาบิดา 
ยังมิไดอนุญาต. 
        สุ.   ขาพรุพุทธเจาจักกระทําโดยวิธีท่ีมารดาจักอนญุาตใหขาพระ- 
พุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต พระพุทธเจาขา. 
                                ขออนุญาตออกบวช 
        [๑๑]  หลังจากนั้นแล  สุทินนกลันทบุตรเสร็จการเดนิธุระในพระนคร 
เวสาลีนั้นแลว  กลับสูกลันทคามเขาหามารดาบิดา  แลวไดกลาวคํานีก้ะมารดา 
บิดาวา  ขาแตมารดาบิดา  ดวยวิธีอยางไร ๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว  อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู  จะประพฤติพรหมจรรย 
นี้ใหบริบูรณโดยสวนเดยีว  ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว  ดจุสังขท่ีขัดแลว  ทํา 
ไมไดงาย  ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต  ขอมารดาบิดาจงอนญุาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิตเถิด. 
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        เม่ือสุทินนกลันทบุตรกลาวอยางนีแ้ลว  มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี ้
กะเขาวา  ลูกสุทินน  เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจ 
ของเรา เปนผูเจริญมาดวยความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวย 
ความสุข  เจาไมรูจักความทุกขสักนอย  แมเจาจะตายเรากไ็มปรารถนาจะจาก 
เหตุไฉน  เราจกัอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพขิตไดเลา. 
        แมคร้ังท่ีสอง  สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา  ขาแต   
มารดาบิดา  ดวยวิธีอยางไร ๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลว  อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู  จะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณ 
โดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว  ดจุสังขท่ีขัดแลว  ทําไมไดงาย  ลูก 
ปรารถนาจะปลงผมและหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด 
        แมคร้ังท่ีสอง  มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา  ลูกสุทินน 
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของเรา  เปนผูเจริญมาดวย 
ความสุข อันพีเ่ล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข  เจาไมรูจักความ 
ทุกขสักนอย  แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน  เราจักอนุญาต 
ใหเจาผูยังมีชีวติอยู  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา. 
        แมคร้ังท่ีสาม  สุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะมารดาบิดาวา  ขาแต 
มารดาบิดา  ดวยวิธีอยางไร  ๆ ลูกจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู  จะประพฤติพรหมจรรยนี้  ใหบริบูรณ 
โดยสวนเดียว  ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว   ดจุสังขท่ีขัดแลว  ทําไมไดงาย  ลูก 
ปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหลูกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
         
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 377 
        แมคร้ังท่ีสาม  มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา  ลูกสุทินน 
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจของเรา  เปนผูเจริญมาดวย 
ความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข  เจาไมรูจักความ 
ทุกขสักนอย  แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน  เราจักอนุญาต 
ใหเจาผูยังมีชีวติอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา.   
        ทันใดนัน้แล สุทินนกลันบุตรแนใจวา  มารดาบิดาไมอนุญาตให 
เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  จึงนอนลงบนฟนอันปราศจากเคร่ืองลาด 
ณ  สถานท่ีนั้นเอง  ดวยตัดสินใจวา  การตายหรือการบวชจักมีแกเราในสถาน 
ท่ีนี้แหละ  และแลวเขาไมบริโภคอาหารแมหนึ่งม้ือ ไมบริโภคอาหารแมสองม้ือ 
ไมบริโภคอาหารแมสามม้ือ  ไมบริโภคอาหารแมส่ีม้ือ  ไมบริโภคอาหารแม 
หาม้ือ  ไมบริโภคอาหารแมหกม้ือ ไมบริโภคอาหารแมเจ็ดม้ือ. 
                          มารดาบิดาไมอนุญาต 
        [๑๒]  จะอยางไรก็ตาม  มารดาบิดาของเขาไดกลาวคํานี้วา  ลูกสุทินน 
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจของเรา  เปนผูเจริญมา 
ดวยความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข  เจาไมรูจัก 
ความทุกขสักนอย  แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน  เราจัก 
อนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา  จงลุกข้ึนเถิด 
ลูกสุทินน  จงกิน  คงดื่ม  และจงร่ืนเริง  จงสมัครใจกิน  ดื่ม  ร่ืนเริง  บริโภคกาม 
ทําบุญอยูเถิด  เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
        เม่ือมารดาบิดากลาวอยางนี้แลว  สุทินนกลันทบุตรไดนึ่ง. 
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        แมคร้ังท่ีสอง  มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา  ลูกสุทินน 
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจของเรา  เปนผูเจริญมา 
ดวยความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข  เจาไมรูจัก 
ความทุกขสักนอย  แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน  เราจัก 
อนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา  จงลุกข้ึนเถิด 
ลูกสุทินน  จงกิน จงดื่ม  และจงร่ืนเริง  จงสมัครใจกิน  ดื่ม ร่ืนเริง   
บริโภคกามทําบุญอยูเถิด  เราไมอนุญาตใหเจาออกจากกเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
        แมคร้ังท่ีสอง  สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
        แมคร้ังท่ีสาม   มารดาบิดาของเขาก็ไดกลาวคํานี้กะเขาวา  ลูกสุทินน 
เจาเทานั้นเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจของเรา  เปนผูเจริญมา 
ดวยความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข  เจาไมรูจัก 
ความทุกขสักนอย  แมเจาจะตายเราก็ไมปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน เราจัก 
อนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนพรรพชิตไดเลา  จงลุกข้ึนเถิด 
ลูกสิทินน  จงกิน  จงดื่ม  และจงร่ืนเริง  จงสมัครใจกิน  ดื่ม   ร่ืนเริง 
บริโภคกามทําบุญอยูเถิด  เราไมอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
        แมคร้ังท่ีสาม  สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
                       พวกสหายชวยเจรจา 
        [๑๓]  ยิ่งกวานัน้  พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร  ก็ไดเขาไปหา 
สุทินนกลันทบุตร  คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้วา  สุทินนเพื่อนรัก เธอเทานั้น 
เปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของมารดาบิดา  เปนผูเจริญมาดวย 
ความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมาดวยความสุข  เธอไมรูจักความ 
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ทุกขนักนอย  แมเธอจะตายมารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะจาก   เหตุไฉน  ทาน 
ท้ังสองจักอนญุาตใหเธอผูยงัมีชีวิตอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา 
ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก  จงกิน  จงดื่ม  และจงร่ืนเริง  จงสมัครใจกิน  ดื่ม 
ร่ืนเริง  บริโภคกามทําบุญอยูเถิด มารดาบิดาไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต. 
        เม่ือเขากลาวอยางนีแ้ลว  สุทินนกลันทบุตรไดนิ่ง.   
        แมคร้ังท่ีสอง  พวกสหายของสุทินนกลันทบุตรก็ไดกลาวคํานีก้ะเขาวา 
สุทินนเพื่อนรัก  เธอเทานั้นเปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจของ 
มารดาบิดา  เปนผูเจริญมาดวยความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมา 
ดวยความสุข  เธอไมรูจักความทุกขสักนอย  แมเธอตจะตายมารดาบิดาก็ไม 
ปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน  ทานท้ังสองจักอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา  ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก  จงกิน  จงดื่ม  และ 
จงร่ืนเริง  จงสมัครใจกิน  ดื่ม  ร่ืนเริง  บริโภคกามทําบุญอยูเถิด  มารดาบิดา 
ไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
        แมคร้ังท่ีสอง  สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
        แมคร้ังท่ีสาม  พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร ก็ไดกลาวคํานีก้ะเขา 
วา  สุทินนเพื่อนรัก  เธอเทานัน้เปนบุตรคนเดียว  เปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจของ   
มารดาบิดา  เปนผูเจริญมาดวยความสุข  อันพี่เล้ียงนางนมประคบประหงมมา 
ดวยความสุข  เธอไมรูจักความทุกขสักนอย  แมเธอจะตายมารดาบิดาก็ไม 
ปรารถนาจะจาก  เหตุไฉน  ทานท้ังสองจกัอนุญาตใหเธอผูยังมีชีวิตอยูออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตไดเลา  ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก  จงกิน  จงดื่ม  และ  
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จงร่ืนเริง  จงสมัครใจกิน  ดื่ม  ร่ืนเริง  บริโภคกามทําบุญอยูเถิด  มารดาบิดา   
ไมอนุญาตใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
        แมคร้ังท่ีสาม   สุทินนกลันทบุตรก็ไดนิ่ง. 
        เม่ือไมสําเร็จ  พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร  จึงเขาไปหามารดา 
บิดาของสุทินนกลันทบุตร  คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานีว้า  ขาแตมารดาบิดา 
สุทินนนั่นนอนลงบนพ้ืนอันปราศจากเคร่ืองลาด  ดวยตัดสินใจวาการตายหรือ 
การบวชจกัมีแกเรา  ณ ท่ีนีแ้หละ  ถามารดาบิดาไมอนุญาตใหสุทินนออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต  ความตายจักมาถึง  ณ  ท่ีนั้นเอง  ถาอนุญาตใหสุทินน 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ก็จกัไดเห็นเขาแมผูบวชแลว  ถาสุทินนจัก 
ไมยินดใีนการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  เขาจักมทีางดําเนินอ่ืนอะไรเลา 
เขาจักกลับมา  ณ  ท่ีนี้แหละ  ขอมารดาบิดาจงอนุญาตใหสุทินนออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตเถิด. 
        อนุญาตจะ  ใหลูกสุทินนออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  มารดาบิดา  
กลาวยนิยอม. 
                        สุทินนกลันทบุตรออกบวช 
        [๑๔]   ทันใดนัน้  พวกสหายของสุทินนกลันทบุตร  เขาไปหาสุทินน 
กลันทบุตร  แลวไดบอกเขาวา  ลุกข้ึนเถิดสุทินนเพื่อนรัก  มารดาบิดาอนุญาต 
ใหเธอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว  พอสุทินนกลันทบุตรไดทราบวา 
มารดาบิดาอนญุาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว  ก็ราเริงดใีจ  ลุกข้ึน 
ลูบเนื้อตัวดวยฝามือ  คร้ันเยียวยากําลังอยูสองสามวันแลว  จึงเขาไปสูพุทธสํานัก 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  นั่งเฝา  ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึง  เขาน่ังเฝาอยู 
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อยางนั้นแล  ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาพระพุทธเจาอันมารดา  
บิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว  พระพุทธเจาขา  ขอ 
พระองคไดโปรดใหขาพระพทุธเจาบวชเถิดพระพุทธเจาขา. 
        สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํานัก  ดังนี้  กแ็ล 
ทานพระสุทินนอุปสมบทแลวไมนาน  ประพฤติสมาทานธุดงคคุณเห็นปานนี ้
คือเปนผูถืออรัญญิกธุดงค  ปณฑปาติกธุดงค  ปงสุกูลิกธุดงค  สปทานจาริกธุดงค 
พํานักอยูใกลหมูบานชาววชัชีตําบลหนึ่ง. 
                                พระสุทินนเยี่ยมสกุล 
        [๑๕] ก็โดยสมัยนัน้แล  วัชชีชนบทอัตคัตอาหาร  ประชาชนหา 
เล้ียงชีพฝดเคือง  มีกระดูกคนตายขาวเกล่ือน  ตองมีสลากซ้ืออาหาร  ภกิษุสงฆ 
จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหากทํ็าไมไดงาย  คร้ังนั้น  ทาน 
พระสุทินนไดมีความคิดเหน็วา  เวลานีว้ัชชีชนบทอัตคัดอาหาร  ประชาชนหา 
เล้ียงชีพฝดเคือง  มีกระดูกคนตายขาวเกล่ือน  ตองมีสลากซ้ืออาหาร  ภกิษุสงฆ 
จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา  ก็ทําไมไดงาย  ก็แลญาติของ 
เราในพระนครเวสาลีมีมาก  ลวนเปนคนม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก 
มีทองและเงินมาก  มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก  มีขาวเปลือกเปนทรัพยากร 
มาก  ไฉนหนอ  เราพึงเขาไปพํานักอยูใกลหมูญาติ  แมหมูญาติก็จกัไดอาศัย 
เราใหทานทําบุญ  และภกิษท้ัุงหลายก็จกัไดลาภ  ท้ังเรากจ็ักไมลําบากดวย  
บิณฑบาต  ดังนั้น  ทานพระสุทินนจึงเก็บงําเสนาสนะถือบาตรจีวรหลีกไปโดย 
มรรคอันจะไปสูพระนครเวสาลี  เท่ียวจาริกไปโดยลําดับ  ถึงพระนครเวสาลี 
แลว  ทราบวา  เธอพํานักอยู  ณ  กูฏาคารศาลา  ปามหาวัน  เขตพระนคร 
เวสาลีนั้น. 
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        บรรดาญาติของทานพระสุทินน  ไดทราบขาววา  พระสุทินนกลันทบุตร  
กลับมาสูพระนครเวสาลีแลว  จึงนําภัตตาหารมีประมาณ  ๖๐  หมอไปถวายทาน 
พระสุทินน ๆ สละภัตตาหารประมาณ ๖๐ หมอนั้นถวายแกภกิษุท้ังหลาย  แลว 
เชาวันนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยงักลันทคาม  เท่ียว 
บิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในกลันทคาม  ใกลจะถึงเรือนบิดาของตน  ก็พอด ี
ทาสีของญาติทานพระสุทินนกําลังมีความมุงหมายจะเทขนมสดท่ีคางคืน  จึงทาน 
พระสุทินนไดกลาวคํานี้กะนางวา  นองหญิง  ถาของนั้นมีอันจะตองท้ิงเปน 
ธรรมดา  ของทานจงเกล่ียลงในบาตรของเรานี้เถิด  ขณะที่นางกําลังเกล่ียขนมสด 
ท่ีคางคืนนั้นลงในบาตร  นางจําเคามือเทาและเสียงของทานพระสุทินนได  จึง 
รีบเขาไปหามารดาของทานพระสุทินน  คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะมารดาของ 
ทานวา  คุณนายเจาขา  โปรดทราบ  พระสุทินนบุตรคุณนายกลับมาแลวเจาคะ. 
        แมทาสี ถาเจาพูดจริง  เราจะปลดเจามิใหเปนทาสี   มารดาทานพระ- 
สุทินนกลาว. 
        ขณะท่ีทานพระสุทินนกาํลังอาศัยพะไลเรือนแหงหนึ่งฉันขนมสดท่ี 
คางคืนนั้น  พอดีบิดาของทานพระสุทินนเดินกลับมาจากท่ีทํางาน  ไดแลเห็น 
ทานพระสุทินนกําลังอาศัยพะไลเรือนแหงหนึ่งฉันขนมสดท่ีคางคืนนั้นอยู  จึง 
เดินเขาไปหาทานพระสุทินน  คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะทานวา  มีอยูหรือ 
พอสุทินน ท่ีพอจักฉันขนมสดท่ีคางคืน  พอสุทินน พอควรไปเรือนของตน 
มิใชหรือ. 
        คุณโยม  รูปไดไปสูเรือนของคุณโยมแลว ขนมสดที่คางคืนนี้รูปไดมา 
แตเรือนของคุณโยม  พระสุทินนตอบ.  
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        ทันใดนัน้  บิดาของทานพระสุทินนจบัแขนทาน  แลวไดกลาวคํานี้กะ 
ทานวา  มาเถิด   พอสุทินน  เราจักไปเรือนกัน. 
        ลําดับนั้น  ทานพระสุทินนไดเดินตามเขาไปสูเรือนบิดาของตน  คร้ัน 
ถึงแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจดัถวาย  จึงบิดาของทานไดกลาวคํานี้กะทาน จง 
ฉันเถิดพอสุทินน.   
        อยาเลยคุณโยม  ภัตกิจในวนันี้  รูปทําเสร็จแลว  พระสุทินนกลาวตอบ. 
        บิดาอาราธนาวา  พอสุทินน ขอพอจงรับนิมนตฉันภัตตาหารในวัน 
พรุงนี้เถิด. 
        ทานพระสุทินนรับนิมนตโดยดุษณภีาพ  และแลวลุกจากอาสนะหลีกไป. 
                                     บิดาวิงงอนใหสึก 
        [๑๖]  คร้ังนั้นแล  มารดาของทานพระสุทินนส่ังใหไลทาฟนแผนดนิ 
ดวยโคมัยสด  ใหจดัทํากองทรัพยไวสองกอง  คือเงินกอง  ๑  ทองกอง  ๑  เปน 
กองใหญ  กระท่ังบุรุษยืนอยูขางนี้ไมแลเหน็บุรุษยื่นอยูขางโนน  บุรุษยนือยู 
ขางโนนก็ไมแลเห็นบุรุษอยูขางนี้  ใหปดกองทรัพยเหลานั้นดวยลําแพน 
ใหจดัอาสนะไวในทานกลาง  ใหแวดวงดวยมานเสร็จโดยลวงราตรีนั้น  แลว 
เรียกปุราณทุตยิิกาของทานพระสุทินนมาส่ังวา  ลูกหญิง  เพราะลูกสุทินนจะมา 
เจาจงแตงกายดวยเคร่ืองประดับ  อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกดิความรักใคร 
พอใจ 
        อยางนั้นเจาขา  นางรับคํามารดาของทานพระสุทินน. 
        ณ  เวลาเชาวันนัน้แล  ทานพระสุทินนครองอันตรวาสก  ถือบาตรจีวร 
เขาไปสูเรือนบิดาของตน  แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจดัถวาย. 
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        ลําดับนั้นแล  บิดาของทานพระสุทินนเขาไปหาทานพระสุทินน  คร้ัน   
แลวใหคนเปดกองทรัพยเหลานั้นออก  ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา  พอ 
สุทินนนี้ทรัพยของมารดาพอ ซ่ึงเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝายมารดา 
สวนของบิดาตางหาก  สวนของปูตางหาก  พอสุทินน  พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ 
จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ  มาเถิด พอสุทินน พอจงกลับมาเปน 
คฤหัสถใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
        คุณโยม  รูปไมอาจ ไมสามารถ  รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู 
พระสุทินนตอบ. 
        แมคร้ังท่ีสอง  บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินน 
วา  พอสุทินน  นี้ทรัพยของมารดาพอ  ซ่ึงเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝาย 
มารดา  สวนของบิดาตางหาก  สวนของปูตางหาก  พอสุทินน  พอควรกลับมา 
เปนคฤหัสถ  จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ  มาเถิด  พอสุทินน  พอ 
จงกลับมาเปนคฤหัสถ  ใชสอยโภคสมบัตแิละบําเพ็ญบุญเถิด. 
        คุณโยม  รูปไมอาจไมสามารถ  รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู 
พระสุทินนตอบ. 
        แมคร้ังท่ีสาม  บิดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี่กะทานพระสุทินน 
วา  พอสุทินน  นี้ทรัพยของพอ  ซ่ึงเปนสินเดิมฝายหญิงท่ีไดมาทางฝาย 
มารดา  สวนของบิดาตางหาก  สวนของปูตางหาก  พอสุทินน  พอควรกลับ 
มาเปนคฤหัสถ  จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ  มาเถิด  พอสุทินน 
พอจงกลับมาเปนคฤหัสถใชสอบโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
        ทานพระสุทินนตอบวา  คุณโยม  รูปขอพูดกะคุณโยมบาง  ถาคุณโยม 
ไมตัดรอน.  
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        บ.  พูดเถิด พอสุทินน 
        สุ.  คุณโยม  ถาเชนนั้น  คุณโยมจงส่ังใหเขาทํากระสอบปานใหญ ๆ  
บรรจุเงินและทองใหเต็มบรรทุกเกวยีนไป แลวใหจมลงในกระแสน้ําทามกลาง 
แมน้ําคงคา  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะความกลัวก็ดี  ความหวาดเสียวก็ด ี
ความขนพองสยองเกลาก็ดี  การเฝารักษาก็ดี  อันมีทรัพยนั้นเปนเหตุ  ท่ีจัก 
เกิดแกคุณโยมนั้น  จักไมมีแกคุณโยมเลย.   
        เม่ือทานพระสุทินนกลาวอยางนีแ้ลว  บิดาของทานไดมีความไมพอใจ 
วา  ไฉนลูกสุทินนจึงไดพูดอยางนี้  และแลวไดเรียกปุราณทุติยกิาของทานพระ 
สุทินนมาบอกวา  ลูกหญิง  เพราะเจาเปนท่ีรัก  เปนท่ีพอใจ  บางทีลูกสุทินน 
จะพึงทําตามคําของเจาบาง. 
        ทันใดนัน้  นางไดจับเทาทานพระสุทินนถามวา  ขาแตลูกนาย  นาง 
อัปสรผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้น  ช่ือเชนไร. 
        นองหญิง  ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสรเลย 
พระสุทินนตอบ. 
        บัดดล   นางนอยใจวา  สุทินนลูกนาย  เรียกเราดวยถอยคําวา  นองหญิง 
ในวนันี้  เปนคร้ังแรก  แลวสลบลมลงในท่ีนั้นเอง. 
        ทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะบิดาวา คุณโยม  ถาโภชนะท่ีจะพงึใหมี 
ก็จงใหเถิด  อยารบกวนรูปเลย. 
        ฉันเถิด พอสุทินน  มารดาบิดาของทานพระสุทินนกลาวดังนี้แลว 
ไดอังคาสทานพระสุทินนดวยขาทนียโภขนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จน 
ใหหามภัต  และแลวมารดาของทานพระสุทินนไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินน 
ผูฉันเสร็จ  ลดมือจากบาตรแลววา  พอสุทินน  สกุลนี้ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก  
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มีโภคะมาก  มีทองและเงินมาก  มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก  มีขาวเปลือก 
เปนทรัพยากรมาก พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภคสมบัติและ 
บําเพ็ญบุญ  มาเถิดพอสุทินน  พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ  ใชสอยโภคสมบัติ 
และบําเพ็ญบุญเถิด 
        คุณโยม  รูปไมอาจ  ไมสามารถ  รูปยังยินดีปาระพฤติพรหมจรรยอยู 
พระสุทินนตอบ.   
        แมคร้ังท่ีสอง  มารดาของทานพระสุทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระ 
สุทินนวา  พอสุทินน  สกุลนี้ม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงิน 
มาก  มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก  พอควร 
กลับมาเปนคฤหัสถ  จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ  มาเถิดพอสุทินน 
พอจงกลับมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด.         
        คุณโยม  รูปไมอาจ  ไมสามารถ  รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู 
พระสุทินนตอบ. 
        แมคร้ังท่ีสาม  มารดาของทานพรุสทินนก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระ- 
สุทินนวา  พอสุทินน  สกุลนี้ม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงิน 
มาก  มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก  มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก  พอ 
สุทินน  ดังนั้น  พอจงใหพืชพันธุไวบาง  พวกเจาลิจฉวจีะไดไมริบทรัพยสมบัต ิ
ของเรา  อันหาบุตรผูสิบสกุลมิไดไปเสีย. 
        สุ.  คุณโยม  เฉพาะเร่ืองนี้รูปอาจทําได 
        ม.  พอสุทินน  ก็เวลานีพ้อพํานักอยูท่ีไหน. 
        ท่ีปามหาวันจะ  ทานพระสุทินนตอบ  และแลวไดลุกจากอาสนะหลีกไป. 
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                                   เสพเมถุนธรรม   
        [๑๗] หลังจากนั้น  มารดาของทานพระสุทินนส่ังกําชับปุราณทุติยกิา 
ของทานพระสุทินนวา ลูกหญิง   ถากระนั้นเม่ือใดเจามีระดู  ตอมโลหิตเกิดมี 
แกเจา  เม่ือนั้นเจาพึงบอกแกแม. 
        นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว  ตอมาไมชานัก  นางไดมีระด ู
ตอมโลหิตไดเกิดข้ึนแกนาง  ๆ จึงไดแจงแกมารดาของทานพระสุทินนวา  ดิฉัน 
มีระดูเจาคะ  ตอมโลหิตเกิดข้ึนแกดิฉันแลว. 
        มารดาของทานพระสุทินนกลาววา  ลูกหญิง  ถากระนั้น เจาจงแตงตัว 
ดวยเคร่ืองประดับ  อันจะเปนเหตุใหลูกสุทินนเกดิความรักใครพอใจ. 
        จะ  คุณแม  นางรับคํามารดาของทานพระสุทินนแลว  จึงมารดาพา 
นางเขาไปหาทานพระสุทินนท่ีปามหาวนั  แลวรําพันวา  พอสุทินน  สกลุนี้ม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินมาก  มีเคร่ืองอุปกรณท่ีนาปล้ืมใจมาก 
มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก  พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ จะไดใชสอยโภค 
สมบัติและบําเพ็ญบุญ  มาเถิดพอสุทินน  พอจงกลับมาเปนคฤหัสถ  ใชสอย 
โภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด. 
        คุณโยม รูปไมอาจ  ไมสามารถ  รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรยอยู 
พระสุทินนตอบ. 
        แมคร้ังท่ีสอง  มารดาของทานพระสุทินน  ก็ไดรําพันวา  พอสุทินน 
สกุลนี้ม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินมาก  มีเคร่ืองอุปกรณท่ี 
นาปล้ืมใจมาก  มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก  พอควรกลับมาเปนคฤหัสถ 
จะไดใชสอยโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ  มาเถิด  พอสุทินน พอจงกลับมาเปน 
คฤหัสถ  ใชสอยโภคสมบัตแิละบําเพ็ญบุญเถิด.  
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        คุณโยม  รูปไมอาจ  ไมสามารถ รูปยังยินดีประพฤตพิรหมจรรยอยู 
พระสุทินนตอบ. 
        แมคร้ังท่ีสาม  มารดาของทานพระสุทินน  ก็ไดรําพันวา  พอสุทินน 
สกุลนี้ม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองและเงินมาก  มีเคร่ืองอุปกรณ 
ที่นาปล้ืมใจมาก  มีขาวเปลือกเปนทรัพยากรมาก  พอสุทินน  ดังนัน้พอจงให 
พืชพันธุไวบาง  พวกเจาลิจฉวีจะไดไมริบทรัพยสมบัติของเรา อันหาบตุรผู 
สืบสกุลมิไดไปเสียเลย.   
        คุณโยม เฉพาะเร่ืองนี้รูปอาจทําได  ทานพระสุทินนตอบแลวจูงแขน 
ปุราณทุติยิกาพาเขาปามหาวัน  เปนผูมีความเห็นวาไมมีโทษ  เพราะสิกขาบท 
ยังมิไดทรงบัญญัติ  จึงใหมรรยาทของคนคูเปนไปในปุราณทุติยกิา ๓ คร้ัง 
นางไดตั้งครรภเพราะอัชฌาจารนั้น. 
                              เทพเจากระจายเสียง 
        [๑๘]         เหลาภุมเทพกระจายเสียงวา  ทานผูเจริญ  โอ  ภิกษุสงฆ  ไมมี 
เสนียดไมมีโทษ  พระสุทินนกลันทบุตรกอเสนียดข้ึนแลว  กอโทษข้ึนแลว 
เทพช้ันจาตุมหาราช  ไดสดบัเสียงเหลาภมุเทพแลวกระจายเสียงตอไป  เทพช้ัน 
ดาวดึงส  เทพชั้นยามา  เทพชั้นดุสิต  เทพชั้นนิมมานรดี  เทพช้ันปรนิมมิตว- 
สวดี   เทพท่ีนบัเนื่องในหมูพรหมไดสดับเสียงแลวกระจายเสียงกันตอ  ๆ ไปวา 
ทานผูเจริญ  โอ  ภิกษุสงฆ   ไมมีเสนียด  ไมมีโทษ  พระสุทินนกลันทบุตร 
กอเสนียดข้ึนแลว  กอโทษข้ึนแลว  โดยทันใดนัน้  ครูหน่ึงนั้น  เสียงไดกระจาย 
ข้ึนไปถึงพรหมโลกดวยอาการอยางนี้แล. 
        สมัยตอมา  ปุราณาทุติยกิาของทานพระสุทินน  อาศัยความแกแหง 
ครรภนั้น  คลอดบุตรแลว  จงึพวกสหายของทานพระสุทินนไดตั้งช่ือทารกน้ัน  
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วา  พีชกะ  ตั้งช่ือปุราณทุติยกิาของทานพระสุทินนวา  พชีกมาตา  ตั้งช่ือ 
ทานพระสุทินนวา  พชีกปตา  ภายหลังเขาท้ังสองไดออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต  ทําใหแจงซ่ึงอระอรหัตแลว. 
                           พระสุทินนเกิดวิปฏิสาร   
        [๑๙]  คร้ังนั้น  ความรําคาญ  ความเดอืดรอน  ไดเกดิแกทานพระ 
สุทินนวา  มิใชลาภของเราหนอ  ลาภของเราไมมีหนอ   เราไดช่ัวแลวหนอ 
เราไมไดดแีลวหนอ  เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไวดีอยางนีแ้ลว  ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรย  ใหบริบูรณบริสุทธ์ิได 
ตลอดชีวิต เพราะความรําคาญนั้นแหละ เพราะความเดือดรอนนั้นแหละ 
ทานไดซูบผอม  เศราหมอง  มีผิวพรรณคลํ้า  มีผิวเหลืองข้ึน ๆ มีเนื้อตัว 
สะพร่ังดวยเอ็น  มีเร่ืองในใจ  มีใจหดหู  มีทุกขโทมนัส  มีวิปฏิสารซบเซาแลว. 
        จึงบรรดาภิกษุท่ีเปนสหายของทานพระสุทินน  ไดกลาวคํานี้กะทาน 
พระสุทินนวา  อาวุโส  สุทินน  เม่ือกอนคุณเปนผูมีผิวพรรณ  มีอินทรียสมบูรณ 
มีสีหนาสดใส  มีฉวีวรรณผุดผอง  มีน้ํามีนวล  บัดนี้  ดูคุณซูบผอม  เศราหมอง 
มีผิวพรรณคล้ํา  มีผิวเหลืองข้ึน ๆ  มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น  มีเร่ืองในใจ 
มีใจหดหู  มีทุกขโทมนัส  มีวิปฏิสารซบเซาอยู  คุณจะไมยินดีประพฤตพิรหม- 
จรรยกระมังหนอ. 
        อาวุโสท้ังหลาย  ความจริง  มิใชวาผมจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย 
พระสุทินนคานแลวแถลงความจริงวา  เพราะบาปกรรมท่ีผมทําไวมีอยู  ผมได 
เสพเมถุนธรรมในปุราณทุตยิิกา  ผมจึงไดมีความรําคาญ  ความเดือดรอนวา  
มิใชลาภของเราหนอ  ลาภของเราไมมีหนอ  เราไดช่ัวแลวหนอ   เราไมไดด ี
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แลวหนอ  เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนี้   
แลว  ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิต  ดังนี้. 
        อาวุโส  สุทินน  จริง  การท่ีคุณบวชในพระธรรมวนิัยที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไวดีอยางนีแ้ลว  ยังไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ 
บริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตนัน้  พอท่ีคุณจะรําคาญ  พอท่ีคุณจะเดือดรอน. 
        อาวุโส  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย 
เพื่อคลายความกําหนดั  ไมใชเพื่อมีความกาํหนัด  เพื่อความพราก  ไมใชเพื่อ 
ความประกอบ  เพื่อความไมถือม่ัน  ไมใชเพื่อมีความถือม่ัน  มิใชหรือ  เม่ือ 
ธรรมช่ือนั้นอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  เพื่อคลายความกําหนดั 
คุณยังจะคิดเพือ่มีความกําหนัด  เม่ือทรงแสดงเพ่ือความพราก  คุณยังจกัคิด 
เพื่อความประกอบ  เม่ือทรงแสดงเพ่ือความไมถือม่ัน  คุณยังจกัคิดเพื่อมีความ 
ถือม่ัน. 
        อาวุโส  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย 
เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงราคะ  เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา  เพื่อเปนท่ีดับสูญ 
แหงความระหาย  เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย  เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ 
เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา  เพื่อหลายความกําหนัด  เพื่อความดับทุกข  เพือ่   
นิพพานมิใชหรือ. 
        อาวุโส  การละกาม  การกําหนดรูความหมายในกาม  การกําจัดความ 
ระหายในกาม  การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม  การระงับความกลัด- 
กลุมเพราะกาม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย  มิใชหรือ. 
        อาวุโส  การกระทําของคุณนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน 
ท่ียังไมเส่ือมใส หรือเพ่ือความเส่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเส่ือมใสแลว  โดยท่ีแท 
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การกระทําของคุณนั่น  เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส 
และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบทบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว. 
        ภิกษุสหายเหลานัน้  ติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว 
ไดกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.   
                ทรงประชุมสงฆบญัญัติสิกขาบท 
        [๒๐]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ  ใน 
เพราะเหตุเปนมูลเคานั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้  แลวทรงสอบถามทาน 
พระสุทินนวา  ดูกอนสุทินน  ขาววาเธอเสพเมถุนธรรม  ในปุราณทุตยิกิา 
จริงหรือ. 
        ทานพระสุทินนทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรษ  การกระทําของ 
เธอนั่น  ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร  ไมใชกจิของสมณะ  ใชไมได  ไมควรทํา 
เธอบวชในธรรมวินัยท่ีเรากลาวไวดีอยางนี้แลว  ไฉนจึงไมสามารถประพฤต ิ
พรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย  เพื่อคลาย 
ความกําหนัด  ไมใชเพื่อมีความกําหนดั   เพื่อความพราก  ไมใชเพื่อความ 
ประกอบ  เพื่อความไมถือมั่น  ไมใชเพื่อมีความถือม่ัน  มิใชหรือ  เม่ือธรรม 
ช่ือนั้นอันเราแสดงแลว  เพื่อคลายความกําหนัด  เธอยังจกัคิดเพื่อมีความกําหนดั 
เราแสดงเพื่อความพราก  เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ  เราแสดงเพื่อความ 
ไมถือม่ัน  เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย  เพื่อเปนท่ี 
สํารอกแหงราคะ  เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา  เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความ 
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ระหาย  เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย  เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ  เพือ่ 
เปนท่ีส้ินแหงตัณหา  เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา  เพื่อเปนท่ีดับแหงตัณหา   
เพื่อออกไปจากตัณหาช่ือ  วานะ  มิใชหรือ   
        ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม  การกําหนดรูความหมายในกาม  การกาํจัด 
ความระหายในกาม  การเพกิถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม  การระงับความ 
กลัดกลุมเพราะกาม  เราบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย  มิใชหรือ 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  องคกําเนิด  อันเธอสอดเขาในปากอสรพิษท่ีมีพิษราย 
ยังดีกวา  อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคามไมดีเลย  องค 
กําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงูเหา  ยังดีกวา  อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองค 
กําเนดิของมาตุตาม  ไมดีเลย  องคกําเนดิอันเธอสอดเขาในหลุมถานท่ีไฟติด 
ลุกโซนยังดีกวา  อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของมาตุคาม  ไมด ี
เลย 
        ขอท่ีเราวานั้น   เพราะเหตุไร 
        เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาในปากอสรพิษเปนตนนั้น พึงถึง 
ความตาย  หรือความทุกขเพยีงแคตาย  ซ่ึงมีการกระทํานัน้เปนเหตุ  และเพราะ 
การกระทํานัน้เปนปจจยั  เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป  ไมพึงเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขาในองคกําเนดิของ 
มาตุคามนั้น  เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป  พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต 
นรก  ซ่ึงมีการกระทํานี้เปนเหตุ 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  เม่ือการกระทํานั้น  มีโทษอยู  เธอยังช่ือวาไดตอง 
อสัทธรรม  อันเปนเร่ืองของชาวบาน  เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า  อันช่ัวหยาบ 
มีน้ําเปนท่ีสุด  มีในที่ลับ  เปนของคนคู  อันคนคูพึงรวมกันเปนไป  เธอเปน  
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คนแรกท่ีกระทําอกุศลธรรม  เปนหวัหนาของคนเปนอันมาก  การกระทําของ 
เธอนั้น  ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส  หรือเพ่ือความ 
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว  โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั้น  เปน 
ไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส  และเพื่อความเปนอยางอ่ืน 
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
        พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระสุทินนโดยอเนกปริยายดังนี ้
แลว  ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก  ความเปนคนบํารุงยาก ความเปน 
คนมักมาก  ความเปนคนไมสันโดษ  ความคลุกคลี  ความเกียจคราน  ตรัส 
คุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย  ความเปนคนบํารุงงาย  ความมักนอย  ความ 
สันโดษ  ความขัดเกลา  ความกําจัด  อาการท่ีนาเล่ือมใส  การไมสะสม การ 
ปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย  ทรงกระทําธรรมกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น 
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น  แกภกิษุท้ังหลาย  แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา 
        ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  เพราะเหตุนัน้แล  เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษ ุ
ท้ังหลาย  อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐  ประการ  คือ   เพื่อความรับวาดแีหงสงฆ  ๑  
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหง 
ภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก  ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด 
อาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ 
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑  เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑ 
        ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี ้ วา 
ดังนี้:- 
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                                      พระปฐมบัญญัต ิ
        ๑.  ก็ภกิษุใดเสพเมถุนธรรมเปนปาราชิกหา  สังวาสมิได 
              ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภกิษ ุ
ท้ังหลายดวยประการฉะนี้.   
                                  สุทินนภาณวาร  จบ 
                                    เร่ืองลิงตัวเมีย 
        [๒๑]  ก็โดยสมัยนัน้แล     ภิกษุรูปหนึง่เอาเหยื่อลอตัวเมียในปา 
มหาวัน  เขตพระนครเวสาลี  แลวเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอ  คร้ัน 
เวลาเชา  ภกิษนุั้นครองอันตรวาสกแลว  ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตใน 
พระนครเวสาลี 
        คร้ังนั้นแล  ภิกษหุลายรูปเท่ียวจาริกตามเสนาสนะ  เดินผานเขาไป 
ทางท่ีอยูของภกิษุนั้น  ลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษเุหลานั่นกําลังเดินมาแตไกลเที่ยว 
คร้ันแลวไดเขาไปหาภกิษุเหลานั้น  ยกสะเอวบาง  โกงหางบาง  แอนตะโพกบาง 
ทํานิมิตบาง  เบ้ืองหนาภกิษุเหลานั้น  จึงภกิษุเหลานั้นสันนิษฐานวา  ภิกษ ุ
เจาของถ่ินเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้แนไมตองสงสัย  แลวแฝงอยู  ณ  ท่ี 
กําบังแหงหนึง่ 
        เม่ือภิกษุเจาของถ่ินเท่ียวบิณฑบาตในพระนครเวสาลี  ถือบิณฑบาต 
กลับมาแลว  ลิงตัวเมียนั้นไดเขาไปหา  คร้ันภิกษเุจาของถ่ินฉันบิณฑบาตนั้น 
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สวนหนึ่งแลว  ไดใหแกมันสวนหนึ่ง  เม่ือมันกินอาหารสวนนัน้แลวไดแอน 
ตะโพกให  จึงภิกษนุั้นเสพเมถุนธรรมในมัน. 
        ทันใด  ภกิษุเหลานั้นไดกลาวกะภกิษนุั้นวา  อาวุโส   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสกขาบทไวแลวมิใชหรือ  เหตุไร  คุณจึงไดเสพเมถุนธรรมในลิง 
ตัวเมียนี้เลา.   
        จริงขอรับ  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  ภกิษุนั้น 
สารภาพแลวคานวา  แตพระบัญญัตินั้นเฉพาะหญิงมนษุยไมเกีย่วถึงสัตวดิรัจฉาน 
ตัวเมีย. 
        อาวุโส  พระบัญญัตินัน้  ยอมเปนเหมือนกั้นท้ังนัน้มิใชหรือ การ 
กระทําของคุณนั่นไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร  ไมใชกิจของสมณะ  ใชไมได 
ไมควรทํา  คุณบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนี้แลว 
ไฉนจึงไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา. 
        อาวุโส  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย 
เพื่อคลายความกําหนดั  ไมใชเพื่อมีความกาํหนัด  เพื่อความพราก  ไมใชเพื่อ 
ความประกอบ  เพื่อความไมถือม่ัน  ไมใชเพื่อมีความถือม่ันมิใชหรือ เม่ือ 
ธรรมช่ือนั้น  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  เพื่อคลายความกําหนัด 
คุณยังจกัคิดเพือ่มีความกําหนัด  เม่ือทรงแสดงเพ่ือความพราก  คุณยักจักคิด 
เพื่อความประกอบ  เม่ือทรงแสดงเพ่ือความไมถือม่ัน คุณยังจกัคิดเพื่อมีความ 
ถือม่ัน    
        อาวุโส  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยอเนกปริยาย 
เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงราคะ  เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา  เพื่อเปนท่ีดับสูญ 
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แหงความระหาย  เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย  เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ 
เพื่อเปนท่ีส้ินแหงตัณหา  เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา  เพื่อเปนท่ีดับแหงตัณหา 
เพื่อออกไปจากตัณหาช่ือ  วาระ  มิใชหรือ.   
        อาวุโส  การละกาม  การกําหนดรูความหมายในกาม  การกําจัดความ 
ระหายในกาม  การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม  การระงับความกลัดกลุม 
เพราะกาม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ. 
        อาวุโส  การกระทําของคุณนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน 
ท่ียังไมเล่ือมใส  หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท 
การกระทําของคุณนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส 
และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมในแลว. 
        ภิกษเุหลาน้ัน  ติเตียนภกิษุนั้นโดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว  ไดกราบทูล 
เนื้อความนัน้แดพระผูมีพระภาคเจา. 
                ทรงประชุมสงฆบญัญัติอนุบัญญัติ  ๑ 
        [๒๒]       ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนมูลเคานั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้  แลวทรงสอบถามภิกษ ุ
นั้นวา  ดูกอนภิกษุ  ขาววาเธอเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย จริงหรือ. 
        จริง  พระพุทธเจาขา  ภกิษุนั้นทูลสารภาพ. 
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ  การกระทํา 
ของเธอนั่น ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร  ไมใชกิจของสมณะ  ใชไมได  ไม 
ควรทํา  เธอบวชในธรรมวนิยัอันเรากลาวไวดีอยางนี้แลว  ไฉนจึงไมสามารถ 
ประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตเลา.  
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        ดูกอนโมฆบุรุษ  ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย  เพื่อคลาย   
ความกําหนัด  ไมใชเพื่อมีความกําหนดั  เพือ่ความพราก  ไมใชเพื่อความ 
ประกอบ เพื่อความไมถือม่ัน  ไมใชเพื่อมีความถือม่ันมิใชหรือ เม่ือธรรม 
ช่ือนั้น  อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนัดเธอยังจักคิดเพื่อมีความกําหนดั 
เราแสดงเพื่อความพราก  เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ  เราแสดงเพื่อความ 
ไมถือม่ัน  เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือม่ัน. 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อเปนท่ี 
สํารอกแหงราคะ  เพื่อเปนท่ีสรางแหงความเมา  เพื่อเปนท่ีดับสูญแหงความ 
ระหาย  เพื่อเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย  เพื่อเปนท่ีเขาไปตัดแหงวัฏฏะ  เพือ่ 
เปนท่ีส้ินแหงตัณหา  เพื่อเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา  เพื่อเปนท่ีดับแหงตัณหา 
เพื่อออกไปจากตัณหา  ช่ือ  วานะ  มิใชหรือ. 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  การละกาม  การกําหนดรูความหมายในกาม  การ 
กําจัดความระหายในกาม  การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่วดวยกาม  การระงับ 
ความกลัดกลุมเพราะกาม  เราบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ. 
        ดูกอนโมฆบุรุษ  องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากอสรพิษท่ีมีพิษราย 
ยังดีกวา  อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย  ไมดีเลย 
องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในปากงเหา  ยังดกีวา  อันองคกาํเนิดท่ีเธอสอดเขา 
ในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย  ไมดีเลย  องคกําเนิดอันเธอสอดเขาในหลุมถานท่ี 
ไฟติดลุกโชน  ยังดีกวา  อันองคกําเนิดท่ีเธอสอดเขาในองคกําเนิดของลิงตัวเมีย 
ไมดีเลย. 
        ขอท่ีเราวาดีนั้น เพราะเหตุไร. 
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        เพราะบุคคลผูสอดองคกําเนิดเขาไปในปากอสรพิษเปนตนนัน้  พงึถึง   
ความตาย  หรือความทุกขเพยีงแคตาย  ซ่ึงมีการกระทํานัน้เปนเหตุ  และเพราะ 
การกระทํานัน้เปนปจจยั  เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป  ไมพึงเขาถึงอบาย  ทุคต ิ
วินิบาต  นรก  สวนบุคคลผูทําการสอดองคกําเนิดเขาในองคกําเนิดของลิง 
ตัวเมียนั้น เบ้ืองหนาแตแตกกายตายไป  พงึเขาถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก 
ซ่ึงมีการกระทํานี้เปนเหตุ. 
        ดูกอนโมฆบุรุษ เม่ือการกระทํานั้นมีโทษอยู   เธอยงัช่ือวาไดตอง 
อสัทธรรม  อันเปนเร่ืองของชาวบาน  เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า  อันช่ัวหยาบ 
มีน้ําเปนท่ีสุด  มีในที่ลับ  เปนของคนคู  อันคนคูพึงรวมกันเปนไป  การกระทํา 
ของเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส  หรือเพ่ือ 
ความเล่ือมในยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว.....๑  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  กพ็วก 
เธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้  วาดังนี้:- 
                               พระอนุบัญญัติ  ๑ 
        ๑.  อนึ่ง ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแมในสัตวดิรัจฉาน 
ตัวเมีย  เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได. 
        ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภกิษ ุ
ท้ังหลาย  ดวยประการฉะนี้. 
                                 เร่ืองลิงตัวเมีย๒  จบ                 
๑.  ตองการพสิดารพึงดูหนา  ๓๙๓  บรรทัดท่ี ๒๐.   ๒. โดยมากปรากฏวา มักกฏิสิกขาบท 
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                                      เร่ืองภิกษุวัชชีบุตร  
        [๒๓]  กโ็ดยสมัยนัน้แล  ภิกษวุัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูป 
ฉันอาหารพอแกความตองการ  จําวัดพอแกความตองการ  สรงน้ําพอแกความ 
ตองการ  คร้ันแลวทําในใจโดยไมแยบคายไมบอกคืนสิกขา  ไมทําความเปนผู 
ทุรพลใหแจง  ไดเสพเมถุนธรรม  สมัยอ่ืน  วัชชีบุตรพวกนั้น  ถูกความพินาศ 
แหงญาติกระทบแลวบาง  ถูกความวอดวายแหงโภคะกระทบแลวบาง  ถูกความ   
เส่ือมคือโรคเบียดเบยีนแลวบาง  จึงเขาไปหาทานพระอานนท  แลวกลาว 
อยางนี้วา  ทานพระอานนทเจาขา  พวกกระผมไมใชเปนคนติเตียนพระพุทธเจา 
ไมใชเปนคนตเิตียนพระธรรม  ไมใชเปนคนติเตียนพระสงฆ  พวกกระผมเปน 
คนติเตียนตน  ไมใชเปนคนตเิตียนคนอ่ืน  พวกกระผมซ่ึงบวชในพระธรรมวินัย 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีอยางนีแ้ลว  ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยให 
บริบูรณ  บริสุทธ์ิไดตลอดชีวิตนั้นแหละ  เปนคนไมมีวาสนา  เปนคนมี 
บุญนอย  ทานอานนทเจาขา  แมบัดนี้ ถาพวกกระผมพึงไดบรรพชา 
พึงไดอุปสมบท  ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา  แมบัดนี้  พวกกระผมจะพึงเปน 
ผูเห็นแจงซ่ึงกศุลธรรม  หม่ันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรม 
อยูตลอดเบ้ืองตนแหงราตรีและเบ้ืองปลายแหงราตรี  ทานพระอานนทเจาขา 
พวกกระผมขอโอกาส  ขอทานไดโปรดกรุณากราบทูลความขอนี้  แดพระผูมี 
พระภาคเจา. 
        ได  จะ  ทานพระอานนท?รับคําของพวกวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลี 
แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ. 
        พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  การท่ีตถาคตจะพึงถอน 
ปาราชิกสิกาขาบทท่ีบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย  เพราะเหตุแหงพวกวชัชีหรือ 
พวกวัชชีบุตรนั้น  ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส. 
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                            ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒   
        [๒๔]  คร้ังนั้นพระองคทรงกระทําธรรมกถา  ในเพราะเหตุเปนมูล 
เคานั้น  ในเพราะเหตุแรกเกดินั้น  แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ผูใดแลเปนภกิษุ  ไมบอกคืนสิกขา  ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
เสพเมถุนธรรม ผูนั้นมาแลว  สงฆไมพึงอุปสมบทให  สวนผูใดแล  เปนภิกษ ุ
บอกคืนสิกขา ทําความเปนผูทุรพลใหแจง  แลวเสพเมถุนธรรม  ผูนั้นมาแลว 
สงฆพึงอุปสมบทให ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  ก็แลพวกเธอพงึยกสิกขาบทน้ีข้ึน 
แสดงอยางนี้  วาดังนี้ :- 
                                  พระอนุบัญญัติ  ๒ 
        ๑.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ถึงพรอมซ่ึงสิกขาและสาชีพของภิกษุท้ัง 
หลายแลว  ไมบอกคืนสิกขา  ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง  เสพ 
เมถุนธรรม  โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  เปนปาราชิก  หา 
สังวาสมิได. 
                                สิกขาบทวิภังค 
        [๒๕]  บทวา  อนึ่ง....ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด มีการงาน 
อยางใด  มีชาติอยางใด  มีช่ืออยางใด  มีโคตรอยางใด  มีปกติอยางใด  มีธรรม 
เคร่ืองอยูอยางใด  มีอารมณอยางใด  เปนเถระก็ตาม  เปนนวกะก็ตาม  เปน 
มัชฌิมะก็ตาม  นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อนึ่ง...ใด. 
        [๒๖]  บทวา  ภิกษุ  ความวา  ท่ีช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปน 
ผูขอ  ช่ือวา  ภกิษุ  เพราะอรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร  ช่ือวา   ภิกษ ุ
เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา  ภิกษุ  โดยสมญา  ช่ือวา  ภิกษุ  
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โดยปฏิญญา  ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกษุ  ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะ   
อรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน  ช่ือวา  ภกิษุ   เพราะอรรถวา 
เปนผูเจริญ  ช่ือวา  ภกิษุ  เพราะอรรถวามีสารธรรม  ช่ือวา ภิกษุ  เพราะ 
อรรถวาเปนพระเสขะ  ช่ือวา   ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ  ช่ือวา 
ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน  อุปสมบทใหดวยญัตติ- 
จตุตถกรรม  อันไมกําเริบ  ควรแกฐานะ  บรรดาภิกษเุหลานั้น ภกิษุท่ีสงฆ 
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม  อันไมกําเริบ  ควรแกฐานะนี ้
ช่ือวา  ภิกษุ  ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้. 
        [๒๗]  บทวา  สิกขา  ไดแกสิกขา  ๓  ประการคือ  อธิสีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา  บรรดาสิกขา  ๓  ประการเหลานั้น  อธิสีลสิกขานี้ 
ช่ือวา  สิกขา  ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้. 
        [๒๘]  ช่ือวา  สาชพี  อธิบายวา  สิกขาบทใดท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติไว   สิกขาบทนั้น  ช่ือวา  สาชพี  ภิกษุศึกษาในสาชีพนั้น  เพราะ 
เหตุนั้นจึงตรัสวา  ถึงพรอมซ่ึงสาชพี. 
        [๒๙]  คําวา  ไมบอกคนืสิกขา  ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
ทรงอธิบายไววา   ภกิษุท้ังหลาย  การทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขา 
ไมเปนอันบอกคืนก็มี  ภิกษท้ัุงหลาย  การทําความเปนผูทุรพลใหแจง และ 
สิกขาเปนอันบอกคืนก็มี. 
                ลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคือ  [๑๖๐  บท] 
        [๓๐]  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ก็การทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และ 
สิกขาไมเปนอันบอกคืน  เปนอยางไร  
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           กลาวบอกคืนดวยคาํรําพึงวาไฉนหนอ  [๑๔]   
        ๑.    ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุในธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยินด ี
ใครจะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก    ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ไฉนหนอ  ขาพเจา 
เปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปนอารามิก  ปรารถนาความเปน 
สามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนาความเปนสาวกเดียรถีย 
ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะปรารถนาความเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร 
ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขา 
ไมเปนอันบอกคืน. 
        ๓.   ...ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ  ... 
        ๔.   ... ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา  ... 
        ๕.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนวินัย  ... 
        ๖.    ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข  ... 
        ๗.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ  ... 
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        ๘.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ  ... 
        ๙.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย  ... 
        ๑๐.  ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนพระลัทธิวิหาริก  ... 
       ๑๑.   ...  ไฉนหนอ   ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก  ... 
       ๑๒.  ...  ไฉนหนอ   ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ  ...   
       ๑๓.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย  ... 
       ๑๔.   ...  ไฉนหนอ   ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี  ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้  ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขา 
ไมเปนอันบอกคืน 
        กลาวกําหนดภาวะดวยคํารําพงึวา  ไฉนหนอ  [๘ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ไฉนหนอ  ขาพเจา 
พึงเปนคฤหัสถ  ดูกอนภกิษท้ัุงหลาย  แมอยางนี้  ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพล 
ใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนอุบาสก  ... 
        ๓.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนอารามิก  ... 
        ๔.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนสามเณร  ...                          
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        ๕.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย  ...   
        ๖.    ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย  ... 
        ๗.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ  ... 
        ๘.   ...  ไฉนหนอ  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ดกูอน  
ภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขา 
ไมเปนอันขอคืน 
        กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา  ก็ถาวา  [๑๔ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด   เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ก็ถาวา  ขาพเจาขาพึง 
บอกคืนพระพทุธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย   แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปน 
ผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม  ... 
        ๓.   ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ  ... 
        ๔.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา  ... 
        ๕.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนวนิยั  ... 
        ๖.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข  ... 
        ๗.   ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ  ...  
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        ๘.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ  ... 
        ๙.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย  ... 
        ๑๐.  ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระลัทธิวิหาริก  ... 
        ๑๑.  ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก  ...   
        ๑๒. ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ  ... 
        ๑๓. ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย   ... 
        ๑๔. ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี   ดูกอนภกิษ ุ
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปน 
อันบอกคืน. 
        กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา  ก็ถาวา  [๘ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดีใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  กถ็าวา  ขาพเจาพึง 
เปนคฤหัสถ  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพล 
ใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงเปนอุบาสก   ... 
        ๓.   ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงเปนอารามิก   ... 
        ๔.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงเปนสามเณร  ...  
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        ๕.  ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงเปนเดยีรถีย  ...   
        ๖.   ...  กถ็าวา  ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย  ... 
        ๗.   ...  ก็ถาวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ  ... 
        ๘.   ...   ก็ถาวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ดกูอน 
ภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาบท 
ไมเปนอันบอกคืน. 
        กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา  หากวา  [๑๔ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ  ปรารถนาความ 
เปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  หากวา  ขาพเจา 
พึงบอกคืนพระพุทธเจา  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปน 
ผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม  ... 
        ๓. ...  หากวา  ขาพเจาพงึบอกคืนพระสงฆ  ... 
        ๔. ...   หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา  ... 
        ๕. ...  หากวา  ขาพเจาพงึบอกคืนวนิัย  ... 
        ๖.  ...   หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข  ... 
        ๗.  ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ  ... 
 
 
 
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 407 
        ๘.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ  ... 
        ๙.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย  ... 
        ๑๐.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระลัทธิวิหาริก  ... 
        ๑๑.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก  ... 
         ๑๒.  ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ  ...   
         ๑๓.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย  ... 
         ๑๔.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพ่ือนพรหมจารี  ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลายแมอยางนี้  ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปน 
อันบอกคืน. 
        กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา  หากวา  [๘ บท] 
        ๑.  ก็อีประการหนึ่ง       ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิด ี ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึกอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน  
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา หากวา  ขาพเจาพึง 
เปนคฤหัสถ  ดูกอนภิกษุท้ังหลายแมอยางอ่ืน  ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพล 
ใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ...  หากวา  ขาพเจาพึงเปนอุบาสก  ... 
        ๓.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงเปนอารามิก  ... 
        ๔.   ...  หากวา  ขาพเจาพึงเปนสามเณร  ... 
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        ๕. ...  หากวา  ขาพเจาพงึเปนเดยีรถีย  ... 
        ๖.  ...  หากวา  ขาพเจาพงึเปนสาวกเดียรถีย  ...   
        ๗.  ...  หากวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ  ... 
        ๘.  ...  หากวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ดกูอน 
ภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไม 
เปนอันบอกคืน.   
         กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา  ผิวา  [๑๔  บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชเปนสมณะ  ปรารถนาความ 
เปนผูมิใชเช้ือสายพระศากบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ผิวา ขาพเจาพึง 
บอกคืนพระพทุธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผู 
ทุรพลใหแจง และสิกขาไมเปนอันบอกคืน 
        ๒.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ... 
        ๓.   ...  ผิวา   ขาพเจาพงึบอกคืนพระสงฆ  ... 
        ๔.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา  ... 
        ๕.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนวนิัย  ... 
        ๖.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข  ... 
        ๗.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ  ... 
        ๘.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ... 
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        ๙.   ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย  ... 
        ๑๐.  ...  ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก   ... 
         ๑๑. ...  ผิวา  ขาพเจาพงึบอกคืนพระอันเตวาสิก  ... 
         ๑๒. ...  ผิวา  ขาพเจาพงึบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ  ... 
          ๑๓. ...  ผิวา  ขาพเจาพงึบอกคืนพระผูรวมอาจารย  ...   
         ๑๔. ...  ผิวา  ขาพเจาพงึบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี  ดูกอนภกิษุ   
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปน 
อันบอกคืน. 
        กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา  ผิวา   [๘ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึกอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ผิวา  ขาพเจาพึงเปน 
คฤหัสถ  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้กช่ื็อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
        ๓.  ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
        ๔.  ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนสามเณร ... 
        ๕. ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย ...  
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        ๖.  ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย ...   
        ๗.  ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
        ๘.  ... ผิวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร   ดูกอนภกิษ ุ
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปน 
อันบอกคืน. 
        กลาวบอกคืนดวยคําปริกัปปวา มีความดําริ  [๑๔ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจามีความดําริวา 
ขาพเจาพึงบอกคืนพระพุทธเจา  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทํา 
ความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน 
        ๒.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระธรรม ... 
        ๓.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระสงฆ  ... 
        ๔.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนสิกขา  ... 
        ๕.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนวินยั ... 
        ๖.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนปาติโมกข ... 
        ๗.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนอุเทศ ... 
        ๘.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอุปชฌายะ ...  
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        ๙.  ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอาจารย  ... 
        ๑๐. ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ...         
        ๑๑. ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก  ... 
        ๑๒. ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ  ... 
        ๑๓. ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระผูรวมอาจารย  ...   
        ๑๔. ... มีความดําริวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจาร ี
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และ 
สิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
     กลาวกําหนดภาวะดวยคําปริกัปปวา  มีความดําริ  [๘ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามาเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจามีความดําริวา 
ขาพเจาพึงเปนคฤหสัถ  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้กช่ื็อวาการทําความ 
เปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนอุบาสก ... 
        ๓.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนอารามิก ... 
        ๔.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนสามเณร .... 
        ๕.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนเดยีรถีย ...          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 412 
        ๖.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย  ... 
        ๗.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ ... 
        ๘.  ... ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระ- 
ศากยบุตร  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลให 
แจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.   
                อางวัตถุท่ีรําลึก [๑๗ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจาระลึกถึงมารดา  
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และ 
สิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... ขาพเจาระลึกถึงบิดา ... 
        ๓.  ... ขาพเจาระลึกถึงพี่ชายนองชาย ... 
        ๔.  ...  ขาพเจาระลึกถึงพี่หญิงนองหญิง ... 
        ๕.  ...  ขาพเจาระลึกถึงบุตร ... 
        ๖.  ...  ขาพเจาระลึกถึงธิดา  ... 
        ๗.  ...  ขาพเจาระลึกถึงภริยา ... 
        ๘.  ...  ขาพเจาระลึกถึงหมูญาติ  ...  
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        ๙.  ... ขาพเจาระลึกถึงหมูมิตร ... 
        ๑๐. ... ขาพเจาระลึกถึงบาน ... 
        ๑๑. ... ขาพเจาระลึกถึงนิคม ... 
        ๑๒. ... ขาเจาระลึกถึงนา ... 
        ๑๓. ... ขาพเจาระลึกถึงสวน ...   
        ๑๔. ... ขาพเจาระลึกถึงเงิน ... 
        ๑๕. ... ขาพเจาระลึกถึงทอง ... 
        ๑๖. ... ขาพเจาระลึกถึงศิลปะ ... 
        ๑๗. ... ขาพเจาหวนรําลึกถึงการหัวเราะ  การเจรจา  การเลนใน 
คร้ังกอน  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้กช่ื็อวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
                แสดงความหวงใย [๙ บท]         
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย   เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามาเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  มารดาของขาพเจามี 
ขาพเจาตองเล้ียงดูทาน  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้กช่ื็อวาการทําความ  
เปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน.  
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        ๒.  ... บิดาของขาพเจามี  ขาพเจาตองเล้ียงดูทาน ... 
        ๓.  ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี  ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ... 
        ๔.  ... พีห่ญิงนองหญิงของขาพเจามี  ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ... 
        ๕.  ... บุตรของขาพเจามี  ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ... 
        ๖.  ... ธิดาของขาพเจามี  ขาพเจาตองเลี้ยงดูเขา ... 
        ๗.  ... ภริยาของขาพเจามี  ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ...    
        ๘.  ... หมูญาติของขาพเจามี ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา ... 
        ๙.  ...  หมูมิตรของขาพเจามี  ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา  ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปน 
อันบอกคืน 
                      อางท่ีอยูท่ีอาศัย [๑๖ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา  
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  มารดาของขาพเจามี 
ทานจักเล้ียงดขูาพเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้กช่ื็อวาการทําความเปน 
ผูทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... บิดาของขาพเจามี  ทานจักเล้ียงดูขาพเจา ... 
        ๓.  ... พี่ชายนองชายของขาพเจามี  เขาจักเล้ียงดูขาพเจา ... 
        ๔.  ... พีห่ญิงนองหญิงของขาพเจามี  เขาจักเล้ียงดูขาพเจา ... 
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            ๕.  ...บุตรของขาพเจามี  เขาจักเล้ียงดูขาพเจา... 
            ๖.  ...ธิดาของขาพเจามี  เขาจักเล้ียงดูขาพเจา... 
            ๗.  ...ภริยาของขาพเจามี  เขาจักเล้ียงดูขาพเจา... 
            ๘.  ...หมูญาติของขาพเจามี  พวกเขาจักเล้ียงดูขาพเจา... 
            ๙.  ...หมูมิตรของขาพเจามี  พวกเขาจักเล้ียงดูขาพเจา...   
          ๑๐.  ...บานของขาพเจามี  ขาพเจาจกัเล้ียงชีพไดแมดวยบานนัน้... 
          ๑๑.  ...นิคมของขาพเจามี  ขาพเจาจกัเล้ียงชีพไดแมดวยนิคมนั้น... 
          ๑๒.  ...นาของขาพเจามี  ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยนานัน้... 
          ๑๓.  ...สวนของขาพเจามี  ขาพเจาจกัเล้ียงชีพไดแมดวยสวนนัน้...   
          ๑๔.  ...เงินของขาพเจามี  ขาพเจาจักเล้ียงชีพไดแมดวยเงินนัน้... 
          ๑๕.  ...ทองของขาพเจามี  ขาพเจาจกัเล้ียงชีพไดแมดวยทองนั้น... 
          ๑๖.  ...ศิลปของขาพเจามี  ขาพเจาจกัเล้ียงชีพไดดวยศิลปนัน้... 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนทุรพลใหแจง  และสิกขา 
ไมเปนอันบอกคืน. 
                        อางวาพรหมจรรยทําไดยาก  [๘ บท] 
             ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ   ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร   ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย   ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ   ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร   ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวาพรหมจรรยทําไดยาก    
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ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และ 
สิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... พรหมจรรยทําไมไดงาย ... 
        ๓.  ... พรหมจรรยประพฤติไดยาก ... 
        ๔.  ... พรหมจรรยประพฤติไมไดงาย ... 
        ๕.  ... ขาพเจาไมอาจ ...   
        ๖.  ... ขาพเจาไมสามารถ ... 
        ๗. ... ขาพเจาไมยินดี ... 
        ๘. ... ขาพเจาไมยินดยีิง่  ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวา 
การทําความเปนทุรพลใหแจง  และสิกขาไมเปนอันบอกคืน. 
                  รวมลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน  ๑๖๐ บท 
        ลักษณะสิกขาท่ีเปนอันบอกคืน  [๗๘ บท] 
        กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบัน  [๑๔ บท] 
        [๓๑]  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  ก็การทําความเปนทุรพลใหแจง  และ 
สิกขาท่ีเปนอันบอกคืนเปนอยางไร. 
        ๑.  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุในธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยินดี ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามาเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปนผู 
มิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจาบอกคืนพระ-   
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พุทธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
และสิกขาเปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... ขาพเจาบอกคืนพระธรรม ... 
        ๓.  ... ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ ... 
        ๔.  ... ขาพเจาบอกคืนสิกขา ... 
        ๕.  ... ขาพเจาบอกคืนวนิัย ...   
        ๖.  ... ขาพเจาบอกคืนปาติโมกข ... 
        ๗. ... ขาพเจาบอกคืนอุเทศ ... 
        ๘. ... ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ  .... 
        ๙.  ... ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย ... 
        ๑๐.  ... ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก ... 
        ๑๑.  ... ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก ... 
        ๑๒. ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
        ๑๓.  ... ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย ... 
        ๑๔.  ... ขาพเจาบอกคืนพระเพ่ือนพรหมจารี  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
        กลาวกําหนดภาวะดวยคําเปนปจจุบนั  [๘ บท] 
        ๑.  อีกประการหนึ่ง  ภกิษุในธรรมวินยันี้  กระสัน ไมยินดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา  
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ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขอทานจงจําขาพเจา 
ไววาเปนคฤหสัถ  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผู 
ทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
        ๒.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก ... 
        ๓.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนอารามิก ...   
        ๔.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสามเณร ... 
        ๕.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนเดยีรถีย ... 
        ๖.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนสาวกเดียรถีย ... 
        ๗.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชสมณะ ... 
        ๘.  ... ขอทานจงจําขาพเจาไววาเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และ 
สิกขาก็เปนอันบอกคืน 
กลาวบอกคืนดวยคําเปนปจจุบันวาไมเก่ียวของ  [๑๔ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ กระสัน  ไมยินดี  ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจาไมเกี่ยวของ 
ดวยพระพุทธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ ก็ช่ือวาการทําความเปนผู 
ทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.  
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        ๒.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระธรรม ... 
        ๓.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสงฆ ... 
          ๔.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยสิกขา ... 
        ๕.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยวินยั ... 
        ๖.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยปาติโมกข ... 
        ๗.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยอุเทศ ... 
        ๘.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอุปชฌายะ ...   
        ๙.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอาจารย ... 
      ๑๐.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระสัทธิวิหาริก ... 
      ๑๑.  ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระอันเตวาสิก  ... 
      ๑๒. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
      ๑๓. ...ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระผูรวมอาจารย ... 
      ๑๔. ... ขาพเจาไมเกี่ยวของดวยพระเพือ่นพรหมจารี  ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปน 
อันบอกคืน. 
         กลาวบอกคืนดวยคําวาจะตองการอะไร  [๑๔ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี ใคร 
จะเคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษ ุ
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน  
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ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจาจะตองการ  
อะไรดวยพระพุทธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้กช่ื็อวาการทําความเปน 
ผูทุรพลใหแจง  และสิกขากเ็ปนอันบอกคืน. 
        ๒. ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระธรรม  ... 
        ๓.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสงฆ  ... 
        ๔.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยสิกขา  ... 
        ๕.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยวนิยั  ... 
        ๖.  ...  ขาพเจาจะตองการอะไรดวยปาติโมกข  ... 
        ๗.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยอุเทศ  ... 
        ๘.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอุปชฌายะ  ... 
        ๙.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอาจารย  ... 
      ๑๐.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระสัทธิวิหาริก  ... 
      ๑๑.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระอันเตวาสิก  ... 
      ๑๒.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอุปชฌายะ  ... 
      ๑๓.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระผูรวมอาจารย  ... 
      ๑๔.  ... ขาพเจาจะตองการอะไรดวยพระเพื่อนพรหมจารี  ดูกอนภิกษุ 
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปนอัน 
บอกคืน.          
           กลาวบอกคืนดวยคาํวาไมตองการ  [๑๔ บท] 
        ๑.  ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
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อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน 
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจาไมตองการ 
ดวยพระพุทธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผู 
ทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปนอันบอกคืน.   
             ๒.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระธรรม ... 
             ๓.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสงฆ ...         
             ๔.  ... ขาพเจาไมตองการดวยสิกขา ... 
             ๕.  ... ขาพเจาไมตองการดวยวนิัย ... 
             ๖.  ... ขาพเจาไมตองการดวยปาติโมกข ... 
             ๗. ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุเทศ ... 
             ๘.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอุปชฌายะ  ... 
             ๙.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอาจารย ... 
          ๑๐.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระสัทธิวิหาริก ... 
          ๑๑.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระอันเตวาสิก ... 
          ๑๒.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
          ๑๓.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระผูรวมอาจารย ... 
          ๑๔.  ... ขาพเจาไมตองการดวยพระเพื่อนพรหมจารี  ดูกอนภกิษ ุ
ท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาก็เปนอัน 
บอกคืน.  
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          กลาวบอกคืนดวยคาํวาพนดีแลว  [๑๔ บท] 
            ๑.   ก็อีกประการหนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  กระสัน  ไมยนิดี  ใครจะ 
เคล่ือนจากความเปนสมณะ  อึดอัด  เบ่ือหนาย  เกลียดชังความเปนภิกษุ 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  ปรารถนาความเปนอุบาสก  ปรารถนาความเปน 
อารามิก  ปรารถนาความเปนสามเณร  ปรารถนาความเปนเดียรถีย  ปรารถนา 
ความเปนสาวกเดียรถีย  ปรารถนาความเปนผูมิใชสมณะ  ปรารถนาความเปน   
ผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร  ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบวา  ขาพเจาพนดีแลวจาก 
พระพุทธเจา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ก็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพล 
ใหแจง  และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
            ๒.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระธรรม ... 
            ๓.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสงฆ ... 
            ๔.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากสิกขา ... 
            ๕.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากวินยั  ... 
            ๖.   ... ขาพเจาพนดีแลวจากปาติโมกข ... 
            ๗.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากอุเทศ ... 
            ๘.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอุปชฌายะ ... 
            ๙.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอาจารย ... 
          ๑๐.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระสัทธิวิหาริก ... 
          ๑๑.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระอันเตวาสิก ... 
          ๑๒.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอุปชฌายะ ... 
          ๑๓.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระผูรวมอาจารย  ...  
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        ๑๔.  ... ขาพเจาพนดีแลวจากพระเพื่อนพรหมจารี  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง  และสิกขาท่ีเปนอันบอกคืน. 
                   รวมลักษณะสิกขาท่ีเปนอันบอกคืน  ๗๘  บท 
                           ไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตน 
        ก็อีกอยางหนึ่ง  ไวพจนแหงพระพุทธเจาก็ดี  ไวพจนแหงพระธรรม 
ก็ดี  ไวพจนแหงพระสงฆกด็ี  ไวพจนแหงสิกขาก็ดี  ไวพจนแหงวินัยก็ด ี
ไวพจนแหงปาติโมกขก็ดี  ไวพจนแหงอุเทศก็ดี  ไวพจนแหงพระอุปชฌายะก็ดี   
ไวพจนแหงพระอาจารยกด็ี  ไวพจนแหงพระสัทธิวิหาริกก็ดี  ไวพจนแหงพระ 
อันเตวาสิกก็ด ี ไวพจนแหงพระผูรวมอุปชฌายะก็ดี  ไวพจนแหงพระผูรวม 
อาจารยก็ดี  ไวพจนแหงพระเพื่อนพรหมจารีก็ดี  ไวพจนแหงคฤหัสถก็ดี  ไวพจน 
แหงอุบาสกกด็ี  ไวพจนแหงอารามิกก็ดี  ไวพจนแหงสามเณรก็ดี  ไวพจนแหง 
เดียรถียก็ดี  ไวพจนแหงสาวกเดียรถียก็ดี  ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชสมณะก็ด ี
ไวพจนแหงบุคคลผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตรก็ดี  แมอยางอ่ืนใด  มีอยู   ภกิษ ุ
ยอมกลาวใหผูอ่ืนทราบดวยไวพจนเหลานัน้  อันเปนอาการ  เปนลักษณะ 
เปนนิมิต  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  แมอยางนีก้็ช่ือวาการทําความเปนผูทุรพลใหแจง 
และสิกขาก็เปนอันบอกคืน. 
                        ลักษณะสิกขาท่ีไมเปนอันบอกคืน 
        [๓๒]  ดกูอนภกิษุท้ังหลาย  สิกขาไมเปนอันบอกคืนเปนอยางไร 
        ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  สิกขา  ยอมเปนอันภิกษุในธรรมวนิัยนี้  บอกคืน 
ดวยไวพจนเหลาใด  อันเปนอาการ  เปนเพศ  เปนนิมิต  ภกิษุวกิลจริต  บอกคืน 
สิกขา  ดวยไวพจนเหลานั้น  อันเปนอาการ  เปนเพศ  เปนนิมิต  สิกขา 
ยอมไมเปนอันบอกคืน  
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        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักภกิษวุิกลจริต  สิกขา  ยอมไมเปนอัน 
บอกคืน 
        ภิกษุมีจิตฟุงซาน  บอกคืนสิกขา  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขา  ในสํานักภิกษุผูมีจิตฟุงซาน  สิกขา  ยอมไมเปน 
อันบอกคืน 
        ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา  บอกคืนสิกขา  สิกขา  ยอมไมเปน 
อันบอกคืน   
        ภิกษุบอกคืนสิกขา  ในสํานักภิกษุ  ผูกระสับกระสายเพราะเวทนา 
สิกขายอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักเทวดา  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักสัตวดิรัจฉาน  สิกขา  ยอมไมเปนอัน 
บอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ  ดวยภาษาชนชาติ 
อริยกะ  ถาเขาไมเขาใจ  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ  ดวยภาษาชนชาติ 
มิลักขะ  ถาเขาไมเขาใจ  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติอริยกะ  ดวยภาษาชนชาติ 
อริยกะ  ถาเขาไมเขาใจ  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขาในสํานักแหงชนชาติมิลักขะ  ดวยภาษาชนชาติ 
มิลักขะ  ถาเขาไมเขาใจ  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษุบอกคืนสิกขา  โดยกลาวเลน สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
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        ภิกษุบอกคืนสิกขา  โดยกลาวพลาด สิกขา ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษไุมประสงคจะประกาศ  แตเปลงเสียงใหไดยนิ  สิกขา  ยอมไมเปน 
อันบอกคืน 
        ภิกษุประสงคประกาศ  แตไมเปลงเสียงใหไดยิน  สิกขา  ยอมไมเปน 
อันบอกคืน   
        ภิกษุประกาศแกผูไมเขาใจความ  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ภิกษไุมประกาศแกผูเขาใจความ  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืน 
        ก็หรือภกิษุไมประกาศโดยประการทั้งปวง  สิกขา  ยอมไมเปนอัน 
บอกคืน  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกคืนดวยเหตุอยางนี้แล. 
                           สิกขาบทวิภังค 
        [๓๓]  ท่ีช่ือวา  เมถุนธรรม  มีอธิบายวา  ธรรมของอสัตบุรุษ 
ประเพณีของชาวบาน  มรรยาทของคนช้ันตํ่า  ธรรมอันช่ัวหยาบ  ธรรมอันมี 
น้ําเปนท่ีสุด  กิจท่ีควรซอนเรน  ธรรมอันคนเปนคู ๆ พงึประพฤติรวมกัน 
นี้ช่ือวา  เมถุนธรรม. 
        [๓๔]  ท่ีช่ือวา  เสพ  ความวา  ภิกษุใดสอดนิมิตเขาไปทางนิมิต 
สอดองคกําเนดิเขาไปทางองคกําเนิด  โดยท่ีสุดแมช่ัวเมล็ดงา  ภิกษุนั้นช่ือวา 
เสพ 
        [๓๕]  คําวา  โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ความวา 
ภิกษเุสพเมถุนธรรม  แมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ยอมไมเปนสมณะ ไมเปน 
เช้ือสายศากยบุตร  จะกลาวไยในหญิงมนษุย   เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตวัเมีย.  
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        [๓๖]  คําวา  เปนปาราชกิ  ความวา  บุรุษถูกตัดศีรษะแลว  ไมอาจ 
มีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู  ช่ือแมฉันใด  ภกิษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน  เสพเมถุนธรรม 
แลวยอมไมเปนสมณะ  ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร  เพราะเหตุนั้นจงึตรัสวา 
เปนปาราชิก.   
        [๓๗]  บทวา  หาสังวาสมิได  ความวา  ท่ีช่ือวา  สังวาส  ไดแก 
กรรมท่ีพึงทํารวมกัน  อุเทศท่ีพึงสวดรวมกนั   ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน 
นี้ช่ือวา  สังวาส  สังวาสน้ันไมมีรวมกับภกิษุนั้น  เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา 
หาสังวาสมิได. 
                          บทภาชนีย  มรรคภาณวาร 
        [๓๘]  หญิง  ๓  จําพวก  คือ  มนุษยผูหญิง  ๑  อมนุษยผูหญิง  ๑ 
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ๑         
        อุภโตพยญัชนก  ๓  จําพวก คือ มนุษยอุภโตพยัญชนก ๑  อมนษุย 
อุภโตพยัญชนก  ๑ สัตวดิรัจฉานอุภโตพยญัชนก ๑ 
        บัณเฑาะก ๓ จําพวก  คือ  มนุษยบัณเฑาะก  ๑  อมนุษยบัณเฑาะก  ๑ 
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก ๑ 
        ชาย  ๓  จําพวก  คือ  มนุษยผูชาย  ๑  อมนุษยผูชาย  ๑  สัตวดิรัจฉาน 
ตัวผู  ๑  
        หญิง  ๓  จําพวก  มีมรรคพวกละ  ๓  เปน  ๙ 
        ๑.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๓  คือ  วัจจวรรค  ปสสาวมรรค 
มุขมรรค  ของมนุษยผูหญิง   ตองอาบัติปาราชิก. 
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        ๒.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๓  คือ วัจจมรรค  ปสสาวมรรค 
มุขมรรค  ของอมนุษยผูหญิง  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๓.  ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค  ๓  คือ  วัจจมรรค  ปสสาวมรรค 
มุขมรรค ของสัตวเดรัจฉานตัวเมีย  ตองอาบัติปาราชิก. 
อุภโตพยัญชนก  ๓  จําพวก  มีมรรคพวกละ  ๓  เปน ๙ 
        ๑.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๓  คือ  วัจจมรรค  ปสสาวมรรค 
มุขมรรค  ของมนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        ๒.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๓  คือ  วัจจมรรค  ปสสาวมรรค 
มุขมรรค  ของอมนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๓.  ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค  ๓  คือ  วัจจมรรค  ปสสาวมรรค 
มุขมรรค  ของสัตวเดรัจฉานอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก 
    บัณเฑาะก  ๓  จําพวก  มีมรรคพวกละ  ๒  เปน ๖ 
        ๑.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๒  คือ วัจจมรรค  มุขมรรค  ของ 
มนุษยบัณเฑาะก  ตองอาบัตปิาราชิก. 
        ๒.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๒  คือ  วัจจมรรค  มุขมรรค ของ 
อมนุษยบัณเฑาะก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๓.  ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค  ๒  คือ  วัจจมรรค  มุขมรรค  ของ 
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก  ตองอาบัติปาราชิก. 
         ชาย  ๓  จําพวก  มีมรรคพวกละ  ๒  เปน  ๖ 
        ๑.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค  ๒  คือ  วัจจมรรค  มุขมรรค  ของ 
มนุษยผูชาย  ตองอาบัติปาราชิก  
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        ๒.  ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒  คือ  วัจจมรรค  มุขมรรค  ของ 
อมนุษยผูชาย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๓.  ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรค  ๒  คือ  วัจจมรรค  มุขมรรค  ของ 
สัตวดิรัจฉานตัวผู  ตองอาบัติปาราชิก. 
        [๓๙]                         อาบัติปาราชิก  ๓๐ 
        ๑.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของ 
มนุษยผูหญิง  ตองอาบัติปาราชิก.     
        ๒.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ 
มนุษยหญิง  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๓.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
มนุษยผูหญิง  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๔.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
อมนุษยผูหญิง   ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๕.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ 
อมนุษยผูหญิง  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๖.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
อมนุษยผูหญิง  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๗.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๘.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        ๙.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๐.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ   ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
มนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๑.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรคของ 
มนุษยอุภโตพยัญชนก ตองอาบัติปาราชิก.   
        ๑๒.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
มนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๓.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
อมนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๔.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาไปปสสาวมรรคของ 
อมนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๕.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
อมนุษยอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๖.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๗.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในปสสาวมรรค 
ของสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๘.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๑๙.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
มนุษยบัณเฑาะก  ตองอาบัตปิาราชิก.  
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        ๒๐.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ   
มนุษยบัณเฑาะก  ตองอาบัตปิาราชิก. 
        ๒๑.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
อมนุษยบัณเฑาะก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๒.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุกมรรคของ 
อมนุษยบัณเฑาะก  ตองอาบัติปาราชิก 
        ๒๓.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๔.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๕.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของ 
มนุษยผูชาย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๖.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
มนุษยผูชาย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๗.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวจัจมรรคของ 
อมนุษยผูชาย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๘.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
อมนุษยผูชาย  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๒๙.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในวัจจมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานตัวผู  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ๓๐.  เม่ือเสวนจิตปรากฏ  ภิกษุสอดองคกําเนิดเขาในมุขมรรคของ 
สัตวดิรัจฉานตัวผู  ตองอาบัติปาราชิก.  
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                                 บทภาชนีย  อสันถตภาณวาร 
                           ๑.  หมวดมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
               ๑.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ทับ]   
        [๔๐]  พวกภิกษุผูเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                ๒.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.           
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ   แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                  ๓  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัต.ิ         
                ๔.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ   แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๕.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู   ไมยินดกีารถอนออก   ไมตองอาบัติ.  
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                ๖.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูตื่นมาในสํานักภิกษุ   แลวให 
อมองคกําเนดิดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราขิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ   แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                ๗.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี  
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๘.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงแลว  แตยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู   แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
                ๙.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
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                  ๑๐.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว   แตยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                ๑๑.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                ๑๒.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู    ยนิดีการถอนออก    ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                     ๑๓.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        ภิกษุผูเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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               ๑๔.  มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลว   
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ   แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                   ๑๕.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                    ๑๖.  มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.   
             ๑๗.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงเผลอสติมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                     ๑๔.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกาํเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
             ๑๙.  มนุสสิตถี  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
        ๒๐.  มนุสสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนดิดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
         ๒๑.  มนสุสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวมาใน 
สํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู   แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
            ๒๒.  มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ   [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  ถาเธอยินดกีารเขา 
ไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   ยินดกีารหยดุอยู    ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีาร 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ. 
         ๒๓.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะอักขายติะจตุกกะ [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอยินด ี
การเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมายในสํานักภกิษุ  แลวใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัตปิาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอน 
ออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอน 
ออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๒๔.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ- 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย  
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตอง 
อาบัตปิาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก   ไม 
ตองอาบัติ. 
        ๒๕.  มนสุสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไม 
ตองอาบัติ. 
    ๒๖.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค ถาเธอยินดีการเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขไปถึงท่ีแลว   ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ. 
       ๒๗.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษ ุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดี 
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากกวา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตอง 
อาบัติ. 
                      หมวดมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                      ๒  หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
                    อมนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยผูหญิง...อมนุษยผูหญิงผูตื่น... 
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... 
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
วัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวย 
ปาก ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...อมนุษยผูหญิงผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                     หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะจบ  
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                       ๓.  หมวดติรัจฉานคติตถี  ๒๗  จตุกกะ 
                      ติรัจฉานคตติถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย...สัตวดรัิจฉานตัวเมีย 
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา..ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตว 
กัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองค 
กําเนิดดวยวจัจมรรค...ใหครอมองคกําเนดิดวยปสสาวมรรค...ใหอมองค   
กําเนิดดวยปาก ถาเธอยินดกีารเขาไป  ตองอาบัติปาราชิก...สัตวดิรัจฉาน 
ตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินดี...ไม 
ตองอาบัติ ฯลฯ 
                    หมวดติรัจฉานคติตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                ๔.  หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
             มนุสสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยอุภโตพยัญชนก...มนุษยอุภโต- 
พยัญชนกผูตืน่..ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก...ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...มนษุย 
อุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก   ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินดี... 
ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ  จบ  
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               ๕.  หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗ จตุกกะ 
          อมนุสสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยอุภโตพยัญชนก...*อมนุษยอุภโต 
พยัญชนกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผุเผลอสติ..ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ  แลว   
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...อมนุษย 
อุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินด ี
ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                ๖.  หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
           ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก...สัตวดิรัจฉาน 
อุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย 
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  มาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค... ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค... 
*  ท่ี  ...ฯลฯ  ไวนั้น  ผูตองการพิสดาร  พึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนสสิตถีนัน้เถิด  
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ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก... 
สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย 
ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
        หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ  จบ* 

                        ๗.  หมวดมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ   
           ๑.  มนสุสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก 
                    พวกภิกษุผูเปนขาศึก  พามนษุยบัณเฑาะกมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนการออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
      *  สุทธีกะ  ๓ จตุกกะ                               ชาครันตี  ๓ จตุกกะ 
สุตตะ  ๓  จตุกกะ                                           มัตตะ  ๓  จตุกกะ 
อุมมัตตะ  ๓  จตุกกะ                                      ปมัตตะ ๓  จตุกกะ 
มตอักขายิตะ  ๓ จตุกกะ                                มตเยภยุยะอักขายิตะ ๓  จตุกกะ 
มตเยภยุยะขายติะ  ๓  จตุกกะ                      ๓ + ๙ = ๒๙  จตุกกะ 
มนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ                                 อมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
ติรัจฉานคติตถี  ๒๗  จตุกกะ                        มนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ     ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
๒๒=๖=๑๖๒  จตุกกะ. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุแลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขา  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
           ๒.  มนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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           ๓.  มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตกุกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
           ๔.  มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตกุกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัต.ิ 
           ๕.  มนสุสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป   ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว  
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๖.  มนุสสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว   
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๗.  มนุสสะปณฑกะ  มัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค   ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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               ๘.  มนุสสะปณฑกะ  มัตตะจตกุกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๙.  มนสุสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา   
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๐.  มนุสสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตในสํานักภิกษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว   แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง   
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
         ๑๑.  มนสุสะปณฑกะ  ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
           ๑๒.  มนุสสะปณฑกะ  ปมัตตะจตกุกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ   
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๑๓.  มนสุสะปณฑกะ  มตะอักขายิตจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตอง 
อาบัติ. 
    ๑๔.  มนุสสะปณฑกะ  มตะอักขายิตะจตกุกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  
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แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.         
  ๑๕.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภยุยะอักขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอยินดกีาร 
เขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู    ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินด ี  
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอน 
ออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอน 
ออก  ไมตองอาบัติ. 
 ๑๖.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป   แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว   ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ   แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการเขา 
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ไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ. 
   ๑๗.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  
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ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยนิดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
   ๑๘.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.            
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                        หมวดมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
              ๘.  หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
                ๑.  ๒.  อมนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยบัณเฑาะก  ...  อมนุษยบัณเฑาะก 
ผูตื่น... ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ  ผูตายแลวยงัไมถูกสัตว 
กัด... ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองค 
กําเนิดดวยวจัจมรรค....ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป... 
ตองอาบัติปาราชิก... ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                        ฯลฯ   ฯลฯ     ฯลฯ* 

  ๑๗.  ๑๘.  อมนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับอมองคกาํเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิด 
ดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...  ถาเธอไมยินดกีาร 
เขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ         
*  ...ฯลฯ ฯลฯ  ไวนัน้  พึงพิจารณาโดยนัยดงักลาวแลวในมนสละปณฑกะนัน้เถิด 
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               ๙.  หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
        ๑. ๒.  ติรัจฉานคตะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก...สัตวดิรัจฉาน 
บัณเฑาะกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว   
ยังไมถูกสัตวกดั...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีาร 
เขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ... 
                              ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ 
๑๗.  ๑๘.  ดิรัจฉานคตะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตกุกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัด 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค...ใหอมองค 
กําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
             หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                  ๑๐.  หมวดมนุสสะปริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
          ๑.  ๒.  มนุสสะปริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูชาย... มนุษยผูชายผูตื่น... ผูหลับ 
...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ  ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั...ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  
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...ใหอมองคกาํเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก... 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                    ฯลฯ      ฯลฯ      ฯลฯ   
    ๑๗.  ๑๘.  มนุสสะปุริสะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก 
ถาเธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติถุลลัจจัย... ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไม 
ตองอาบัติ. 
                    หมวดมนุสสะปริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                   ๑๑.  หมวดอมนสุสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
             ๑.  ๒.  อมนุสสะปริสะ สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยผูชาย...อมนุษยผูชายผูตื่น... 
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... 
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
วัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติ 
ปาราชิก...ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                              ฯลฯ        ฯลฯ         ฯลฯ 
   ๑๗.  ๑๘.  อมนุสสะปริสะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเกนิด 
ดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป..ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดกีาร 
เขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                   หมวดอมนุสสะปริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 474 
                ๑๒.  หมวดติรัจฉานคตะปุรสะ  ๑๘  จตุกกะ 
          ๑. ๒.  ตรัิจฉานคตะปริุสะ  สุทธิกะจตุกกะ  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานตัวผู  สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตื่น 
...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิด   
ดวยวัจจมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  ถาเธอยินดีการเขาไป...ตอง 
อาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                   ฯลฯ       ฯลฯ       ฯลฯ 
 ๑๗.  ๑๘.  ติรัจฉานคตะปุริสะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค...ใหอมองคกําเนิด 
ดวยปาก  ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดกีาร 
เขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ* 

             *     สุทธิกะ  ๒ จตุกกะ                                ชาครันตะ  ๒  จตุกกะ 
        สุตตะ  ๒  จตุกกะ                                            มัตตะ  ๒  จตุกกะ 
        อุมมัตตะ  ๒  จตุกกะ                                       ปมัตตะ  ๒  จตุกกะ 
        มตะอักขายิตะ  ๒ จตุกกะ                              มตะเยภุยยะอักขายิตะ  ๒ จตุกกะ 
        มตะเยภยุยะขายติะ  ๒  จตุกกะ                    ๒ x ๙ = ๑๘  จตุกกะ 
        มนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ                     อมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
        ติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ             มนุสสะปริสะ ๑๘  จตุกกะ 
        อมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ                        ติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
        ๑๘ x ๖=๑๐๘ จตุกกะ                                    ๑๖๒ + ๑๐๘=๒๗๐  จตุกกะแล.          
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                                บทภาชนีย  สันถตภาณวาร 
                            ๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗  จตุกกะ    
                  ๑.  มนุสสิตถีสุทธิกะจตุกกะ  [ทับ]         
        [๔๑]  พวกภิกษุผูเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษแุลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองสาด  ของภกิษุไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุแลวใหทับองค 
กําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด   ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด   
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ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับ 
องคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
               ๒.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานกัภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด. 
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ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาก  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาก 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาก  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาก ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู 
แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 478 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอม 
องคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุมี็เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
                      ๓.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
หญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุ  
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ก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถา 
เธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ   แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักภกิษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
 ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู 
ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                   ๔.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ   [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให  
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุมี็เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของผูหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  
แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
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เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
                 ๕.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีาร 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองสาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด   ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเครื่องลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม   
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                 ๖.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ  
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ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยินด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุม็ีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตื่นมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                        ๗.  มนุสสิตถีสุตตะจตุกกะ  [ทับ]         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด   ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีาเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง  
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ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                   ๘. มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก ็
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ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด   ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด    ของภิกษุก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด   ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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                     ๙.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
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ภิกษกุ็มีเคร่ืองสาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงหลับมาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู 
ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัต.ิ   
                ๑๐.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ทับ]         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอน 
ออก ตองอาบัติปาราชิก.                 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง- 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด   ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                ๑๑. มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
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เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมี   
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด    ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
ครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุมี็เครื่องลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
               ๑๒.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนเขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาก  ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
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ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู 
ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                ๑๓.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีาร 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบิตปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาก  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็  
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ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๑๔.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ครอม]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบิตปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด   ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                 ๑๕.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด   
๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด   ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  
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ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิด.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู 
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู 
แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูวิกลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด 
๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู 
ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                ๑๖.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมีเคร่ือง  
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ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุด 
อยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๗.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
หญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ ็
.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 499 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหครอมองคกาํเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                   ๑๘.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [อม]           
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด   ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการ 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด   ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ือง  
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ลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
           ๑๙.  มนุสสิตถี  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดึการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.           
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกาํเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๒๐.  มนุสสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  
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ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.      
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 504 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑   
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๓  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
          ๒๑.  มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหครอมอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิง 
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มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดมาใน 
สํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
   ๒๒.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย   
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษ ุ แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
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เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดี 
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
  ๒๓.  มนุสสิตถี มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี   
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขา   
ไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัตปิาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค คือของหญิง 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด   ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการ   
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิง 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
   ๒๔.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  
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ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด       
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีกาถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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        ๒๕.  มนสุสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [ทับ]  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาก ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ 
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ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก   ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
     ๒๖.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะขายติะจตกุกะ  [ครอม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขา 
ไปถีงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานกัภกิษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค  คือของหญิงมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
      ๒๗.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
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ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
หญิงมีเคร่ืองลาด   ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
หญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานกัภิกษุ แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ ของ 
หญิงมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยนิดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
หญิงมีเคร่ืองลาด ของภกิษุกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมมียินดกีารเขาไป ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.     
                  หมวดมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                 ๒.  หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗ จตุกกะ 
          ๑.๒.๓.  อมนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยผูหญิง...อมนุษยผูหญิงผูตื่น... 
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... 
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
วัจจมรรค...  ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองคกําเนิดดวย 
ปาก  คือของอมนุษยผูหญิงมีเคร่ืองลาด ... ถาเธอยินดีการเขาไป..ตองอาบัติ 
ปาราชิก...อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย 
ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ. 
                           ฯลฯ       ฯลฯ       ฯลฯ๑ 

                 หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ  
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                   ๓.  หมวดติรัจฉานคตติถี  ๒๗  จตุกกะ 
                  ๑.๒.๓.  ติรัจฉานคตติถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานตัวเมีย...สัตวดรัิจฉานตัวเมีย 
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูก   
สัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองค 
กําเนิดดวยวจัจมรรค...ใหครอมองคกําเนดิดวยปสสาวมรรค...ใหอมองค 
กําเนิดดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีเคร่ืองลาด...ถาเธอยินดีการ 
เขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินด.ี..ไมตองอาบัติ.  ฯลฯ ฯลฯ  ฯลฯ 
                        หมวดติรัจฉานคติตถี  ๒๗ จตุกกะ  จบ                 
                   ๔.  หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
        ๑.๒.๓.  มนุสสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยอุภโตพยัญชนก  ...มนุษยอุภโต- 
พยัญชนก  ผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...  ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค 
...ใหอมองคกาํเนิดดวยปาก  คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเคร่ืองลาด... 
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ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตาย 
แลวถูกสัตวกดัโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยนิด.ี..ไมตองอาบัติ. 
                                    ฯลฯ    ฯลฯ    ฯลฯ   
                หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗  จตุกกะ  จบ 
              ๕.  หมวดอมนุสสนะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
   ๑.๒.๓  อมนสุสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยอุภโตพยัญชนก...อมนุษยอุภโต- 
พยัญชนกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย 
แลวยังไมถูกสัตวกัด...  ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  มาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค...ใหครอมองคกําเนิดดวยปสสาวมรรค... 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของมนุษยอุภโตพยัญชนกมีเคร่ืองลาด...ถา 
เธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก... อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตาย 
แลวถูกสัตวกดัโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยนิด.ี..ไมตองอาบัติ. 
                                       ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ 
              หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗  จตุกกะ  จบ 
             ๖.  หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยญัชนก  ๒๗  จตุกกะ 
  ๑.๒.๓.  ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาสัตวเดรัจฉานอุภโตพยัญชนก...สัตว 
ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตืน่...ผูหลับ..ผูเมา...ผูวิกลจริต... 
ผูเผลออสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดย  
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มาก  มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค...ใหครอมองค  
กําเนิดดวยปสสาวมรรค...ใหอมองคกําเนดิดวยปาก คือของสัตวดิรัจฉาน 
อุภโตพยัญชนกมีเคร่ืองลาด...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก 
...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก...  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย  ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ. 
                                    ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ๑ 

        หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ  จบ๒ 

                   ๗.  หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘  จตุกกะ 
        ๑.  มนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
๑. ท่ี...ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ  ไวนัน้  พึงทราบตามนัยดังกลาวแลวในมนุสสติถีนั้นเถิด. 
๒.         สุทธิกะ  ๓  จตุกกะ                                   ชาครันตี  ๓  จตุกกะ 
        สุตตะ  ๓ จตุกกะ                                            มัตตะ  ๓  จตุกกะ 
        อุมมัตตะ  ๓  จตุกกะ                                      ปมัตตะ  ๓ จตุกกะ 
        มตะอักขายิตะ  ๓  จตุกกะ                             มตะเยภุยยะอักขายิตะ ๓  จตุกกะ 
        มตะเยภยุยะขายติะ  ๓  จตุกกะ                     ๓ x ๙ = ๒๗ จตุกกะ 
        มนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ                                 อมนุสสติถี  ๒๗  จตุกกะ 
        ดิรัจฉานคติถี  ๒๗ จตุกกะ                           มนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗ จตุกกะ 
        อมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ    ติรัจฉานคตะอภุโตพยัญชนก  ๒๗ จตกุกะ 
        ๒๗ X ๖=~๑๖๒  จตุกกะ.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงแลว  แตยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
ทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ  
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บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
           ๒.  มนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให   
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกมาในสํานกัภิกษุ  แลวให 
อมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
         ๓.  มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี  
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เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึง   
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเครื่องลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู   แตยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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              ๔. มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก   
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษ ุ แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง  
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี  
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เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตื่นมาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
              ๕.  มนุสสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑   ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
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ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว   ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีกรหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด   ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีในการเขาไป  ไมยินดีในการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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               ๖.  มนุสสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก  ตองอาบิตปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง  
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ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูหลับมาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
            ๗.  มนุสสะปณฑกะ  มัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด   ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  
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ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี   
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                 ๘.  มนุสสะปณฑกะ  มัตตะ จตกุกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภกิษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
 
 
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 529 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเมามาในสํานักภิกษุ  แลว 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกเคร่ืองลาด   ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   
ไมยินดกีารหยดุอยู ไมยินดกีาถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
         ๙.  มนุสสะปณฑกกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษุ  
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค    คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว   ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๑๐  มนุสสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกเคร่ืองลาด  ของภิกษุไมมี 
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เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะก มีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูวกิลจริตมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา   
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
           ๑๑.  มนุสสะปณฑกะ  ปมัตตะจตกุกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  
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ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑   
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
          ๑๒.  มนุสสะปณฑกะ  ปมัตตะจตกุกะ   [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑ ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง  
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ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกาํเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ   
บัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยนิดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติมาในสํานักภกิษ ุ
แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมี  
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เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
      ๑๓.  มนุสสะปณฑกะ  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดัมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของ 
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีาร 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
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ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.           
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอน 
ออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอน 
ออก  ไมตองอาบัติ 
      ๑๔.  มนุสสะปณฑกะ  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ือง  
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ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ือง     
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แต 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด   ของภิกษกุไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แต 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 



มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไม 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 538 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
 ๑๕.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือ ของบัณเฑาะก 
ก็มีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   ของภกิษุกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการ 
เขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค   คือของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
โดยมาก  มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุกมี็เคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไม 
ยินดกีารเขาไป...แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมาก   มาในสํานักภกิษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอ 
ไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว...ยินดีการถอนออก  ตองอา- 
บัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอน 
ออก  ไมตองอาบัติ. 
    ๑๖.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [อม] 
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี  
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เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ  
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีาร 
เขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑ ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ  
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ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยนิดกีาร 
ถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั 
โดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภกิษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการ 
ถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
   ๑๗.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตุกกะ  [ทับ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีลาด  ของภิกษกุ็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะกมี  
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เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู   ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑  
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนดิดวยวจัจมรรค  คือของบัณเฑาะก 
มีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   ของ  
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ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการ 
ถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
    ๑๘.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตุกกะ [อม] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีาร 
เขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภกิษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด   ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี  
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เคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหอมองคกําเนดิดวยปาก  คือของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ๑  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ของภิกษุก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ของภิกษุก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการ 
ถอนออก   ไมตองอาบัติ. 
                หมวดมนุสสะปณฑกะ  ๑๘ จตุกกะ  จบ  
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                 ๘.  หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘  จตุกกะ 
           ๑.๒.  อมนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยบัณเฑาะก...อมนุษยบัณเฑาะก 
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูก 
สัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานกัภิกษุ  แลวใหทับองค 
กําเนิดดวยวจัจมรรค คือของอมนุษยบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมี   
เคร่ืองลาด ๑...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือ...ถาเธอยินดกีารเขาไป... 
ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                   ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ 
  ๑๗.  ๑๘.  อมนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดย 
มากมาในสํานกัภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรคคือ...ใหอมองค 
กําเนิดดวยปาก  คือ...ถาเธอยินดกีารเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอ 
ไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                      หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ จบ 
                      ๙.  หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
           ๑.  ๒.  ติรัจฉานคตะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก...สัตวดิรัจฉาน 
บัณเฑาะกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมากมาในสํานักภกิษุ  แลว  
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ใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือของสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑...ใหอมองคกําเนิดดวยปาก คือ...ถาเธอยินด ี
การเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
๑๗.  ๑๘. ติรัจฉานคตะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตกุกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตายแลวถูกสัตวกัด   
โดยมากมาในสํานักภิกษุ แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค คือ...ใหอม 
องคกําเนิดดวยปาก  คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย..... 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ จบ 
                    ๑๐.  หมวดมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
              ๑.  ๒.  มนุสสะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูชาย...มนุษยผูชายผูตื่น...ผูหลับ 
...ผูเมา  ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดั...ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  มาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค 
คือของมนุษยผูชายมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑...ใหอมองคกําเนิด 
ดวยปาก  คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ถาเธอไมยินดี 
การเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                     ฯลฯ     ฯลฯ    ฯลฯ  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 547 
        ๑๗.  ๑๘.  มนุสสะปุริสะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูชายผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค   คือ...ใหอมองคกําเนิด 
ดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไมยินดี 
การเขาไป... ไมตองอาบัติ.     
                        หมวดมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ   จบ 
                       ๑๑.  หมวดอมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
              ๑.  ๒.  อมนุสสะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยผูชาย  ...อมนุษยผูชายผูตื่น... 
ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... 
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวย 
วัจจมรรค  คือของมนุษยผูชายมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑... 
ใหอมองคกําเนิดดวยปาก  คือ ...ถาเธอยินดีการเขาไป... ตองอาบัติปาราชิก 
...ถาเธอไมยินดีการเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                     ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๑๗.   ๑๘.  อมนุสสะปุริสะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาอมนุษยผูชายตายแลวถูกสัตวกัดโดยมากมา 
ในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวจัจมรรค  คือ...ใหอมองคกําเนิด 
ดวยปาก  คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย...ถาเธอไม 
ยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ 
                หมวดอมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ  
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                  ๑๒.  หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
           ๑.  ๒.  ติรัจฉานคตะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานตัวผู...สัตวดิรัจฉานตัวผูผูตืน่ 
...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมากมาในสํานักภิกษุ  แลวใหทับองคกําเนิด 
ดวยวัจจมรรค  คือของสัตวดิรัจฉานตัวผูมีเคร่ืองลาด ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
...ใหอมองคกาํเนิดดวยปาก  คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติ   
ปาราชิก...ถาเธอไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                                       ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ 
   ๑๗.  ๑๘.  ตรัิจฉานคตะปริุสะ  มตะเยภุยยะขายติะจตกุกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาสัตวดิรัจฉานตัวผูผูตายแลวถูกสัตวกัด  โดยมาก 
มาในสํานักภกิษุ  แลวใหทับองคกําเนิดดวยวัจจมรรค  คือ...ใหอมองคกําเนิด 
ดวยปาก คือ...ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติถุลลัจจัย   ...ถาเธอ 
ไมยินดกีารเขาไป...ไมตองอาบัติ. 
                หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ* 

*แมในประเภทแหงสันถตจตุกกะ  ก็มีนยัดังกลาวแลวในอสันถตจตุกกะน้ันแล. 
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                            บทภาชนีย  อสันถตภาณวาร          
                         ๑.  หมวดมนสุสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
                ๑.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        [๔๒]  พวกภิกษุผูเปนขาศึก  พาภกิษมุาในสํานักมนุษยผูหญิงแลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.      
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยนิดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                ๒.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนปส]  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
      ๓.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๔  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ   ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.         
             ๕.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ยอนปส]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป   ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 553 
            ๖.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.                    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่นแลว  ให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป    ไมยนิดีการเขาไปถึงแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๗.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
           ๘.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให   
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
               ๙.  มนุสสิตถี สุตตจุตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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           ๑๐.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
           ๑๑.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดีเขาไป ไมยินดกีารเขาไป   
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
           ๑๒.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีาเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
         ๑๓.   มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยนิดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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        ๑๔.  มนสุสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  (ยอนปส) 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว   ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
            ๑๕.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
              ๑๖.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
          ๑๗.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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                 ๑๘.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป   ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
          ๑๙.  มนสุสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  
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แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   แตยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก.     
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตอง 
อาบัติ. 
        ๒๐.  มนุสสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตอง 
อาบัติ. 
          ๒๑. มนสุสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แต 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
     ๒๒.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะอักขายติะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการ 
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดี  
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การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอน 
ออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอน 
ออก  ไมตองอาบัติ.   
    ๒๓.  มนุสสิตถี มาตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินด ี
การเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีกาหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู   ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
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การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดกีารถอน   
ออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอน 
ออก ไมตองอาบัติ. 
     ๒๔.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะอักขายติะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั 
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตอง 
อาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงั   
ไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
   ๒๕.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผุหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตอง  
อาบัติ.   
    ๒๖.  มนุสสิตถี มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยินปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก   
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ.         
    ๒๗.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะขายตะจตกุกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ.   
                       หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                        ๒.  หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
                       อมนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง...อมนุษย 
ผูหญิงผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย 
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ...ให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดกีารเขาไป  ...ตองอาบัติปาราชิก 
...อมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไม 
ยินดี... ไมตองอาบัติ  ฯลฯ. 
                       หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                    ๓.  หมวดติรัจฉานคตติถี  ๒๗  จตุกกะ 
                ติรัจฉานคติตถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ...สัตว 
ดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น  ...ผูหลับ   ...ผูเมา   ...ผูวิกลจริต   ...ผูเผลอสติ 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด  ...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวให  
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ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ   ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ   ...ให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด   ถาเธอยินดีการเขาไป ...   ตองอาบัติปาราชิก... 
สัตวดิรัจฉานตัวเมียผูตายแลวถูกสัตวกัดโดยมาก...  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถา 
ไมยินด.ี..  ไมตองอาบัติ  ฯลฯ.     
                        หมวดติรัจฉานคติตถี  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                  ๔.  หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
               มนุสสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก... 
มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น  ...ผูหลับ   ...ผูเมา   ...ผูวิกลจริต   ...ผูเผลอสติ 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด  ...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ...ให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป...  ตองอาบัติปาราชิก... 
มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลวถูกสัตวกดัโดยมาก ... ตองอาบัติถุลลัจจัย 
ถาไมยินดี...  ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
                  หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗  จตุกกะ  จบ 
                     ๕.  หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗ จตุกกะ 
            อมนุสสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอุภโตพยัญชนก 
...อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตืน่   ...ผูหลับ  ...ผูเมา  ...ผูวิกลจริต   ...ผู 
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เผลอสติ  ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกดั  ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด...  ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอ 
ยินดกีารเขาไป...  ตองอาบัติปาราชิก...  อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก...  ตองอาบัติถุลลัจจัย ถาไมยินดี...  ไมตองอาบัติ ฯลฯ.   
                หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ จบ 
               ๖.  หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยญัชนก  ๒๗  จตุกกะ 
          ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก 
...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตื่น  ...ผูหลับ   ...ผูเมา  ...ผูวกิลจริต 
...ผูเผลอสติ  ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด  ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด 
โดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด...  ใหยอนปสสาวมรรคดวย 
องคกําเนิด...ใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดีการเขาไป...  ตอง 
อาบัติปาราชิก  ...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ผูตายแลวถูกสัตวกัดโดย 
มาก...  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินดี... ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
                หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ  จบ 
๑.  ท่ี...ฯลฯ  ไวนั้น  ผูตองการพิสดารพึงพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลวในมนุสสิตถีนั้นเถิด. 
๒. มนุสสิตถี   ๒๗  จตุกกะ                             อมนุสสิตถี  ๒๗ จตุกกะ 
      ดิรัจฉานคติตถี  ๒๗  จตุกกะ                     มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗  จตุกกะ 
       อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตกุกะ   ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
                                            ๒๗ x ๖ = ๑๖๒  จตุกกะ  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 574 
                   ๗.  หมวดมนุสสะปณฑกะ ๑๘  จตุกกะ 
                ๑.  มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ 
        ๒.  มนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษมุาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
              ๓ .  มนุสสะปณฑกะ  ชาครนัตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนอก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีกรหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๔.  มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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        ๕.  มนุสสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขาไป   
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนอก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว  
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๖.  มนุสสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว ไมยินดกีารหยุดอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
             ๗.  มนุสสะปณฑกะ  มัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๘.  มนุสสะปณฑกะ  มัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก]  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด   ถาเธอไมยินดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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        ๙.  มนุสสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั]  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   ไมยินดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๐.มนุสสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู   ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๑๑.  มนสุสะปณฑกะ  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดกีารเขาไป   ยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว   ไมยนิดกีารหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีาร 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๒ . มนสุสะปณฑกะ  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก]    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
  ๑๓.  มนุสสะปณฑกะ  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัต ิ
ปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
                   พวกภิกษุผูเปนศึก  พาภกิษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขามาถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยนิดกีารถอนออก  ไม 
ตองอาบัติ. 
  ๑๔.  มนุสสะปณฑกะ   มตะอักขายิตะจตกุกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว   
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนษุยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู   ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
   ๑๕.  มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิด ี
การเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยนิดี  
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การเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   ยนิดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีาร 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  ถาเธอไมยินด ี
การเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการ 
ถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
๑๖.  มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ ถาเธอไมยินดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการเขา 
ไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภกิษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ. 
   ๑๗.  มนุสสะปณฑกะ   มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ ถาเธอยินดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก   แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ  
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เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก   แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ. 
   ๑๘.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายติะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดกีารหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก   ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
                        หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                        ๘.  หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
                      อมนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก...อมนุษย 
บัณเฑาะกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ...  ฯลฯ 
                     หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                    ๙.  หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
                 ติรัจฉานคตะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก... 
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
                หมวดติรัจฉานคตปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ                                                                                          
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                      ๑๐.  หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘  จตุกกะ 
              มนุสสะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย...มนุษยผูชาย 
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูก 
สัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ  ฯลฯ๓ 

                     หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘  จตุกกะ  จบ   
                     ๑๑.  หมวดอมนสุสะปุริสะ  ๑๘   จตุกกะ 
                    อมนุสสะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย...อมนุษย 
ผูชายผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไม 
ถูกสัตวกัด...ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ  ฯลฯ๔ 

                   หมวดอมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                ๑๒.  หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
               ติรัจฉานคตะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานตัวผู ...สัตว 
ดิรัจฉานตัวผูผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย 
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ถาไมยนิดี...ไมตองอาบัติ  ฯลฯ๕ 

             หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
๑.๒.๓.๔.๕. แตละประเภท  มี ๑๘ จตุกกะ กับ ๑๘ จตุกกะตน รวมเปน  ๑๐๘ จตุกกะ  
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                        บทภาชนีย  สันถตภาณวาร   
                  ๑.  หมวดมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
        ๑.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        [๔๓]  พวกภิกษุผูเปนขาศึก พาภกิษมุาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุผูมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอน 
ออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน- 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิง ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
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ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว แตยินดกีารหยดุอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัตปิาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
              ๒.  มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการ 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด   ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดีการหยุดอยู   ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู   ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  
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ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
               ๓.  มนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอ 
ยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอ 
ไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการ 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิง 
ก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอ 
ไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอ 
ไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยนิด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิง  แลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                ๔.  มนุสสิตถี  ชาครันจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
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ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง   
ลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการ 
หยุดอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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              ๕.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง  
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ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   ไมยินดีการ 
หยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น   แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงกไ็มมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยนิดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.    
               ๖.  มนุสสิตถี  ชาครันตีจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการ 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตื่น  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
                     ๗.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ือง  
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ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุด 
อยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลว   
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิง 
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                ๘.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด    ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
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เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
               ๙.  มนุสสิตถี  สุตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป   ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออกก  ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูหลับ แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  
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ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
                ๑๐.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยินดกีารหยดุอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ   คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แต 
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
             ๑๑.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีาร 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี  
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เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑   ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด   ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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             ๑๒.  มนุสสิตถี  มัตตะจตุกกะ   [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด   ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงแลว  แตยนิดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ  
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หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเมา  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม   
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
          ๑๓.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑   ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.         
        พาภิกษุผูเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑   ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงก ็
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมมียินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.  
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        ภิกษุผูเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑   ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
              ๑๔.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี  
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เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษมุาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็   
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุ 
เคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ.  
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             ๑๕.  มนุสสิตถี  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   
๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู ยินดีการถอน 
ออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสําหนักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ  
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หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑   
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูวิกลจริต  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
          ๑๖.  มนสุสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยินดีการเขาไป  ยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีาร 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด   ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ   แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
            ๑๗.  มนุสสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมี  
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เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ   แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด   ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิด ี
การหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินด ี
การหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ.   
         ๑๘.  มนสุสิตถี  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีาร 
ถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด   ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปาดดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของ  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 615 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินด ี
การถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด   ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แต 
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูเผลอสติ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไม 
ยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๑๙.  มนสุสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองสาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
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ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
     ๒๐.  มนุสสิตถี  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด    
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักภกิษุผูหญิงผูตายแลวยังไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๒๑.  มนสุสิตถี  มตะอกัขายิตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการ 
หยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุ  
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มีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินด ี
การหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แต 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็ 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัด  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิง 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมาเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงก ็
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไม 
ยินดกีารหยดุอยู  ไมยนิดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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     ๒๒. มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะอักขายติะจตุกกะ  [ยอนวัจ]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนษุยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุ   
เคร่ืองลาด   ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว   แตยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุ 
เคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมี  
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เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุ   
เคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
   ๒๓.  มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด   ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม   
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด คือของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดี 
การเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑   ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ไมยนิดกีารหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมี 
เคร่ืองลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดี 
การเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
      ๒๔.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะขายติะจตกุกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  
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ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.    
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป แตยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวยงัไม 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาก 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.   
    ๒๕.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะขายติะจตกุกุ [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยนิดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย  แลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงไมมีเคร่ือง  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุก็มีเคร่ืองลาด  ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย  แลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 625 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตาย  แลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดีการเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
     ๒๖.  มนุสสิตถี  มตะเยภยุยะขายติะจตกุกะ  [ยอนปส] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก   
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุเคร่ือง 
ลาด ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ือง 
ลาด  ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ือง  
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ลาด  ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
    ๒๗. มนุสสิตถี  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด    
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด   ๑  
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของหญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว แตยินดีการหยุดอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก   แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษมีุเคร่ืองลาด ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย.           
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูหญิงผูตายแลวถูก 
สัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของหญิงมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของหญิงกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
หญิงก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
                            หมวดมนุสสิตถี  ๒๗ จตุกกะ  จบ 
                    ๒.  หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะ 
                           อมนุสสิตถี  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูหญิง...  อมนุษย 
ผูหญิงผูตื่น  ...ผูหลับ   ...ผูเมา   ...ผูวิกลจริต   ...ผูเผลอสติ   ...ผูตาย 
แลวยังไมถูกสัตวกัด  ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจ- 
มรรคดวยองคกําเนิด  ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด  ...ใหยอนปาก 
ดวยองคกําเนดิ  ถาเธอยินดกีารเขาไป...  ตองอาบัติปาราชิก  ...ผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก...  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินดี ...  ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
                     หมวดอมนุสสิตถี  ๒๗  จตุกกะจบ  
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                 ๓.  หมวดติรัจฉานคตติถี  ๒๗  จตุกกะ 
                        ติรัจฉานคตติถี  สุทธิกะจตุกกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักสัตวเดรัจฉานตัวเมีย  ...สัตว 
ดิรัจฉานตัวเมียผูตื่น  ...ผูหลับ   ...ผูเมา  ...ผูวิกลจริต   ...ผูเผลอสติ 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด  ...ผูตายแลวยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนดิ   ...ให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขไป... ตองอาบัติปาราชิก...ผูตาย   
แลวถูกสัตวกดัโดยมาก... ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยนิด.ี.. ไมตองอาบัติ. 
                                        ฯลฯ    ฯลฯ    ฯลฯ 
                 ๔.  หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ 
        มนุสสะอุภโตพยัญชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยอุภโตพยัญชนก.. 
มนุษยอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ... 
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด..ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด...ใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  ถาเธอยนิดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยินดี...ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ  จบ  
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               ๕.  หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗  จตุกกะ   
          อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยอุภโตพยัญชนก... 
อมนุษยอุภโตพยัญชนกผูตืน่...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด...ให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก...ผูตาย 
แลวถูกสัตวกดัโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยนิด.ี..ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
                หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก  ๒๗ จตุกกะ  จบ 
              ๖.  หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยญัชนก  ๒๗  จตุกกะ 
         ติรัจฉานคตะอุภโตพยญัชนก  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก 
...สัตวดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต... 
ผูเผลอสติ...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด..ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด...ใหยอนปสสาวมรรคดวยองคกําเนิด 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  ถาเธอยินดีการเขาไป...ตองอาบัติปาราชิก..ผูตาย 
แลวถูกสัตวกดัโดยมาก...ตองอาบัติถุลลัจจัย  ถาไมยนิด.ี..ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
        หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก  ๒๗  จตุกกะ  จบ* 

*  ๒๗ x ๖ = ๑๖๒  พึงทราบความพิสดารดงักลาวแลวในเบ้ืองตน.  
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                    ๗.  หมวดมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ   
                ๑.  มนุสสะปณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน 
วัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง  
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ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุมี  
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให   
ยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๒.  มนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานกัมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู 
ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนิด  คือ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ  
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บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะก  แลวให 
ยอนปากดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษมีุ 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง    
ท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี
การหยดุอยู แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกแลวใหยอน 
ปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินด ี
การหยดุอยู ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๓.มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี  
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เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด   ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด   ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.         
    ๔.  มนุสสะปณฑกะ  ชาครันตะจตุกกะ  [ยอนปาก]   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป แตยินดีการเขไปถึง 
ท่ีแลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว   
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 636 
เคร่ืองลาด   ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู   ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือ ของภิกษมีุเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง     
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๕.  มนุสสะปณฑกะ  สุตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือ ของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑   ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือ  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกาํเนิด  คือ ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขา 
ไปถึงท่ีแลว  แตยินดกีารหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
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ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
          ๖.  มนุสสะปณฑกะ สุตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ   แลว 
ใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว แตยนิดกีารหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูหลับ แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี   
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ. 
        ๗.  มนุสสะปณฑกะ มัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีรเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีารหยดุอยู   ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี  
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เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ   
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู   ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว 
ใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ.  
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        ๘.  มนุสสะ  ปณฑกะ มัตตะ จตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   
ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี 
แลว  แตยินดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 642 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป ไมยินดกีารเขาไปถึง 
ท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเมา  แลว 
ใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ือง 
ลาด  ๑ ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึงท่ี   
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก   ไมตองอาบัติ. 
        ๙.  มนุสสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ยินดกีารเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑   
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ือง 
ลาด  ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการ 
เขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว   แตยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต   
แลใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
     ๑๐.  มนุสสะปณฑกะ  อุมมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด   ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ  
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ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด            
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป  ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษกุ็มีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป   แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด   ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูวิกลจริต   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแล  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตองอาบัติ. 
        ๑๑.  มนสุสะปณฑกะ  ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป ยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  แตยนิดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ  
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ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  แตยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกเ็คร่ืองลาด   ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะก 
ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว  ไมยนิดีการหยุดอยู  ไมยินดีการถอนออก ไมตองอาบัติ 
     ๑๒.  มนุสสะปณฑกะ  ปมัตตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภกิษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอยนิดีการเขาไป   ยนิดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดกีารถอนออก   ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ   
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือ  ของภกิษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  แตยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษมีุเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก.         
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภกิษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของ 
ภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกก็ไมมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป ไมยินดีการเขาไป 
ถึงท่ีแลว ไมยนิดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูเผลอสติ 
แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของหญิงมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ ุ
มีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกมี็เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
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บัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป  ไมยินดีการเขาไปถึง 
ท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก ไมตองอาบัติ. 
    ๑๓.  มนุสสะปณฑกะ มตะอักขายิตะจตกุกะ [ยอนวจั] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดี  
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป  
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ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู  ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู แตยนิดีการถอนออก ตอง 
อาบัติปาราชิก.           
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนอก  ไมตอง 
อาบัติ. 
        ๑๔.  มนสุสะปณฑกะ  มตะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนษุยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด คือ ของหญิงมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุ  
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ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินดี   
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว   ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด   ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยดุอยู ยนิดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑ ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 651 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว   
ยังไมถูกสัตวกดั  แลวใหยอนปากดวยองคกาํเนิด  คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด   ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ. 
    ๑๕.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะอักขายิตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภกิษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภกิษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการเขาไป 
ยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  คือ ของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู   ยนิดีการถอนออก   ตอง 
อาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว   
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก    พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนวัจจมรรคดวยองคกาํเนิด  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑ ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ.  
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   ๑๖. มนุสสะปณฑกะ มตะเยภุยยะอักขายติะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีาร 
เขาไป  ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตอง   
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภกิษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ คือของภิกษมีุ 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก.  
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว   
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑ ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู แตยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติปาราชิก. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ยังไมถูกสัตวกดัโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑   
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก 
ไมตองอาบัติ. 
 ๑๗.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [ยอนวัจ] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีาร 
เขาไป ยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
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        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแล 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  แตยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู  ยนิดกีารถอนออก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดกีาร 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  แตยินดีการหยุดอยู  ยินดกีารถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี 
เคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ๑  ของภกิษุไมมีเคร่ืองลาด  ของ 
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป  ไมยนิดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดีการหยุดอยู  แตยินดีการถอนออก 
ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนวจัจมรรคดวยองคกําเนดิ  คือของภิกษุมี  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 656 
เคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุไมมีเคร่ืองลาด ของ   
บัณเฑาะกมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑ 
ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑ ถาเธอไมยนิดีการ 
เขาไป ไมยนิดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยุดอยู ไมยินดกีารถอนออก 
๑๘.  มนุสสะปณฑกะ  มตะเยภุยยะขายิตะจตุกกะ  [ยอนปาก] 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอยินดกีารเขาไป  ยินด ี
การเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีการหยุดอยู ยนิดีการถอนออก ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
แตยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว  ยินดกีารหยดุอยู  ยินดีการถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด คือของภิกษุมีเคร่ืองลาด  
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ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว   แตยินดีการหยุดอยู  ยินดีการถอนออก ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย.   
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด  ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  แตยินดกีารถอนออก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย. 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยบัณเฑาะกผูตายแลว 
ถูกสัตวกัดโดยมาก  แลวใหยอนปากดวยองคกําเนิด  คือ  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด 
ของบัณเฑาะกไมมีเคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกมี 
เคร่ืองลาด  ๑  ของภิกษุมีเคร่ืองลาด ของบัณเฑาะกก็มีเคร่ืองลาด ๑  ของภิกษ ุ
ไมมีเคร่ืองลาด  ของบัณเฑาะกกไ็มมีเคร่ืองลาด ๑  ถาเธอไมยินดกีารเขาไป 
ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ีแลว  ไมยินดกีารหยดุอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมตอง 
อาบัติ 
                        หมวดมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ  
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                   ๘.  หมวดอมนุสสะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ 
                 อมนุสสะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยบัณเฑาะก... 
อมนุษยบัณเฑาะกผูตื่น... ผูหลับ... ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอสติ... 
ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติปาราชิก... 
ถูกสัตวกัดโดยมาก... ถาไมยินดี  ไมตองอาบัติ  ฯลฯ   
                  หมวดอมนุสสะปณฑกะ ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                  ๙.  หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ ๑๘  จตุกกะ 
               ติรัจฉานคตะปณฑกะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักสัตวดิรัจฉานบัณเฑาะก... 
สัตวดิรัจฉานบัณเฑาะกผูตืน่... ผูหลับ... ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอสติ 
...ผูตายแลวยังไมถูกสัตวกัด... ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก... ตองอาบัติปารา- 
ชิก... ถูกสัตวกัดโดยมาก... ถาไมยินดี ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
                หมวดติรัจฉานคตะปณฑกะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                     ๑๐.  หมวดมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ 
                     มนุสสะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พาภิกษุมาในสํานักมนุษยผูชาย...มนุษยผูชาย 
ผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอสติ... ผูตายแลวยังไมถูก 
สัตวกัด...ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติปาราชิก...ถูกสัตวกัดโดย 
มาก...ถาไมยนิดี  ไมตองอาบัติ ฯลฯ 
                หมวดมนุสสะปุริสะ  ๑๘   จตุกกะ  จบ 
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                     ๑๑.  หมวดอมนสุสะปุริสะ  ๑๘ จตุกกะ 
                   อมนุสสะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก พาภิกษุมาในสํานักอมนุษยผูชาย...อมนุษย 
ผูชายผูตื่น... ผูหลับ... ผูเมา... ผูวิกลจริต... ผูเผลอจริต... ผูตายแลวยังไม 
ถูกสัตวกัด... ยงัไมถูกสัตวกดัโดยมาก...ตองอาบัติปาราชิก...ถูกสัตวกดั 
โดยมาก...  ถาไมยินด ี ไมตองอาบัติ  ฯลฯ   
                    หมวดอมนุสสะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ 
                  ๑๒.  หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘  จตุกกะ  
               ติรัจฉานคตะปุริสะ  สุทธิกะจตุกกะ 
        พวกภิกษผูุเปนขาศึก   พาภิกษุมาในสํานกัสัตวดิรัจฉานตัวผู...สัตว 
ดิรัจฉานตัวผูผูตื่น...ผูหลับ...ผูเมา...ผูวิกลจริต...ผูเผลอสติ...ผูตาย 
แลวยังไมถูกสัตวกัด...ยังไมถูกสัตวกัดโดยมาก...ตองอาบัติปาราชิก... 
ถูกสัตวกัดโดยมาก...ถาไมยนิดี  ไมตองอาบัติ  ฯลฯ 
        หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ  ๑๘  จตุกกะ  จบ๑ 

        [๔๔]  พวกภิกษุผูเปนขาศึก เราใหพสิดารแลวฉันใด  พวกพระราชา 
ผูเปนขาศึก  พวกโจรผูเปนขาศึก  พวกนักเลงผูเปนขาศึก  พวกมนุษยผูตัดหัวใจ 
ผูเปนขาศึก  บัณฑิตพึงใหพสิดารฉันนั้น. 
        [๔๕]  ภกิษุสอดองคกาํเนิดเขามรรคทางมรรค ตองอาบัติปาราชิก 
            ๒สอดองคกําเนิดเขามรรคทางมรรค  ตองอาบัติปาราชิก 
             ๓สอดองคกําเนิดเขามรรคทางอมรรค  ตองอาบัติปาราชิก 
๑.ความพิสดาร  พึงทราบตามนัยท่ีกลาวแลวในเบ้ืองตน 
๒. ยังองคกําเนิดใหเขาไปทางปสสาวมรรคเปนตน  แลวถอนออกทางแผลใกลตอมรรคนั้น 
๓. ยังองคกําเนิดใหเขาทางแผลใกลตอมรรคแลวถอนออกทางมรรค.  
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        สอดองคกําเนิดเขาอมรรคทางอมรรค  ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        [๔๖]  ภกิษุปฏิบัติผิดในภิกษุผูหลับ  เธอตื่นข้ึนแลวยินดี  พระวนิยัธร 
พึงนาสนะเสียท้ังสองรูป  เธอตื่นข้ึนแลวไมยินดี  พระวนิัยธรพึงนาสนะภกิษุผู 
ประทุษราย 
        ภิกษุปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ  เธอต่ืนข้ึนแลวยนิดี  พระวินยัธรพึง 
นาสนะเสียท้ังสองรูป  เธอต่ืนข้ึนแลวไมยนิดี พระวินยัธรพึงนาสนะภกิษุผู 
ประทุษราย 
        สามเณรปฏิบัติผิดในภกิษุผูหลับ  เธอต่ืนข้ึนแลวยินดี  พระวินัยธร 
พึงนาสนะเสียท้ังสองรูป  เธอตื่นข้ึนแลวไมยินดี  พระวนิัยธรพึงนาสนะสามเณร 
ผูประทุษราย 
        สามเณรปฏิบัติผิดในสามเณรผูหลับ  เธอตื่นข้ึนแลวยินดี  พระวนิยัธร 
พึงนาสนะเสียท้ังสองรูป  เธอตื่นข้ึนแลวไมยินดี พระวนิยัพึงนาสนะสามเณร 
ผูประทุษราย. 
                                       อนาปตติวาร 
        [๔๗]  ภกิษุไมรูสึกตวั  ๑  ภิกษุวกิลจริต  ๑ ภิกษุมีจติฟุงซาน  ๑ 
ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  เหลานี้   ไมตอง 
อาบัติ 
                               สันถตภาณวาร  จบ  
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                        วินีตวัตถุ  ในปฐมปาราชิกกัณฑ 
                                      อุทานคาถา         
                                [๔๘]  เร่ืองลิงตวัเมีย  ๑  เร่ือง  เร่ือง 
                 ภิกษุวัชชีบตุร  ๑  เร่ือง  เร่ืองปลอมเปน 
                คฤหัสถ  ๑  เร่ือง  เร่ืองเปลือยกาย ๑  เร่ือง   
                เร่ืองปลอมเปนเดยีรถีย  ๗  เร่ือง  เร่ืองเด็ก 
                หญิง  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุณชีื่ออุปปลวัณณา ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองเพศกลับ  ๒ เร่ือง เร่ืองมารดา  ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองธิดา ๑  เร่ือง  เร่ืองพี่นองหญิง ๑ 
                เร่ือง เร่ืองภรรยา  ๑  เร่ือง เร่ืองภกิษุมีหลัง 
                ออน  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุมีองคกําเนิดยาว  ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองแผล ๒  เร่ือง  เร่ืองรูปปน  ๑ เร่ือง 
                เร่ืองตุกตาไม  ๑  เร่ือง เร่ืองภิกษชุื่อสุนทระ 
                ๑ เร่ือง  เร่ืองสตรี ๔  เร่ือง  เร่ืองปาชา  ๕  เร่ือง 
                เร่ืองกระดูก ๑  เร่ือง  เร่ืองนาคตวัเมีย ๑  เร่ือง 
                เร่ืองนางยักษิณี  ๑  เร่ือง  เร่ืองหญิงเปรต  ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองบัณเฑาะก  ๑  เร่ือง เร่ืองภิกษุมี 
                อินทรียพิการ  ๑ เร่ือง เร่ืองจับตอง ๑ เร่ือง 
                เร่ืองพระอรหันตเมืองภัททิยะหลับ  ๑ เร่ือง 
                เร่ืองภิกษุเมืองสาวัตถี  ๔  เร่ือง  เร่ืองภิกษุชาว 
                มัลละเมืองเวสาลี  ๓  เร่ือง  เร่ืองเปดประต ู
                นอน  ๑ เร่ือง   เร่ืองภิกษชุาวเมืองภารุกัจฉะ 
                ฝน  ๑ เร่ือง  เร่ืองอุบาสิกาชื่อสุปพพา  ๙  เร่ือง 
                เร่ืองอุบาสิกาชื่อสัทธา  ๙  เร่ือง เร่ืองภิกษุณี  
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                ๑  เร่ือง   เร่ืองสิกขมานา  ๑  เร่ือง  เร่ืองสาม 
                เณรี  ๑  เร่ือง  เร่ืองหญิงแพศยา  ๑ เร่ือง  เร่ือง 
                บัณเฑาะก   ๑  เร่ือง เร่ืองสตรีคฤหัสถ ๑  เร่ือง 
                เร่ืองใหผลัดกัน ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุผูเฒา  ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองลูกเนื้อ ๑  เร่ือง.   
                                 เร่ืองลิงตัวเมีย 
        [๔๙]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย 
แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตอง 
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                            เร่ืองภิกษุวชัชีบตุร 
        [๕๐]  ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษวุัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีหลายรูปดวย 
กัน  ไมบอกคืนสิกขา  ไมทําความเปนผูทุรพลใหแจง แลวเสพเมถุนธรรม 
พวกเธอไดมีความรังเกยีจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว 
พวกเราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ 
ภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอตองอาบัติปาราชิกแลว 
                        เร่ืองปลอมเปนคฤหัสถ 
        [๕๑]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวย 
วิธีอยางนี้  แลวปลอมเปนคฤหัสถเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกยีจวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
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                            เร่ืองเปลือยกาย 
        [๕๒]  กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่คิดวา  เราจกัไมตองอาบัติดวย 
วิธีอยางนี้  แลวเปลือยกายเสพเมถุนธรรม เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภกิษุ เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว.   
                  เร่ืองปลอมเปนเดียรถีย ๗  เร่ือง 
        [๕๓]  ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจกัไมตองอาบัต ิ
ดวยวิธีอยางนี้  แลวนุงคากรองเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกียจวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
        ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี 
อยางนี้  แลวนุงเปลือกไมกรองเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกียจวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
        ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา  เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิ 
อยางนี้  แลวนุงผลไมกรองเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกียจวา พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภกิษุ เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว. 
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        ๔.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งคิดวาเราจักไมตองอาบัติดวยวิธี 
อยางนี้  แลวนุงผากัมพลทําดวยเสนผมเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกียจ 
วา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
        ๕.  ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิ 
อยางนี้  แลวนุงผากัมพลทําดวยขนหางสัตวเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความ 
รังเกียจวา พระผูมีพรภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
        ๖.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งวา  เราจักไมตองอาบัติดวยวิธี 
อยางนี้  แลวนุงผาทําดวยขนปกนกเคาเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกียจวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
        ๗.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งคิดวา เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิ 
อยางนี้  แลวนุงหนังสือเสพเมถุนธรรม  เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภกิษุ  เธอตองอาบัติ 
ปาราชิกแลว. 
                                  เร่ืองเด็กหญิง 
        [๕๔]  กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึง่ 
เห็นเด็กหญิงนอนอยูบนตั่ง  เกิดความกําหนัด จึงสอดน้ิวแมมือเขาไปในองค  
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กําเนิดเด็กหญิง ๆ  นั้นตาย เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติปาราชิก 
แตตองอาบัตสัิงฆาทิเสส. 
                    เร่ืองภิกษุณชีื่ออุปปลวัณณา   
        [๕๕]  กโ็ดยสมัยนัน้แล  มาณพคนหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในภิกษุณี   ช่ือ 
อุปปลวัณณา  เม่ือภิกษุณีอุปปลวัณณา  เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต  จึงเขาไป 
ซอนอยูในกุฎี  เวลาปจฉาภัตรภิกษณุีอุปปลวัณณากลับจากบิณฑบาต ลางเทา 
แลวเขากุฎีนั่งบนเตียง  มาณพนั้นจึงเขาปลุกปลํ้าประทุษรายภิกษุณีอุปปลวัณณา 
นางจึงแจงเหตุนั้นแกภกิษณุท้ัีงหลาย  ๆ  ไดแจงเร่ืองนัน้แกภกิษุท้ังหลาย  ๆ  จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ภกิษณุ ี
ผูไมยินดี  ไมตองอาบัติ. 
                          เร่ืองเพศกลับ  ๒  เร่ือง 
        [๕๖]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล  เพศหญิงปรากฏแกภกิษุรูปหนึ่ง  ภิกษุ 
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย 
เราอนุญาตอุปชฌายเดิมนั้นแหละ  อุปสมบทเดิมนั้นแหละ  พรรษาก็เหลานั้น 
และใหอยูรวมกับภิกษุณีท้ังหลาย  อาบัติเหลาใดของภกิษุท้ังหลายท่ีท่ัวไปกับ 
ภิกษณุีท้ังหลาย เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้นในสํานกัภิกษุณีท้ังหลาย 
อาบัติเหลาใดของภิกษุท้ังหลายที่ไมท่ัวไปกับภิกษุณีท้ังหลาย  ไมตองอาบัติ 
เพราะอาบัติเหลานั้น. 
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล  เพศชายปรากฏแกภกิษณุีรูปหนึ่ง  ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  เรา  
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อนุญาตอุปชฌายเดิมนัน้แหละ  อุปสมบทเดิมนั้นแหละ  พรรษาก็เหลานั้น 
และใหอยูรวมกับภิกษุท้ังหลาย  อาบัติเหลาใดของภกิษณุท้ัีงหลายท่ีท่ัวไปกับ 
ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหปลงอาบัติเหลานั้น  ในสํานกัภิกษุท้ังหลาย  อาบัต ิ
เหลาใดของภกิษุณีท้ังหลายที่ไมท่ัวไปกับภิกษุท้ังหลาย  ไมตองอาบัติเพราะ 
อาบัติเหลานั้น.   
                              เร่ืองมารดา 
        [๕๓]  กโ็ดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึง่คิดวา เราจักไมตองอาบัติดวย 
วิธีอยางนี้  แลวเสพเมถุนธรรมในมารดา  เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภกิษุ  เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว. 
                                 เร่ืองธิดา 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษรูุปหนึ่งคิดวา  เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ 
แลวเสพเมถุนธรรมในธิดา  เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว. 
                            เร่ืองพี่นองหญิง 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษรูุปหนึ่งคิดวา  เราจักไมตองอาบัติดวยวิธีอยางนี้ 
แลวเสพเมถุนธรรมในพ่ีนองหญิง  เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึง  
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กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติ 
ปาราชิกแลว. 
                                 เร่ืองภรรยา 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษรูุปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในภรรยาเกา เธอไดมี 
ความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                           เร่ืองภิกษุมีหลังออน 
        [๕๘]  กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่มีหลังออน  เธอถูกความกระสัน 
บีบค้ันแลว  ไดอมองคกําเนดิของตนดวยปาก เธอไดมีความรังเกยีจวา พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมัง 
หนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอ 
ตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                        เร่ืองภิกษุมีองคกําเนิดยาว 
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีองคกาํเนิดยาว  เธอถูกความกระสัน 
บีบค้ันแลว  ไดสอดองคกําเนิดของตนเขาสูวัจจมรรคของตน  เธอไดมีความ 
รังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                             เร่ืองแผล ๒  เร่ือง 
        [๕๙]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ  และท่ีศพนัน้มี 
แผลอยูใกลองคกําเนิด  ภิกษนุั้นคิดวา  เราจกัไมตองอาบัตดิวยวิธีอยางนี้  จึง  
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สอดองคกําเนดิของตนเขาในองคกําเนิดของศพ  แลวถอนออกทางแผล  เธอ 
ไดมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตอง 
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
        ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งไดพบศพ และท่ีศพน้ันมีแผลอยู 
ใกลองคกําเนดิ  ภิกษุนั้นคิดวา  เราจักไมตองอาบัติดวยวธีิอยางนี้  จึงสอดองค 
กําเนิดของตนเขาในแผล  แลวถอนออกทางองคกําเนิดของศพ  เธอไดมีความ 
รังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                   เร่ืองรูปปน 
        [๖๐]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนดั  ไดถูกตองนมิิต 
แหงรูปปนดวยองคกําเนดิ  เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                               เร่ืองตุกตาไม 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษรูุปหนึ่งมีความกําหนดั ไดถูกตองนิมิตแหง 
ตุกตาไมดวยองคกําเนิด  เธอไดความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติทุกกฏ.  
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                เร่ืองภิกษชุื่อสุนทระ 
        [๖๑] ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุช่ือสุนทระ  บวชจากกรุงราชคฤห  แลว 
เดินไปตามถนน  สตรีผูหนึ่งเห็นทานแลวกลาววา  ทานเจาขา  นิมนตหยุด 
ประเดี๋ยวกอน  ดิฉันจักไหว  นางไหวพลางเลิกผาอันตรวาสกข้ึนแลว  ไดอม 
องคกําเนิดดวยปาก  เธอไดมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ 
สิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสถามวา เธอยินดหีรือ. 
        ภิ.  ขาพระพุทธเจาไมยนิดี  พระพุทธเจาขา.   
        ภ.  ดูกอนภิกษุ  ภกิษุผูไมยินด ี ไมตองอาบัติ. 
                เร่ืองสตรี  ๔  เร่ือง 
        [๖๒] ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล  สตรีผูหนึ่งพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา 
ทานเจาขา  นมินตมาเสพเมถุนธรรมเถิด. 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย  นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร 
        สตรีนั้นแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ดิฉันจกัพยายามเอง  ทาน 
ไมตองพยายาม  โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน. 
        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว  มีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว. 
        ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งพบภิกษแุลวไดกลาวคํานี้วา  ทาน 
เจาขา  นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด. 
         
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 670 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร    
        สตรีนั้นแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามเอง  ดิฉัน 
จักไมพยายาม  โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน. 
        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว  มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว. 
        ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล  สตรีผูหนึ่งพบภกิษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทาน 
เจาขา  นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด. 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร. 
        สตรีนั้นแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามภายใน   แลว 
ปลอยสุกกะภายนอก โดยวธีิอาบัติจักไมมีแกทาน. 
        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว มีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว. 
        ๔.  ก็โดยสมัยนั้นแล  สตรีผูหนึ่งพบภกิษุแลวไดกลาวคํานี้วา  ทาน 
เจาขา นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด. 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        สตรีนั้นแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเขาคะ  ทานจงพยายามภายนอก  แลว 
ปลอยสุกกะภายใน  โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน.  
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        ภิกษนุั้นไดทําอยางนัน้แลว  มีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา   
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว. 
                             เร่ืองปาชา  ๕  เร่ือง 
        [๖๓]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในปาชา  เห็นศพซ่ึงยังไม 
ถูกสัตวกัด  ไดเสพเมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภกิษุ เธอตอง 
อาบัติปาราชิก. 
        ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา  เห็นศพซ่ึงยังไมถูกสัตว 
กัดโดยมาก ไดเสพเมถุนธรรมในศพน้ัน แลวมีความรังเกียจวา พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภกิษุ  เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว. 
        ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา  เห็นศพซ่ึงถูกสัตวกัด 
โดยมาก  ไดเสพเมถุนธรรมในศพนัน้  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ  เธอไมตอง 
อาบัติปาราชิก  แตตองอาบัตถุิลลัจจัย. 
        ๔.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซ่ึงมีศีรษะขาด 
ไดสอดองคกําเนิดเขาไปกระทบในปากท่ีอา  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมี 
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พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว     
        ๕.  ก็โดยสมัยนั้นแลว  ภิกษุรูปหนึ่งไปปาชา เห็นศพซ่ึงมีศีรษะขาด 
ไดสอดองคกําเนิดเขาไปในปากท่ีอา ไมใหกระทบ  แลวมีความรังเกียจวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก  แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                                  เร่ืองกระดูก 
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตปฏิพัทธในสตรีผูหนึ่ง  สตรีนั้น 
ถึงแกกรรมแลว  เขาท้ิงไวในปาชา  กระดูกเกล่ือนกลาด  ภายหลังภิกษนุั้นไป 
ปาชาเก็บกระดูกคุมกันเขาแลว  จดองคกําเนิดลงท่ีนิมิต เธอไดมีความรังเกียจ 
วา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว 
กระมังหนอ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษ ุ
เธอไมตองอาบัติปาราชิก  แตตองอาบัติทุกกฏ. 
                              เร่ืองนาคตัวเมีย 
        [๖๔]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนาคตวัเมีย 
แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตอง 
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.  
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                                เร่ืองนางยักษิณ ี
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนางยักษณิี  แลวมี 
ความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                                เร่ืองหญิงเปรต 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษรูุปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรต  แลวมี 
ความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   เราตอง 
อาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                               เร่ืองบัณเฑาะก 
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในบัณเฑาะก   แลวมี 
ความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว. 
                       เร่ืองภิกษุมีอินทรียพิการ 
        [๖๕]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งมีอินทรียพิการ เธอคิดวา 
เราไมรูสึกสุขหรือทุกข  อาบัติจักไมมีแกเรา  จึงเสพเมถุนธรรม  แลวมีความ 
รังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ๆ  จึงกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรัสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  โมฆบุรุษนัน้ 
รูสึกก็ตาม ไมรูสึกก็ตาม  ตองอาบัติปาราชิกแลว.  
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                                 เร่ืองจับตอง 
        [๖๖] ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งคิดวา  เราจกัเสพเมถุนธรรม 
ในสตรี  คร้ันจบัตองตัวเขาเทานั้น  ก็เกิดความกินแหนง เธอไดมีความ 
รังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติ 
ปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติปาราชิก แตตองอาบัติทุกกฏ. 
        เร่ืองพระอรหันตเมืองภทัทิยะจําวัดหลับ 
        [๖๗]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่ง  อยูในท่ีพักกลางวันในปา   
ชาติยาวนั  แขวงเมืองภัททิยะ  จําวดัหลับอยู  อวยัวะใหญนอยของภกิษนุั้นถูก 
ลมรําเพยใหตงึตัว  สตรีผูหนึ่งพบเขาแลวไดนั่งครอมองคกําเนิด  กระทําการ 
พอแกความประสงคแลวหลีกไป  ภิกษุเหน็องคกําเนิดเปรอะเปอน  จงึกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  องคกําเนิด 
เปนอวยัวะใชการได  ดวยอาการ  ๕  อยาง คือ  กําหนัด ๑  ปวดอุจจาระ  ๑ 
ปวดปสสาวะ  ๑  ถูกลมรําเพย  ๑  ถูกบุงขน ๑  ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย องคกําเนิด 
เปนอวยัวะใชการได  ดวยอาการ  ๕  อยางนี้แล  ภกิษุท้ังหลาย  องคกําเนิด 
ของภิกษนุั้น  พึงเปนอวยัวะใชการได  ดวยความกําหนัดใด  ขอนั้นไมใชฐานะ 
ไมใชโอกาส  เพราะภิกษุนัน้เปนอรหันต   ภิกษนุั้นไมตองอาบัติ. 
                เร่ืองภิกษุเมืองสาวัตถี  ๔  เร่ือง 
        [๖๘]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่ง  อยูในท่ีพกักลางวันใน 
ปาอันธวัน  แขวงเมืองสาวตัถี  จําวัดหลับอยู  สตรีเล้ียงโคคนหน่ึงพบเขา  จึง 
นั่งครอมองคกําเนิด  ภิกษนุั้นยินดกีิริยาท่ีเขาไป   ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว 
ยินดกีิริยาท่ีหยดุอยู  ยนิดีกิริยาท่ีถอนออก  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมี 
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พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภกิษุ  เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว.   
        ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวันในปาอันธวัน 
แขวงเมืองสาวตัถี  จําวัดหลับอยู  สตรีเล้ียงแพะคนหนึ่งพบเขา  จึงน่ังครอม 
องคกําเนิด  ภกิษุนั้นยินดีกิริยาท่ีเขาไป  ยนิดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิด ี
กิริยาท่ีหยุดอยู  ยินดกีิริยาท่ีถอนออก   แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว. 
        ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั  ในปาอันธวัน 
แขวงเมืองสาวตัถี  จําวัดหลับอยู  สตรีหาฟนคนหนึ่งพบเขา  จึงน่ังครอมองค 
กําเนิด  ภิกษุนัน้ยินดีกิริยาท่ีเขาไป  ยินดกีิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีกริิยาท่ี 
หยุดอยู  ยนิดกีิริยาท่ีถอนออก  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว. 
        ๔.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั  ในปาอันธวัน 
แขวงเมืองสาวตัถี  จําวัดหลับอยู  สตรีขนโคมัยคนหนึ่งพบเขา จึงนั่งครอม 
องคกําเนิด ภิกษุนั้นยินดกีิริยาท่ีเขาไป  ยินดีกิริยาท่ีเขาไปถึงท่ีแลว  ยนิดีกิริยา 
ท่ีหยุดอยู  ยนิดีกิริยาท่ีถอนออก  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา  
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ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิก 
แลว.   
                เร่ืองภิกษชุาวมัลละเมืองเวสาลี  ๓  เร่ือง 
        [๖๙]  ๑.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวัน  ในปา 
มหาวัน  แขวงเมืองเวสาลี  จาํวัดหลับอยู  สตรีคนหน่ึงพบเขา  จึงนั่งครอม 
องคกําเนิด  กระทําการพอแกความประสงค  แลวยนืหวัเราะอยูใกล ๆ  ภิกษนุั้น 
ตื่นข้ึนแลวไดถามสตรีนั้นวา  นี่เปนการกระทําของเธอหรือ 
        สตรีนั้นตอบวา  เจาคะ  เปนการกระทําของดิฉัน 
        ภิกษนุั้นมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ  ตรัสถามวา  ดูกอนภกิษุ  เธอรูสึกตัวหรือ 
        ภิ.  ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว  พระพทุธเจาขา 
        ภ.  ดูกอนภิกษุ  ภกิษุผูไมรูสึกตัว  ไมตองอาบัติ. 
        ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวัน  ในปามหาวัน 
แขวงเมืองเวสาลี  จําวัดหลับพิงตนไมอยู  สตรีคนหน่ึงพบเขา  จึงนั่งครอม 
องคกําเนิด  ภกิษุนั้นรีบลุกข้ึนทันที  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสถามวา  ดูกอนภกิษุ  เธอยนิดีหรือ 
        ภิ.  ขาพระพุทธเจาไมยนิดี  พระพุทธเจาขา 
        ภ.  ดูกอนภิกษุ  ภกิษุผูไมยินด ี ไมตองอาบัติ. 
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        ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภกิษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวนั  ในปามหาวนั 
แขวงเมืองเวสาลี จําวัดหลับพิงตนไมอยู  สตรีคนหน่ึงพบเขา  จึงนั่งครอม 
องคกําเนิด  ภกิษุนั้นยันใหกล้ิงไป  แลวมีความรังเกยีจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสถามวา  ดูกอนภกิษุ เธอยนิดีหรือ 
        ภิ.   ขาพระพุทธเจาไมยินดี  พระพุทธเจา 
        ภ.  ดูกอนภิกษุ  ภกิษุผูไมยินด ี ไมตองอาบัติ.   
                        เร่ืองภิกษุเปดประตูนอน 
        [๗๐]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งอยูในท่ีพักกลางวัน ณ  กูฏาคาร 
ศาลาปามหาวนั  แขวงเมืองเวสาลี  เปดประตูจําวัดหลับอยู  อวยัวะใหญนอย 
ของเธอถูกลมรําเพยใหตึงตัว  คร้ังนั้น  สตรีหลายคนถือของหอมและดอกไม 
ไปสูอาราม  มุงตรงไปยังวหิาร  พบภิกษุนัน้  แลวไดนั่งครอมองคกําเนดิ 
กระทําการพอแกความประสงค  แลวกลาววาภกิษุนีเ้ปนบุรุษองอาจนกั  แลวถือ 
ของหอมและดอกไมกลับไป 
        ภิกษเุห็นองคกําเนิดเปรอะเปอน  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  องคกําเนิดยอมเปนอวัยวะใชการได 
ดวยอาการ  ๕  อยาง  คือ กําหนัด  ๑  ปวดอุจจาระ ๑  ปวดปสสาวะ  ๑  ถูก 
ลมรําเพย ๑  ถูกบุงขน  ๑  ดกูอนภกิษุท้ังหลาย องคกําเนดิเปนอวยัวะใชการ 
ไดดวยอาการ  ๕  อยางนีแ้ล  องคกําเนิดของภิกษนุั้น  พึงใชการไดดวยความ 
กําหนดัใด  ขอน้ัน  ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส  เพราะภกิษุนั้นเปนอรหนัต 
ภิกษนุั้นไมตองอาบัติ  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพกัผอนใน 
กลางวัน  ปดประตูกอนจึงจะพักผอนได.  
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                         เร่ืองภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน 
        [๗๑]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะรูปหนึ่ง ฝนวาไดเสพ 
เมถุนธรรมในภรรยาเกา  แลวคิดวา  เราไมเปนสมณะ  จกัสึกละ  แลวเดินทาง 
ไปสูเมืองภารุกัจฉะ  พบทานพระอุบาลีในระหวางทาง จึงกราบเรียนเร่ืองนั้น 
ใหทราบ ทานพระอุบาลีกลาวอยางนีว้า  อาวุโส  อาบัติไมมีเพราะความฝน. 
                        เร่ืองอุบาลีชื่อสุปพพา  ๙  เร่ือง   
        [๗๒]  ๑.  ก็โดยสมัยนัน้แล  อุบาสิกา  ช่ือ  สุปพพา  ในเมืองราชคฤห 
เปนผูมีความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเห็นอยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา  นิมนต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามท่ีระหวางขาออน 
โดยวิธีนี้อาบัตจิักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติปาราชิก 
แตตองอาบัตสัิงฆาทิเสส. 
        ๒.  ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือ  สุปพพา  ในเมืองราชคฤห 
เปนผูมีความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเห็นอยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้  ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร  
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        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด  เจาคะ  ทานจงพยายามท่ีสะดือ  โดยวิธี 
นี้  อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติปาราชิก  
แตตองอาบัตสัิงฆาทิเสส.   
        ๓ . ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤห  เปน 
ผูมีความเล่ือมใสยังออนอยู นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา  นิมนต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด เจาคะ    ทานจงพยายามท่ีเกลียวทอง 
โดยวิธีนี้อาบัตจิักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๔.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤห  เปน 
ผูมีความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา  นิมนต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง การเร่ืองนี้ไมควร  
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        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด  เจาคะ  ทานจงพยายามท่ีซอกรักแร   
โดยวิธีนี้อาบัตจิักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๕.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤห เปนผู 
มีความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิด  เจาคะ  ทานจงพยายามท่ีคอ โดยวิธีนี้ 
อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๖.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤห  เปนผู 
มีความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร  
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        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด  เจาคะ ทานจงพยายามท่ีชองหู  โดย   
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๗.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤหเปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิด  เจาคะ ทานจงพยายามท่ีมวยผม  โดย 
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๘.  ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤหเปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร  
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        นางแนะนําวา นิมนตมาเถิดเจาคะ ทานจงพยายามท่ีงามมือ  โดย 
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๙.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสุปพพา  ในเมืองราชคฤหเปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นมินต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิด  เจาคะ  ดิฉันจักพยายามดวยมือใหสุกกะ 
เคล่ือน  โดยวธีิอาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองบัญญัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
                       เร่ืองอุบาสิกาชือ่สัทธา  ๙  เร่ือง 
        [๗๓]  ๑.  ก็โดยสมัยนัน้แล  อุบาสิกาช่ือสัทธาในเมืองสาวัตถีเปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม  สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา นิมนตมา 
เสพเมถุนธรรมเถิด  
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        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามท่ีระหวางขาออน 
โดยวิธีนี้อาบัตจิักไมมีแกทาน   
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        [๗๔]  ๒.  ก็โดยสมัยนัน้แล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมืองสาวัตถีเปน 
ผูมีความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลยนองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิด  เจาคะ ทานจงพยายามท่ีสะดือ  โดยวิธีนี ้
อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว  กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๓.  ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาช่ือสัทธา ในเมืองสาวัตถี  เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานีว้า ทานเจาขา  นมินต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด  
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        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร   
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิด  เจาคะ ทานจงพยายามท่ีเกลียวทอง 
โดยวิธีนี้อาบัตไิมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นก็ไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกยีจวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๔.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมืองสาวัตถี เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม  สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา  นิมนต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิด  เจาคะ  ทานพยายามท่ีใกลรักแร  โดย 
วิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลว กระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๕.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมืองสาวัตถี  เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยุ  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา นิมนต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด  
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        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามท่ีคอ โดยวิธีนี้ 
อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิก  แลวกระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ๖.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมืองสาวัตถี  เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม  สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา นมินต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลยนองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามท่ีชองหู  โดยวิธีนี ้
อาบัติจักไมมีแกทาน         
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิก  แลวกระมังหนอ  จงึกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๗.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมือวสาวัตถี เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม สตรี 
นั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภิกษุแลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา  นิมนต 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด  
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        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามท่ีมวยผม โดยวิธีนี ้
อาบัติจักไมมีแกทาน 
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติปาราชิก 
แตตองอาบัตสัิงฆาทิเสส.   
        ๘.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมืองสาวัตถี  เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด 
        ภิกษนุั้นหามวา อยาเลยนองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ  ทานจงพยายามท่ีงามมือ  โดยวิธีนี ้
อาบัติจักไมมีแกทาน         
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว  เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก  แตตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
        ๗.  ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสิกาช่ือสัทธา  ในเมือวสาวัตถี เปนผูมี 
ความเล่ือมใสยังออนอยู  นางมีความเหน็อยางนีว้า  สตรีใดใหเมถุนธรรม 
สตรีนั้นช่ือวาใหทานอันเลิศ  นางพบภกิษแุลวไดกลาวคํานี้วา  ทานเจาขา 
นิมนตมาเสพเมถุนธรรมเถิด  
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        ภิกษนุั้นหามวา  อยาเลย  นองหญิง  การเร่ืองนี้ไมควร 
        นางแนะนําวา  นิมนตมาเถิดเจาคะ ดฉัินจักพยายามดวยมือใหสุกกะ 
เคล่ือน โดยวิธีนี้อาบัติจักไมมีแกทาน         
        ภิกษนุั้นไดกระทําตามน้ัน  แลวมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เราตองอาบัติปาราชิกแลวกระมังหนอ  จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุ  เธอไมตองอาบัติปาราชิก 
แตตองอาบัตสัิงฆาทิเสส.   
                             เร่ืองภิกษณุี 
        [๗๕]  กโ็ดยสมัยนัน้แล  พวกลิจฉวกีุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษขืุน 
ใหปฏิบัติผิดในนางภกิษณุี  เธอท้ังสองยินดี พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสีย 
ท้ังสอง  เธอท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตองอาบัติ. 
                         เร่ืองสิกขามานา 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี  จบัภิกษุขืนให 
ปฏิบัติผิดในนางสิกขมานา  เธอท้ังสองยินดี  พระวินัยธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง 
เธอท้ังสองไมยินดี  ท้ังสองไมตองอาบัติ. 
                           เร่ืองสามเณรี 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จบัภิกษุขืนใหปฏิบัติ 
ผิดในสามเณรี  เธอท้ังสองยินดี พระวินยัธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอ 
ท้ังสองไมยินดี ท้ังสองไมตองอาบัติ.  
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                              เร่ืองหญิงแพศยา 
        [๗๖]  ก็โดยสมัยนัน้แล  พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษใุห 
ปฏิบัติผิดในหญิงแพศยา ภิกษุยินดี  พระวนิัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย  ภิกษ ุ
ไมยินด ีไมตองอาบัติ.   
                              เร่ืองบัณเฑาะก 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จบัภิกษใุหปฏิบัติ 
ผิดในบัณเฑาะก  ภิกษยุินดี พระวนิัยธรพึงใหนาสนะภิกษุเสีย  ภกิษไุมยินด ี
ไมตองอาบัติ. 
                           เร่ืองสตรีคฤหัสถ 
        ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จบัภิกษใุหปฏิบัติ 
ผิดในสตรีคฤหัสถ  ภิกษยุินดี  พระวินัยธรพึงใหนาสนะภิกษเุสีย ภกิษไุมยินด ี
ไมตองอาบัติ. 
                           เร่ืองใหผลักกัน 
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี  จับภิกษใุหปฏิบัติ 
ผิดในกนัและกัน  เธอท้ังสองยินดี พระวนิยัธรพึงใหนาสนะเสียท้ังสอง เธอ 
ท้ังสองไมยินดี  ท้ังสองไมตองอาบัติ. 
                           เร่ืองภิกษุผูเฒา 
        [๗๗]  กโ็ดยสมัยนัน้แล ภกิษุผูเฒารูปหนึ่ง   ไดไปเย่ียมภรรยาเกา 
นางไดจับบังคับวาทานจงมาสึกเสียเถิด  ภกิษุนั้นถอยหลังลมหงาย  นางจึงข้ึน 
ครอมองคกําเนิด  เธอไดมีความรังเกยีจ  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ 
ภาคเจา ๆ  ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ  เธอยินดีหรือเปลา.  
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        ภิ.  ขาพระพุทธเจาไมยนิดี  พระพุทธเจาขา. 
        ภ.   ดูกอนภิกษุ  ภกิษุผูไมยินด ี ไมตองอาบัติ. 
                               เร่ืองลูกเนื้อ 
        [๗๘]   กโ็ดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึง่อยูในปา  ลูกเนื้อมาสูท่ีถาย 
ปสสาวะของเธอแลว  ไดอมองคกําเนิดพลางดื่มปสสาวะ  ภิกษนุั้นยินดแีลว 
ไดมีความรังเกียจ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอตองอาบัติปาราชิกแลว.   
                    ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑  จบ 
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                         ปฐมปาราชิกวรรณนา  
                            [เร่ืองพระสุทินน] 
        *เบ้ืองหนาแตเวรัญชกณัฑนี้ไป    คําวา เตน โข ปน  สมเยน 
เวสาลิยา อวิทูเร  เปนตน  มีเนื้อความกระจางโดยมาก. เพราะฉะน้ัน 
ขาพเจาจะงดการพรรณนาตามลําดับบทเสีย  จักพรรณนาแตเฉพาะบทท่ีมีคํา 
สมควรจะกลาวเทานัน้. 
           [อรรถาธิบายชื่อบานและชื่อบุตรเศรษฐี] 
        บานที่ไดช่ือวา  กลันทคาม ก็ดวยอํานาจแหงกระแตท้ังหลาย ท่ี 
เรียกวา กลันทกะ. 
        บทวา  กลนฺทปุตฺโต ความวา (สุทินน)  เปนบุตรของกลันเศรษฐี 
ผูมีทรัพย  ๔๐  โกฏิ ซ่ึงไดช่ือดวยอํานาจแหงบาน  ท่ีพระราชทานสมมติให. 
ก็เพราะมนุษยแมเหลาอ่ืน  ท่ีมีช่ือวากลันทะ  มีอยูในบานตําบลนั้น,ฉะนั้น 
ทานจึงกลาววา  กลันทบุตร แลวกลาวย้ําไวอีกวา  เศรษฐีบุตร. 
        บทวา  สมฺพหุเลหิ  แปลวา  มากหลาย. 
        บทวา สหายเกหิ  ความวา ชนผูช่ือวาสหาย เพราะอรรถวาไป 
รวมกัน คือเขาถึงสุขและทุกขดวยกัน.  สหายนั่นเอง  ช่ือวา  สหายกา. 
(สุทินนกลันทบุตร ไดไปเมืองไพศาลี)  กบัดวยสหายเหลานั้น. 
        บทวา สทฺธึ แปลวา  เปนพวกเดยีวกัน 
*ตอจากนี้ไป  ถาเปนประโยคสนามหลวง  เปนสํานวนแปลของเจาประคุณสมเดจ็พระมหาวีรวงศ 
(จวน อุฎายี  ป.ธ.  ๙ )  วัดมกุฏกษัตริยาราม  เปนสวนมาก.                                          
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        สองบทวา  เกนจิเทว กรณีเยน  ความวา ดวยกิจบางอยางมี 
ประกอบการซื้อขายสินคา  การใหกูยืม  และการทวงหนีเ้ปนตน.  อาจารย 
บางพวก  กลาววา ดวยกิจคือการเลนกฬีาอันเปนนกัขัตฤกษในเดือนกัตติกมาส 
(คือเดือน  ๑๒)  ดังนี้บาง.จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จไปถึงนครไพศาลี 
ในชุณหปกข  (ขางข้ึน)  แหงเดือนกัตติมาส. อนึ่ง  ในนครไพศาลีนี้ มีการเลน   
กีฬาอันเปนนกัขัตฤกษประจําเดือนกัตติกมาสอยางโอฬาร,  สุทินนกลันทบุตร 
นั้น  พึงทราบวา ไป  (ยังนครไพศาลี)  เพื่อเลนกีฬานักขัตฤกษนั้น. 
                [สุทินนกลันทบุตรไปเพื่อฟงธรรม] 
        บทวา  อทฺทสา  โข  ความวา สุทินนกลันทบุตรนั้น ไดเหน็อยางไร ? 
ไดเหน็อยางนีคื้อ :- ไดยินวา สุทินนนั้น ไดเห็นมหาชนผูบริโภคอาหารเชา 
เสร็จแลวหมผาขาว   มีมือถือดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไล  ออกจาก 
พระนครไป  เพื่อเฝาพระพุทธเจาและเพื่อฟงธรรม จึงถามวา  พวกทานจะไป 
ท่ีไหนกนั. 
        มหาชน  ตอบวา จะไปเพื่อเฝาพระพุทธเจา และเพื่อฟงธรรม. 
        สุทินน  กลาววา ถาเชนนั้น  แมขาพเจาก็จะไป  แลวไปไดเหน็ 
พระผูมีพระภาคเจาผูอันบริษทัท้ัง  ๔ แวดลอมแลว ทรงแสดงธรรมอยู  ดวย 
พระสุรเสียงอันไพเราะดังเสียงพรหม.  เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ 
จึงไดกลาวไววา  สุทินนกลันทบุตร ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจา ผูอัน 
บริษัทหมูใหญแวดลอมแลว  ประทับนั่งแสดงธรรมอยู. 
        บทวา  ทิสฺวานสฺส  ตัดบทเปน ทิสฺวาน  อสฺส  แปลวา เพราะ 
ไดเหน็ (ความรําพึงนี้ไดมี)  แกเขา.  
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        บทวา  เอตทโหสิ ความวา  ความรําพึงนี้  ไดมีแกสุทินน  ผูเปน 
ภัพกุลบุตร (กลุบุตรผูควรตรัสรู) ผูอันปุพเพกตปุญญตาตักเตือนอยู. 
        ถามวา  ความรําพึงนี้  ไดมีแลวอยางไร ?   
        แกวา  ไดมีวา  ไฉนหนอ  เราจะพึงไดฟงธรรมบาง. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ยนนฺูน  นั้นเปนบทแสดงถึงความรําพึง. 
        ไดยนิวา  สุทินนนั้น ไดเกิดความรําพึงข้ึนอยางนีว้า บริษัทนี้มีจิต 
ดิ่งลงเปนหนึ่ง ฟงธรรมใดอยู,  โอหนอ  !  แมเราก็พึงฟงธรรมนั้น. 
        หากจะมีอาจารยผูโจทกทวงวา  ในคําวา คร้ังน้ันแล  สุทินนกลันทบุตร 
เขาไปโดยทางบริษัทนั้น นี้  เพราะเหตุไร ทานพระอุบาลีเถระ  จึงไมกลาว 
ไววา เขาไปเฝาโดยทางท่ีพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  แตกลับกลาววา 
เขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นอยู  ? 
        เฉลยวา  จริงอยู  บริษัทหมูใหญ  มีเหลาชนผูหรูหรา  นั่งหอมลอม 
พระผูมีพระภาคเจาอยูแลว, สุทินนกลันทบุตรนี้  มาภายหลังเขา  ไมสามารถ 
จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในบริษัทนัน้ได,  แตก็สามารถจะเขาไปนั่ง 
ในท่ีแหงหนึ่งใกลบริษัทได, เพราะฉะนั้น สุทินนกลันทบุตรนั้น ก็เขาไปหา 
บริษัทนั้นนัน่แล.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จงึไดกลาววา  คร้ังนั้นแล 
สุทินนกลันทบุตรเขาไปโดยทางท่ีบริษัทนั้นอยู*. 
          [สุทินนกลันทบุตรไดฟงธรรมแลวคดิจะบวช] 
        หลายบทวา  เอกมนฺต  นิสินฺนสฺส โข  สุทินฺนสฺส กลนฺท- 
ปุตตฺสฺส  เอตทโหสิ  ความวา  ความรําพึงนี้  หาไดมีแกสุทินนกลันทบุตร 
ผูสักวานั่งแลวเทานั้นไม, โดยท่ีแท  ก็ความรําพึงนั้น  ไดมีแกสุทินนกลันทบุตร 
* วิ.  มหา.  ๑/๑๙.  
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นั้น  ผูนั่งแลว  ณ  ท่ีสมควรขางหนึ่งนัน่แล  เพราะไดฟงธรรมกถาหนอยหนึ่ง 
ซ่ึงประกอบดวยไตรสิกขา  ของพระผูมีพระภาคเจา,  เพราะเหตุนัน้  ทาน 
พระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา  ความรําพึงนี้  ไดมีแกสุทินนกลันทบุตรผูนั่ง 
อยูแลว  ณ  ท่ีสมควรขางหนึ่งแล.   
        ถามวา  ความรําพึงนี้  ไดมีแลวอยางไร ? 
        แกวา  ไดมีวา  ดวยอาการใด ๆ  แล  ( เราจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว)  ดังนี้เปนตน. 
        ในคําวา   ยถา   เปนตนนั้น มีการกลาวโดยสังเขปดงัตอไปนี้:-  เรา 
แลจะรูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยอาการใด ๆ,  ความ 
รําพึงอยางนี้  ยอมมีแกเรา ผูใครครวญอยูดวยอาการนั้น ๆ , พรหมจรรยคือ 
ไตรสิกขา  ช่ือวาอันบุคคล   (ผูอยูครองเรือน)  จะพึงประพฤติใหบริบูรณโดย 
สวนเดยีว  เพราะจะตองทํามิใหขาดเปนทอน  แมตลอดวนัหนึ่ง  แลวพงึใหลุถึง 
จริมกจิต๑ ( คือจิตท่ีเคล่ือนจากภพ)  และช่ือวาอันบุคคล  ( ผูยังอยูครองเรือน) 
จะพึงประพฤติใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว   เพราะจะตองทํามิใหเศราหมอง  ดวย 
มลทินคือกิเลสแมตลอดวันหนึ่ง  แลวพึงใหลุถึง  จริมกจิต๒  (คือจิตท่ีเคล่ือน 
จากภพ). 
        บทวา  สงฺขลิขติ  ความวา  จะพึงปฏิบัติใหเปนดุจสังขท่ีขัดเกลาแลว 
คือใหมีสวนเปรียบดวยสังขท่ีชําระลางแลว.         
        หลายบทวา  อิท  น สุกร อคาร  อชฺณาวสตา  ความวา  อัน 
บุคคลผูยังอยูในทามกลางแหงเรือน จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดย 
สวนเดยีว  ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว  ดุจสังขท่ีขัดเกลาแลว  เปนของทําไมได 
๑-๒. จริมกจิต หมายถึง  จุติจติ คือจิตเคล่ือนจากภพ หมายถึงจนดับชีวติ. ในฎีกาสารัตถทีปนี 
          ๒/๔. 
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งาย  ไฉนหนอ ! เราจะพึงปลงผมและหนวด  ครองคือนุงหมผากาสาวะ  เพราะ 
เปนของยอมแลวดวยรสแหงน้ําฝาด  อันเปนของสมควรแกบรรพชิต  ผูประ- 
พฤติพรหมจรรย  แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
        ก็เพราะกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน  ท่ีเปนประโยชนเกื้อกลูแก 
เรือน ทานเรียกวา อคาริยะ  ในบทวา อนคาริย นี้.  และกสิกรรมพา- 
ณิชยกรรมเปนตนนั้น ยอมไมมีในบรรพชา  เพราะเหตุนั้น บรรพชาบัณฑิต   
พึงรูวา อนคาริยา. ซ่ึงการบรรพชาท่ีไมมีเรือนนั้น. 
        บทวา  ปพฺพเชยฺย  แปลวา  พึงเขาถึง. 
[สุทินนกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา] 
        หลายบทวา  อจิรวุฏ ิตาย ปริสาย   เยน  ภควา  เตนปุสงฺกมิ 
ความวา  สุทินน  เม่ือบริษัทยงัไมลุกไป  กย็งัไมไดทูลขอบรรพชากะพระผูมี- 
พระภาคเจา.  เพราะเหตุไร ? เพราะในบริษทันั้น  ญาติสาโลหิต  มิตรและ 
อํามาตยของสุทินนนั้น  มีอยูมาก, พวกญาติเปนตนเหลานั้น  จะพึงพูดวา 
ทานเปนบุตรนอยคนเดียวของมารดาบิดา,  ทานไมไดเพือ่จะบวช  ดังนีแ้ลว 
พึงจับแมท่ีแขนฉุดออกไป,  ในเวลานั้น  สุทินน  คิดวา  อันตราย  จักมีแก 
บรรพชา  จึงลุกข้ึนเดินไปไดหนอยหน่ึง  พรอมกับบริษัทนั่นเอง แลวหวน 
กลับมาอีก  ดวยการอางเลศแหงสรีรกิจบางอยาง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
แลวทูลของบรรพชา.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา  คร้ัง 
นั้นแล สุทินนกลันทบุตร  เม่ือบริษัทลุกไปแลวไมนานนักก็เขาเฝา  โดยทางท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู,  คร้ันเขาไปเฝาแลว  ก็ถวายบังคมพระผูมีพระ 
ภาคเจา นั่งอยู  ณ  ท่ีสมควรขางหนึ่ง. สุทินนกลันทบุตร  นั่งอยู  ณ  ท่ีสมควร 
ขางหนึ่งแลวแล ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
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ดวยอาการใด ๆ  ขาพระพุทธเจา  จึงจะรูถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว  
อันบุคคลผูยังอยูครองเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว 
ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว  ดจุสังขท่ีขัดเกลาแลว  เปนของทําไมไดงาย,  ขาพระ 
พุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด  ครองผากาสวะ  ออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชิต,  ของพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด 
พระเจาขา !๑   
        ก็เพราะจาํเดิมแตราหุลกุมารบรรพชามา  พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรง 
บวชใหบุตรผูท่ีมารดาบิดาไมอนุญาต.  เพราะฉะน้ัน  จึงตรัสถามสุทินนนั้นวา 
ดูกอนสุทินน !  ก็เธออันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
แลวหรือ ?.๒ 

        เบ้ืองหนาแตพระพุทธดํารัสนี้ไป  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความไปตาม 
แนวพระบาลีนั่นแล  อยางนีใ้นบทวา  ต กรณีย  ตีเรตฺวา๓  นี้.  (สุทินน 
กลันทบุตรนั้น)  ใหกรณยีกิจนั้นเสร็จลง  ดวยการทอดท้ิงธุระนั่นเอง.  จริงอยู 
น้ําใจของสุทินนกลันทบุตร  ผูมีฉันทะแรงกลาในการบรรพชา  หาไดนอมไป 
ในธุระกจิท้ังหลายมีประกอบการซ้ือขายสินคา  การใหกูยมืและทวงหน้ีเปนตน 
หรือในการเลนกีฬานักขัตฤกษไม. 
           [มารดาบิดาไมอนุญาตใหสุทินนบวช] 
        ก็ในบทวา  อมฺม  ตาต  นี้  มีวินจิฉัยดงันี้ :-  สุทินนกลันทบุตร 
เรียกมารดาวา อมฺม  แม (และ) เรียกบิดาวา ตาต พอ. 
        สองบทวา  ตฺว  โขสิ  ตัดบทเปน ตฺว โข  อสิ แปลวา  (ลูก 
สุทินน)  เจาเทานั้นแล  เปน.... 
๑-๒-๓.  วิ. มหา.  ๑/๒๐.  
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        บทวา  เอกปุตตฺโก  ความวา  เปนบุตรคนเดียวแท ๆ  คือพี่ชาย 
หรือนองชายคนอ่ืนของเจาไมมี. 
        อนึ่ง  ในบทวา  เอกปุตตฺโก  นี้  เม่ือมารดาบิดาควรจะกลาววา 
เอกปุตฺโต แตกลาววา  เอกปุตตฺโก ก็ดวยอํานาจความเอ็นดู. 
        บทวา  ปโย  แปลวา  ผูใหเกดิปติ. 
        บทวา  มนาโป แปลวา  ผูเจริญใจ.   
        บทวา  สุเขธิโต แปลวา  ผูรุงเรืองมาดวยความสุข.  อธิบายวา 
ผูเจริญมาดวยความสุข. 
        บทวา สุขปริหโฏ  ความวา  ผูอันเหลาชนประคบประหงมมาดวย 
ความสุข คือต้ังแตเวลาเกิดมาแลว  ก็มีพีเ่ล้ียงนางนมท้ังหลายผลัดเปล่ียนตัก 
กันอุมทรงไว  เลนอยูดวยส่ิงของเคร่ืองเลนในเวลายังเปนเด็กเล็ก ๆ  มีมาและ 
รถเปนตน  อันพี่เล้ียงเปนตนใหบริโภคโภชนาหารที่มีรสอรอยดี  ช่ือวาผูอัน 
เหลาชนประคบประหงมมาดวยความสุข. 
        หลายบทวา  น ตฺว  ตาต  สุทินฺน กิฺจิ  ทุกฺขสฺส   ชานาสิ 
ความวา  แนะลูกสุทินน  เจายอมไมรูสวนเลี้ยวแหงทุกขอะไร ๆ  แมเพยีงเล็ก 
นอยเลย.  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา  เจายอมไมไดเสวยอะไร  ๆ  ดวยความทุกข 
คําวา  ทุกฺขสฺส  เปนฉัฏฐีวภิัตติลงในอรรถตติยาวภิัตติ. ก็ความรูเปนไปใน 
อรรถคือความเสวย. 
        อีกอยางหน่ึง อธิบายวา เจายอมระลึกถึงทุกขอะไร ๆ  ไมได . คําวา 
ทุกฺขสฺส  นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถทุติยาวภิัตติ.  ก็ความรูเปนไปในอรรถ 
คือความระลึก.  
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        แมในวิกปัปท้ังสอง  พึงเห็นการลบวภิัตติท่ีเสมอกนัแหงบทเบ้ืองตน 
ดวยบทเบื้องปลายเสีย.  คําถามท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดนั้น  ผูศึกษาควรทราบ 
ตามแนวคัมภรีศัพทศาสตร.   
        หลายบทวา  มรเณนป  มยนฺเต  อกามกา  วินา  ภวิสฺสาม 
ความวา  แมถาเม่ือเราท้ังสอง  ยงัมีชีวิตอยู  เจาจะพึงตายไซร,  แมดวยความ 
ตายของเจานัน้  เราท้ังสอง  ก็ไมตองการ  คือไมปรารถนา  ช่ือวาจักไมยอม 
เวน  (ใหเจาตาย)  ตามความพอใจของตน,  อธิบายวา เราทั้งสองจักประสบ 
ความพลัดพรากเจาไมได. 
        หลายบทวา  กึ  ปน  มย  ต  ความวา  เม่ือเปนเชนนัน้  ก็เหตุ 
อะไรเลา  จักเปนเหตุใหเราทั้งสองอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยู  (ออกบวชเปน 
บรรพชิต). 
        อีกอยางหน่ึง  ในบทวา  กึ  ปน มย  ต นี้  พึงเห็นใจความอยาง 
นี้วา  กเ็พราะเหตุไรเลา  เราทั้งสอง  จึงจักยอมอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวติอยู. 
        บทวา  ตตฺเถว  ความวา  (สุทินนกลันทบุตรนั้น  นอนลง)  ในสถาน 
ท่ีท่ีเขายืนอยู ซ่ึงมารดาบิดาไมอนุญาตใหเขาบวชนั้นนั่นเอง 
        บทวา  อนนฺตรหิตาย  ความวา  บนฟนท่ีอันมิไดลาดดวยเคร่ือง 
ปูลาดอะไร ๆ .         
        บทวา  ปริจาเรหิ  ความวา  เจาจงใหพวกนกัขับรองนักเตนรําและ 
นักฟอนเปนตน  บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว  จงใหอินทรีย (คือรางกายทุกสวน) 
เท่ียวไป  คือใหสัญจรไปตามสบายรวมกบัสหายท้ังหลาย  ในหมูนกัขับรองเปน 
ตนเหลานั้น,อธิบายวา  เจาจงนํานักขับรองเปนตน  เขามาทางน้ีและทางนี้เถิด.  
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        อีกอยางหน่ึง บทวา  ปริจาเรหิ  ความวา  เจาจงใหพวกนกัขับรอง 
นักเตนรําและนักฟอนเปนตน  บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว  จงเลน  คือจงเขา 
ไปสมาคม ไดแกจงร่ืนรมยรวมกับสหายท้ังหลายเถิด,  มีคําอธิบายไววา  จง 
เลนกีฬาเถิด  ดังนี้บาง. 
        สองบทวา  กาเม  ปริภฺุชนฺโต ความวา เจาจงบริโภคโภคทรัพย 
ท้ังหลายรวมกบับุตรและภรรยาของตนเถิด.   
        สองบทวา   ปฺุานิ  กโรนฺโต  ความวา เจาจงปรารภพระพุทธ 
พระธรรม และ  พระสงฆแลว บําเพ็ญกุศลธรรมท้ังหลาย อันเปนเคร่ือง 
ชําระทางสุคติใหบริสุทธ์ิดวยดี  มีการเพิ่มใหทานเปนตนเถิด. 
        สองบทวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ความวา สุทินนกลันทบุตร  เพื่อตัด 
ความเกีย่วของดวยการพูดวาจา  จึงไดงดการสนทนาปราศรัยเสีย. 
            [สหายไปหามไมใหสุทินนบวชไมสําเร็จ] 
        คราวนั้น  มารดาบิดาของสุทินน  พูด  (เลาโลม)  ถึง  ๓  คร้ัง  เม่ือ 
ไมไดแมเพียงคําตอบ  จึงส่ังใหเรียกพวกสหาย (ของเขา) มาแลวส่ังวา  สุทิ- 
นนผูเปนสหายของพวกเธอนั้น  มีความประสงคจะบวช  พวกเธอจงชวยหามเขา 
ดวย.  แมสหายเหลานัน้เขาไปหาเขาแลวกไ็ดพูด  (ออนวอน)  ถึง  ๓ คร้ัง 
แตสุทินนกไ็ดนิ่งเงียบแมตอ  (หนา)  สหายเหลานั้น.  เพราะเหตุนั้น  ทาน 
พระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาวไววา  อถโข  สุทินฺนนฺส  กลฺนทปุตตฺสฺส สหา- 
ยกา  ฯเปฯ  ตณฺุหี  อโหสิ*. 
             [สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาใหสุทินนบวช] 
        คร้ังนั้น พวกสหายของสุทินนนั้น ไดมีความรําพึงดังนี้วา หากวา 
สุทินน เมื่อไมไดบวช  จักตาย, จักไมมีคุณอะไร,    แตมารดาบิดา  จักได 
เห็นเขาผูบวชแลวเปนคร้ังคราว,  ถึงพวกเราจักไดเห็น,  อนึ่ง  ข้ึนช่ือวาการ 
* วิ.มหา. ๑/๒๓-๔.  
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บวชนั่น  เปนภาระท่ีหนัก,  ผูบวชจะตองถือบาตรเดินเท่ียวบิณฑบาตทุกวัน ๆ, 
พรหมจรรย  มีการนอนหนเดยีว  ฉันหนเดียว เปนกิจท่ีทําไดยากอยางยิ่ง,  และ 
สุทินนนี้ เปนผูละเอียดออน  เปนชาติชนชาวเมือง, เขา  เม่ือไมสามารถจะ 
ประพฤติพรหมจรรยนั้นได  ก็จักกลับมาท่ีเรือนนี้อีกท่ีเดยีว,  เอาเถิด  พวก 
เรา  จักขอใหมารดาบิดาของเขาอนุญาตใหบวช. สหายเหลานั้น  กไ็ดทําเหมือน 
อยางนั้นแลว.   
            [มารดาบิดาอนุญาตใหสุทินนบุตรชายบวช] 
        ฝายมารดาบิดา  ก็ไดอนญุาตใหเขาบวช.  เพราะเหตุนั้น ทานพระอุ- 
บาลีเถระ  จึงไดกลาวไววา อถโข สุทินฺนสฺส  กลนฺทปุตตฺสฺส  สหายกา 
เยน  สุทินฺนสฺส  กลนฺทปุตตฺสฺส  มาตาปตโร  ฯเปฯ  อนฺุาโตสิ  มา- 
ตาปตูหิ อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชาย.๑ 

        บทวา  หฏโ  แปลวา ผูยินดแีลว 
        บทวา อุทคฺโค แปลวา  ผูมีกายและจติฟูข้ึนดวยอํานาจปติ. 
        บทวา  กติปาห  แปลวา  ส้ินวันเล็กนอย. 
        สองบทวา  พล  คาเหตวฺา  ความวา  สุทินนกลันทบุตรนั้นเม่ือบริ- 
โภคโภชนาหารที่สบาย  และบริหารรางกายดวยกจิมีการอบและอาบน้าํเปนตน 
ใหเกดิกําลังกายแลว   ไหวมารดาบิดา  ลาเครือญาติผูมีหนาเต็มดวยน้ําตา แลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงประทับ  ฯลฯ  ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมี 
พระภาคเจา พระพุทธเจาขา !  ขอองคไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวช 
เถิด  พระพุทธเจาขา !๒ 

๑.  วิ. มหา.  ๑/๒๔.   ๒. วิ.  มหา  ๑/๒๕  
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        [พระพุทธเจารับส่ังภิกษุบวชใหสุทินนกลันทบุตร]   
        พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง  ผูเท่ียวบิณฑบาต 
เปนวัตร  ซ่ึงยนืเฝาอยูในท่ีใกลมาวา  ดูกอนภิกษุ ! ถาเชนนั้น  เธอจงให 
สุทินนบรรพชาและอุปสมบทเถิด. 
        ภิกษรูุปนัน้  ทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ดีละ  พระพุทธเจาขา! 
แลว  ไดสุทินนกลันทบุตร  ท่ีพระชินเจาทรงประทานเปนสัทธิวิหาริก  ให 
บรรพชาและอุปสมบทแลว. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ  จึงกลาวไววา 
สุทินนกลันทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว* 

        อนึ่ง  ยกเวนในอธิการวาดวยทานสุทินนไดรับบรรพชาอุปสมบทนี้เสีย 
การบรรพชาและอุปสมบท  พระอรรถกถาจารยท้ังหลาย  ก็ไดกลาวไวแลวใน 
อรรถกถาท้ังปวง.  สวนขาพเจาจักกลาว  (บรรพชาและอุปสมบทน้ัน)ในขันธกะ 
ดวยอํานาจแหงพระบาลีตามท่ีตั้งไวแลวนัน้แล  และหาใชจักกลาวแตบรรพชา 
และอุปสมบทในขันธกะอยางเดียวเทานัน้ไม คําแมอ่ืนใด  ท่ีควรกลาวใน 
ขันธกะกด็ี  ในคัมภีรบริวารก็ดี  อันพระอรรถกถาจารยท้ังหลายกลาวไวแลวใน 
วิภังค ขาพเจาจักกลาวคํานั้นไวในท่ีนั้น ๆ  แล  ท้ังหมด.  แทจริง  เม่ือขาพเจา 
กลาวตามท่ีอธิบายมาอยางนี้  การพรรณนา  ยอมเปนอันขาพเจาทําแลวโดย 
ลําดับแหงพระบาลีทีเดียว.  เพราะเหตุนี้  นักศึกษาท้ังหลาย  ผูมีความตองการ 
ดวยการวนิิจฉัยนั้น ๆ  ตรวจดูวินยัสังวรรณนานี้  โดยลําดับพระบาลีนัน้แล 
ก็จักรูการวินิจฉัยท่ียังเหลือไดดี  ฉะนีแ้ล. 
        บทวา  อจิรูปสมฺปนฺโน  คือทานสุทินนนั้น  เปนผูอุปสมบทแลว 
ไมนาน  มีคําอธิบายวา โดยกาลไมนานนัก  แตอุปสมบทมานั่นเอง. 
* วิ.  มหา.  ๑/๒๕. 
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        บทวา  เอวรูเป  คือมีสวนอยางนี้  ไดแก  มีชาติอยางนี้. 
        บทวา  ธุตคุเณ ไดแก คุณอันเปนเคร่ืองกําจัดกิเลส. 
        สองบทวา  สมาทาย วตฺตติ  ความวา  (ทานสุทินนนัน้)  สมาทาน 
คือรับเอา  ประพฤติ  เท่ียวไป อยู.   
        สองบทวา  อารฺ ิโก  โหติ  ความวา  หามเสนาสนะแดนบาน 
เสียแลว  เปนผูชอบอยูปาเปนวัตร  ดวยอํานาจสมาทานอารัญญิกธุดงค. 
        บทวา  ปณฺฑปาติโก  ความวา  หามภตั ๑๔  อยาง  ดวยการหาม 
อติเรกลาภเสียแลว  เปนผูชอบเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  ดวยอํานาจสมาทาน 
บิณฑปาติยธุดงค. 
        บทวา ปสุกูลิโก  ความวา  หามคฤหบดีจีวรเสียแลว  เปนผูชอบ 
ทรงผาบังสกุลเปนวัตร  ดวยอํานาจสมาทานปงสุกูลิกธุดงค. 
        บทวา  สปทานจาริโก  ความวา หามการเท่ียวโลเลเสียแลว  เปน 
ผูชอบเท่ียวตามลําดับตรอกเปนวัตร คือเขาไปเพื่อภกิษาตามลําดับเรือน  ดวย 
อํานาจสมาทานสปทานจาริยธุดงค. 
        บทวา  วชฺชิคาม  ความวา  (ทานสุทินนนั้นเขาอาศัย)  หมูบานชาว 
วัชชีหรือหมูบานในแควนวชัชี. 
     [ญาติของทานสุทินนท่ีเมืองไพศาลีมีสมบัติมาก] 
        ในคําเปนตนวา  อฑฺฒา มหทฺธนา  มีวินิจฉัยดังนี:้-  (ญาติท้ังหลาย 
ของเราในเมืองไพศาลี) ช่ือวาเปนผูม่ังค่ัง  เพราะมีเคร่ืองอุปโภคและอุปกรณ 
แหงเคร่ืองบริโภคมาก.   มีคําอธิบายวา  จริงอยู  เคร่ืองอุปโภค  และอุปกรณ 
แหงเคร่ืองอุปโภค  ของญาติเหลานั้น ๆ  มีมาก คือมีหนาแนน  ท้ังเปนวตัถุ 
มีสาระ.  
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        ช่ือวา  ผูมีทรัพยมาก  เพราะมีทรัพยท่ีฝงไวมาก. 
        บทวา  มหาโภโค ช่ือวาผูมีโภคะมาก เพราะมีโภคะคือวัตถุท่ีเปน 
เสบียง (สําหรับจาย)  ประจํามาก.    
        ช่ือวา  ผูมีทองและเงินมาก  เพราะนอกจากเคร่ืองอุปโภคอยางอ่ืน 
ก็ยังมีทองและเงินนั่นแหละมากมาย. 
        ช่ือวา  ผูมีอุปกรณแหงทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจมาก เพราะอุปกรณแหง 
ทรัพยเคร่ืองปล้ืมใจ  อันเปนเคร่ืองประดับ  ซ่ึงทําความปติปราโมทยให มี 
มากมาย.  พึงทราบวา เปนผูมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย  เพราะทรัพยและ 
ขาวเปลือกอันแลกเปล่ียนกนัดวยอํานาจการซ้ือขาย  มีจํานวนมาก. 
        สองบทวา เสนาสน  สสาเมตฺวา  ความวา เก็บงําเสนาสนะแลว 
อธิบายวา จัดต้ังเสนาสนะนัน้ไวอยางเรียบรอย   โดยประการท่ีเสนาสนะจักไม 
เสียหาย. 
        [ญาตินําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน  ๖๐  ถาด] 
        สองบทวา  สฏ ิมตฺเต  ถาลิปาเก  ความวา  (ญาติท้ังหลายของ 
ทานสุทินนนําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน)  มีประมาณ ๖๐  หมอ โดยกําหนด 
แหงการคํานวณ. 
        ก็บรรดาภัต  ๖๐  หมอนี้  เฉพาะหมอหนึ่ง  ๆ  จุภตัพอแกภิกษุ  ๑๐  รูป 
ภัตแมท้ังหมดนั้น  ภกิษุ ๖๐๐  รูปพอฉัน. 
        ในสองบทวา  ภตฺตาภหิาร อภิสรึสุ  นี้ มีวิเคราะหดงันี้:- อาหาร 
ท่ีช่ือวา  อภหิาร  เพราะอรรถวา อันบุคคลนาํไปเฉพาะ.  นาํอะไรไป? 
นําภัตไป.  อภหิาร  คือภัตนัน่เอง  ช่ือภัตตาภิหาร.  ซ่ึงภตัตาภิหารนัน้.  
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        บทวา  อภิหรึสุ ความวา  ญาติท้ังหลายนําภตัตาหารไปไวเฉพาะหนา. 
อธิบายวา  ถือเอาแลว  ไดไปยังสํานักของทานพระสุทินนนั้น. 
        ถามวา ภตันั้น มีประมาณเทาไร ?   
        แกวา  มี  ๖๐  หมอ.  เพราะเหตุนัน้  ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา 
ญาติท้ังหลาย นําภัตตาหารมีประมาณ  ๖๐  หมอ ไปถวายทานพระสุทินน.* 

        สองบทวา  ภิกฺขูน  วิสฺสชฺเชตฺวา  ความวา  ทานพระสุทินนนั้น 
มีความประสงคจะเท่ียวจาริกไปลําดับตรอกดวยตนเอง เพราะเปนผูถือ 
เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรอยางอุกฤษฏ จึงไดสละ  คือถวาย (ภตัตาหารมี 
ประมาณ  ๖๐  หมอนั้น)  เพือ่เปนของฉันแกภกิษุท้ังหลาย. จริงอยู ทานผูมี 
อายุนี้  ใฝใจวา ภิกษุท้ังหลายจักไดลาภ  และเราก็จกัไมลําบากดวยบิณฑบาต 
แลวจึงมา  เพือ่ประโยชนนัน้นั่นเอง. เพราะฉะน้ัน  ทานพระสุทินนนั้น 
เม่ือทํากิจท่ีสมควรแกการมาของตน จึงไดสละแกภกิษุท้ังหลาย  สวนตนเองก ็
เขาไปบิณฑบาต.  นางทาสีของพวกญาติ  ช่ือญาติทาสี. 
                          [อธิบายเร่ืองขนมบูดเนา] 
        บทวา  อาภิโทสิก ไดแกขนมกุมมาสท่ีเก็บไวนาน  คือลวงไปได 
คืนหนึ่งแลว  เปนของบูด. 
        ในบทวา  อาภิโทสิก  นัน้  มีใจความเฉพาะบทดังตอไปนี้ :- ขนม 
กุมมาส  ท่ีช่ือวาอภิโทสะ เพราะอรรถวา  ถูกโทษคือความบูดครอบงํา. อภิโทสะ 
นั่นเอง  ช่ืออาภิโทสิกะ. อีกอยางหนึ่ง  สัญญา  คืออาภิโทสิกะนี้  เปนสัญญา 
คือช่ือแหงขนมกุมมาส  ท่ีลวงไปไดคืนหนึ่งแลว.  ซ่ึงขนมกุมมาส  ช่ืออาภิ- 
โทสิกะนั้น. 
* วิ. มหา.  ๑/๒๖.  
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        บทวา  กุมฺมาส  ไดแก  ขนมกุมมาส  ท่ีเขาทําดวยขาวเหนียว.   
        สองบทวา  ฉฑฺเฑตุกามา  โหติ  ความวา  ขนมกุมมาสนั้นเปนของ 
ไมควรบริโภค  โดยท่ีสุดแมพวกทาสและกรรมกร  กระทั่งถึงฝูงโค  เพราะฉะน้ัน 
นางทาสีจึงมีความมุงหมายจะเทขนมกุมมาสนั้นท้ิงเสียภายนอก  ดุจเทหยากเยื่อ 
ท้ิง  ฉะนั้น 
        บทวา  สเจ  ต ตัดบทเปน สเจ  เอต  แปลวา  ถาของนั่น. 
        พระสุทินน  เรียกทาสีของญาติวา  แนะนองหญิง  ดวยอํานาจอริย- 
โวหาร. 
        บทวา  ฉฑฺฑนียธมฺม  แปลวา  มีอันจะตองท้ิงเปนสภาพ.  มีคําอธิบาย 
ไววา  แนะนองหญิง  ถาของนั่น  มีอันจะตองท้ิงในภายนอกเปนธรรมดา คือ 
เปนของท่ีเขาสละความหวงแหนแลวไซร  เธอจงเกล่ียลงในบาตรของเราน้ีเถิด. 
        ถามวา  กบ็รรพชิตยอมได  เพื่อจะพูดอยางนี้หรือ ? ไมเปนวิญญัต ิ
(การออกปากขอ) หรือปยุตตวาจา  (วาจาพูดขอเกีย่วดวยปจจยั) หรือ ? 
        แกวา  ไมเปน  (ท้ังสองอยาง) 
        ถามวา เพราะเหตุไร  จึงไมเปน? 
        แกวา  เพราะเปนของท่ีเขาสละความหวงแหนแลว. 
        จริงอยู  จะพูดวา  ทานจงให  คือจงนําส่ิงของซ่ึงมีอันจะตองท้ิงเปน 
ธรรมดา  คือเปนของท่ีเขาสละความหวงแหนแลว  ท่ีพวกเจาของไมมีความ 
เสียดายท้ังหมด  มาเกล่ียลงในบาตรนี้เถิด  ดังนี้ก็ควร.  จริงอยางนั้น แมทาน 
พระรัฐบาล  ผูประพฤติอริยวงศอยางดเีลิศ  ก็ไดพดูวา เธอจงเกล่ียขนมกุมมาส 
ซ่ึงมีอันจะตองท้ิงเปนธรรมดาลงในบาตรของเรานี้เถิด.  เพราะฉะนั้น ของส่ิงใด 
มีอันจะตองเปนธรรมดาเห็นปานนี้ก็ดี  ของส่ิงอ่ืนมีรากไมผลไมและเภสัชใน  
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ปาเปนตน อันไมมีใครหวงแหนกด็ี ภกิษุควรใหนําส่ิงของนั้นท้ังหมด  มาแลว 
ฉันไดตามสบาย  ไมควรจะรังเกียจ.   
  [พระสุทินนออกบวชได  ๘  ป  นางทาสีจําอวัยวะบางสวนได] 
        บทวา  หตฺถาน  ความวา  นางทาสีของญาติ  ไดถือเอาเคามือท้ังสอง 
ของพระสุทินนผูนอมบาตรเขาไปเพื่อรับภกิษา  ตั้งแตขอมือไป. 
        บทวา ปาทาน ความวา  นางทาสีของญาติ ไดถือเอาเคาเทาท้ังสอง 
จําเดิมแตชายผานุงไป. 
        บทวา  สรสฺส  ความวา  เม่ือพระสุทินน เปลงวาจาวา แนะนองหญิง 
ถาของนั้น ดังนี้เปนตน  นางทาสีของญาติก็จําสุมเสียง  (ของทาน) ได. 
        สองบทวา  นิมิตฺต อคฺคเหสิ ความวา นางทาสีของญาติไดถือเอา 
คือจําได  หมายความวา  กําหนดอาการที่ตนเคยสังเกตไดในคราวท่ีทานยังเปน 
คฤหัสถ. 
        จริงอยู  พระสุทินนบวชในพรรษาท่ี  ๑๒ ของพระผูมีพระภาคเจา  ใน 
พรรษาท่ี  ๒๐  ของพระผูมีพระภาคเจา ไดเขาไปบิณฑบาตยังตระกูลญาติตนเอง 
มีพรรษาได  ๘  ตั้งแตบวชมา.  เพราะเหตุนั้น  นางทาสีของญาติคนนั้น  เหน็ 
ทานแลวจึงจําไมได  แตถือเอาเคา  (นิมิต) ไดดวยประการฉะนี้. 
        หลายบทวา สุทินฺนสฺส มาตร  เอตทโวจ ความวา  นางทาสี 
ของญาติ  ไมอาจจะพดูคําเปนตนวา  ทานเจาขา ! ทานหรือหนอคือพระสุทินน 
ผูเปนนายของดิฉัน  ดังนี้  กบับุตรชายผูเปนนาย (ของตน) ซ่ึงเขาบวช 
แลวดวยความเคารพยิ่ง  จึงรีบกลับเขาไปในเรือน  แลวไดแจงขาวนี้กะมารดา 
ของพระสุทินน. 
        ศัพทวา  ยคฺเฆ เปนนิบาต ลงในอรรถแหงคําบอกเลา.  
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        ศัพทวา  เช  ท่ีมีอยูในบทวา  สเจ  เช  สจฺจ นี้  เปนนบิาต 
ลงในอรรถแหงคํารองเรียก.  ความจริง  ชนท้ังหลายในประเทศนั้นยอมรองเรียก 
หญิงสาวใช  ดวยภาษาอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น ในคําวา   สเจ  เช  สจฺจ 
นี้  พึงทราบใจความอยางนีว้า  แมทาสีผูเจริญ  ! ถาเจาพูดจริงไซร. 
  [พวกบรรพชติไมนัง่ฉนัในท่ีไมสมควรเหมือนคนขอทาน]   
        สองบทวา อฺตร  กุฑฺฑมูล  ความวา  ไดยินวา  ในประเทศน้ัน 
ในเรือนของเหลาชนผูเปนทานบดี  มีหอฉันไว,  และในหอฉันนีเ้ขาก็จัด 
ปูอาสนะไว ท้ังไดจัดต้ังน้ําฉันและน้ําสมไวพรอม.  บรรพชิตท้ังหลาย  คร้ัน 
เท่ียวไปบิณฑบาตแลว (กลับมา)  นั่งฉันท่ีหอฉันนั้น ถาปรารถนาจะรับเอา 
ภัตตาหารท่ีมีอยู  ก็รับเอาของท่ียังมีอยู  แมของเหลาชนผูเปนทานบดไีป. 
เพราะฉะนั้น  แมสถานท่ีนั้น  ควรทราบวา  ไดแกพะไลฝาเรือนแหงใดแหงหนึ่ง 
ใกลหอฉันนี้  แหงตระกูลใดตระกูลหนึ่ง.  จริงอยู  บรรพชิตท้ังหลาย  ยอมไม 
นั่งฉันในสถานท่ีไมสมควร  เหมือนพวกมนุษยกําพราฉะนั้นแล. 
        ศัพทวา  อตฺถิ  ท่ีมีอยูในบทวา  อตฺถิ นาม  ตาต  นี้ เปนนิบาต 
ลงในอรรถวา มีอยู,  และศัพทวา  นาม (ท่ีมีอยูในบทนั้น)  ก็เปนนิบาต 
ลงในอรรถแหงคําถาม  และในอรรถแหงความดูหม่ิน. 
 [บิดาติเตียนพระสุทินนวาฉันขนมบูดเหมือนดื่นน้าํอมฤต] 
        จริงอยู  ทานกลาวคําอธิบายน้ีไววา  (บิดาพูดกับพระสุทินนผูเปน 
บุตรชายวา)  พอสุทินน !  ทรัพยของเรา  กมี็อยูมิใชหรือ ?  พวกเราซ่ึงมีเจา 
เปนบุตรชาย  ผูมานั่งฉันขนมกุมมาสท่ีเกบ็ไวคางคืนอยูในท่ีเชนนี้  จะพึงถูก 
ประชาชนเขาตําหนวิา  เปนผูไมมีทรัพยมิใชหรือ ?  
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       อนึ่ง  พอสุทินน ! พอแมก็ยังมีชีวิตอยู มิใชหรือ  ? พอแมซ่ึงมีเจา 
เปนบุตรชาย  ผูมานั่งฉันขนมกุมมาสท่ีเกบ็ไวคางคืนอยูในท่ีเชนนี้  จะถูก 
ประชาชนเขาตําหนวิา  ตายแลวมิใชหรือ ? 
        อนึ่ง   พอสุทินน  !  พอสําคัญวา สมณคุณท่ีเจาไดเพราะอาศัยศาสนา 
มีอยูในภายในจิตใจของเจา ผูซ่ึงแมเจริญเติบโตมาดวยรสแหงอาหารท่ีดี  ยัง 
ไมมีความรังเกียจฉันขนมกมุมาสท่ีเก็บไวคางคืน  ซ่ึงเปนของนาสะอิดสะเอียนนี ้
เหมือนดื่มน้ําอมฤตฉะนั้น.   
        ก็หฤหบดีนั้น  เพราะถูกความทุกขบีบค้ัน  เม่ือไมสามารถจะพูดแตง 
ใจความนั่นใหบริบูรณได  จงึไดกลาวคําเพยีงเทานีว้า  มีอยูหรือพอสุทินน ! 
ท่ีพอจักฉันขนมกุมมาสท่ีเกบ็ไวคางคืน ? 
        สวนในคําวา  อตฺถิ นาม  ตาต เปนตนนี้ อาจารยผูคิดอักษร 
ท้ังหลาย  ยอมกลาวลักษณะนี้ไวดังนี้คือ :-  เม่ือมีอัตถิศัพทอยูในท่ีใกล  (คือ 
อยูบทขางหนา) บัณฑิตท้ังหลายจึงไดแตคําอนาคตกาลนัน่ไวดังนีว้า  ปริภฺุ- 
ชิสฺสสิ  ดวยอํานาจเน้ือความที่ไมนาเช่ือและไมอาจเปนได. 
        ใจความแหงคําอนาคตกาลนั้น มีดังนี้คือ:- ขอวา  อตถิฺ นาม 
ฯ เป ฯ ปริภฺุชิสฺสสิ  มีความหมายวา  พอไมเช่ือ  ท้ังไมพอใจซ่ึงการฉันนี ้
แมท่ีเห็นประจักษอยู 
        สองบทวา  ตตาย  อาภิโทสิโก  ความวา ขนมกุมมาสท่ีเก็บไว 
คางคืนนี้  รูปไดมาแตเรือนของคุณโยมนั้น.  ปาฐะวา  ตโตย บาง. อาจารย 
บางพวกสวดกันวา ตทาย บาง.  คํานั้นไมงาม. 
        หลายบทวา  เยน  สกปตุ  นิเวสน   ความวา นิเวศนแหงบิดาของตน 
คือ แหงบิดาของอาตมา มีอยูโดยสถานท่ีใด  พระเถระเปนผูวางาย  จึงไดไป 
(ยังนิเวศนนั้น)  เพราะความรักในบิดานั่นเอง.  
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        บทวา  อธิวาเสสิ  ความวา พระเถระถึงจะเปนผูถือบิณฑบาต 
เปนวัตรอยางเครงครัดก็ตาม  แตก็ยงัใฝใจวา  ถาเราจักไมรับแมภัตตาหาร 
คร้ังเดียวไซร,  พวกญาติเหลานั้น  ก็จกัเสียใจอยางยิ่ง  จึงไดรับคําอาราธนา 
เพื่ออนุเคราะหพวกญาติ.   
        บทวา  โอปฺุฉาเปตฺวา แปลวา  ส่ังใหไลทา. 
        บทวา  ตโิรกรณีย เปนสัตตมีวิภัตติ  ลงในอรรถตติยาวภิัตติ, ความวา 
แวดวง  (กองทรัพยนั้น)  ไวดวยกําแพงมาน  อีกอยางหนึ่ง   ชนท้ังหลายยอม 
ทําร้ัวกันไวภายนอก  ดวยกําแพงมานนัน่  เหตุนั้น  กําแพงมานนั้น  จึงช่ือวา 
ติโรกรณียะ.  ความกว็า  จัดวงลอมกําแพงมานนั้นไวโดยรอบ. 
        ในสองบทวา  เอก  หิรฺสฺส  นี้  กหาปณะ  ควรทราบวา  เงิน. 
        ชายไมสูงนัก  ไมเต้ียนกั  ขนาดปานกลาง  พึงทราบวา  บุรุษ 
        บทวา  เตน  หิ ความวา  เพราะเหตุท่ีลูกสุทินนจกัมาในวนันี้. 
        ศัพทวา  หิ  เปนนิบาต ลงในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม. 
        อีกนัยหนึ่ง  ศัพทวา  เตน  แมนี้ เปนนิบาตลงในอรรถแหงคํา 
เช้ือเชิญนั่งเอง. 
        ในบทวา  ปุพฺพณฺหสมย นี้  ทานมิไดกลาวคําเผดียงกาลไวใน 
พระบาลี  แมกจ็ริง, ถึงกระนัน้  ก็ควรทราบอธิบายวา เม่ือเขาเผดียงกาลแลว 
นั่นแล  พระเถระก็ไดไป. 
             [บิดามอบทรัพยเพื่อใหพระสุทินนสึก] 
        โยมบิดาของทานสุทินน  ช้ีบอกกองทรัพยท้ัง  ๒  กองวา พอสุทินน ! 
นี้ทรัพยมารดาของพอ เปนตน. 
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        บทวา  มาตุ ไดแก  แหงหญิงผูใหเกิด. 
        บทวา  มตฺติก  ไดแก ทรัพยท่ีมีมาแตฝายมารดา.  อธิบายวา ทรัพย 
สวนนี้คุณยาไดมอบใหมารดาของเจาผูมาสูเรือนนี้. 
        โยมบิดากลาวตําหนิ  (ทรัพยเปนสินเดิมฝายหญิง)  ดวยคําวา 
อิตฺถิกาย  อิตฺถีธน  ทรัพยช่ือวาอันฝายหญิงไดมา เพื่อประโยชนแกเคร่ือง 
จุณณสําหรับอาบน้ําเปนตน อันเปนเคร่ืองใชสอยของหญิงนั่นเอง  มีประมาณ 
เทาไร,  เจาจงตรวจดูปริมาณทรัพยฝายหญิงแมนั้นกอน.   
        อีกอยางหน่ึง มีคําอธิบายวา  พอสุทินน  ! นี้ทรัพยมารดาของพอ, 
ก็แลทรัพยนั้นเปนสินเดิมฝายมารดา พอมิไดใหไว  คือ  เปนของมารดาของเจา 
เทานั้น. 
        ในบทวา  อตฺถิกาย  อิตถีฺธน  นี้  พึงทราบใจความอยางนีว้า ก ็
ทรัพยนี้นัน้รวบรวมมาไดดวยกสิกรรม  (และ) พาณิชยกรรมก็หามิได  อีก 
อยางหนึ่งแล  ทรัพยอันฝายหญิงพึงไดมา ช่ือวา อิตถีธน (ทรัพยฝายหญิง), 
คือวา  ทรัพยฝายหญิงสวนใด  อันฝายหญิงผูไปสูตระกูลสามีจากตระกลูญาติ 
พึงไดมาเพื่อประโยชนแกเคร่ืองจุณณสําหรับอาบน้ําเปนตน, ทรัพยสวนนั้น 
ก็มีประมาณเทานั้นกอน. 
        หลายบทวา อฺ  เปตฺติก  อฺ  ปตามห  ความวา  ก็ทรัพย 
สวนใดอันเปนสินเดิมของบิดาและปูท้ังหลายของพอ, ทรัพยสวนนั้นก็เปน 
สวนอ่ืนตางหาก,  ท่ีเขาฝงไว  และท่ีประกอบการคาขาย  ก็มีอยูมากมายนัก. 
        อนึ่ง  บทวา  ปตามห  ท่ีมีอยูในสองบทวา  เปตตฺิก  ปตามห  นี ้
ควรทราบวาทํากรลบปจจัยแหงตัทธิตเสีย.  อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  เปตามห 
ดังนี้ก็มี.  
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        หลายบทวา   ลพฺภา  ตาต  สุทินฺน  หีนายาวตตฺฺวา ความวา   
พอสุทินน!  พอควรละเพศบรรพชิตอันสูงสง  ซ่ึงเปนธงชัยแหงพระอริยเจาเสีย 
แลวกลับมาเพ่ือความเปนคฤหัสถอันเปนเพศท่ีต่ําทรามจะพึงไดใชสอย  คือจะ 
ไดเพื่อบริโภค  โภคสมบัติ.  พอกลัวตอราชอาญา  จึงบวชก็หามิได  ท้ังถูก 
เจาหนี้ทวงกห็ามิไดแล. 
        ก็คําวา ตาต  ท่ีมีอยูในบทวา  ตาต  น  อุสฺสหามิ  นี้  พระสุทินน 
พูด  (กับบิดา)  เพราะความรักอาศัยเรือน  หาใชพดูเพราะเดชแหงสมณะไม. 
        บทวา  น  อุสฺสหามิ แปลวา  รูปไมอาจ. 
        บทวา  น  วิสหามิ  แปลวา  รูปไมพรอม  คือ ไมสามารถ. 
        ก็คําวา  วเทยฺยาม  โข  ต  คหปติ  นี้ พระสุทินนพดู  (กับบิดา) 
เพราะเดชแหงสมณะ. 
        บทวา  นาติกฑฺเฒยฺยาสิ  ความวา  ความรักอันใดของคุณโยม 
ท่ีตั้งอยูแลวในรูป , คุณโยม  ไมควรตัดรอนความรักอันนั้นออก  ดวยอํานาจ 
ความโกรธ.  มีคําอธิบายวา  ถาวาคุณโยมไมพึงโกรธไซร. 
        ลําดับนั้น  ทานเศรษฐี  มีจิตเบิกบานดวยนกึในใจวา  บุตรชายเหมือน 
มีความประสงคจะทําการสงเคราะหเรากระมัง  จึงไดพดูวา พูดเถิด  พอสุทินน! 
        ศัพทวา เตนหิ  เปนนิบาต  มีรูปคลายวิภัตติ  ลงในอรรถแหงคํา 
เช้ือเชิญ. 
        บทวา  ตโตนิทาน  พึงทราบการอาเทศ  ตปฐมาวิภัตติ  อยางนี้คือ 
ตนิทาน ตเหตุก  (มีทรัพยนัน้เปนตนเร่ือง,  มีทรัพยนั้นเปนเหตุ)  เปนโต. 
และในสมาสบทน้ันไมมีการลบโตปจจัย.  
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        ภัยมีราชภัยเปนตน  ท่ีทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา พระราชาท้ังหลาย 
จะไมพึงทรงริบโภคสมบัติของเราหรืออยางไร ช่ือวาภยักด็ี.  อธิบายวา 
จิตสะดุง.   
        กายส่ันเทา (ก็ดี) กายสะทกสะทาน  (ก็ดี) เนื้อหวัใจปวนปน  (ก็ด)ี 
ของบุคคลผูถูกพระราชาหรือโจรลงกรรมกรณ  ดวยส่ังบังคับวา  เองจงใหทรัพย 
ดังนี้  ช่ือวา  ฉมัภิตตัตะ  (ความหวาดเสียว). 
        ขนชูชัน คือมีปลายงอนข้ึนขางบน  ในเม่ือมีภัยเกดิข้ึน ช่ือวา  
โลมหังสะ  (ขนพองสยองเกลา. 
        การรักษาอยางกวดขัน  ท้ังภายในและภายนอก  ท้ังกลางคืนและกลางวัน 
ช่ือวา  อารักขา  (การเฝารักษา). 
    [บิดาส่ังภรรยาเกาใหประเลาประโลมพระสทินนสึก] 
        สองบทวา เตนหิ  วธุ  ความวา  เศรษฐคีฤหบดี  คร้ันแสดงทรัพย 
แลว ก็ไมสามารถจะประเลาประโลมบุตรชาย  เพื่อใหสึกดวยตนเองได  จึง 
สําคัญวา บัดนี ้เคร่ืองผูกพวกผูชาย  เชนกับมาตุคามเปนไมมี  จึงไดเรียก 
ปุราณทุติยิการภรรยา  ของพระสุทินนนั้นมาส่ังวา  เตนหิ  วธุ  เปนตน. 
        บทวา  ปรุาณทุติยิก ไดแก  หญิงคนท่ีสองซ่ึงเปนคนดั้งเดิม  คือ 
หญิงคนท่ีสองในกาลกอน  คือในคราวท่ียังเปนคฤหัสถ. อธิบายวา  ไดแก 
ภรรยาผูเคยเปนหญิงผูรวมในการเสพสุขท่ีอาศัยเรือนมาแลว. 
        บทวา  เตนหิ  ความวา  เพราะเหตุท่ีไมมีเคร่ืองผูก  (อยางอ่ืน) เชน 
กับมาตุคาม. 
        สองบทวา ปาเทสุ  คเหตฺวา ความวา  ภรรยาเกาไดจบัเทาท้ังสอง 
(ของทานสุทินน). บทวา  ปาเทสุ เปนสัตวมีวิภัตติ  ลงในอรรถทุติยาวิภตัติ . 
อีกอยางหนึ่ง  ความวา  ภรรยาเกาไดจับพระสุทินนนัน้ท่ีเทาท้ังสอง.  
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        ถามวา  เพราะเหตุไร  ภรรยาเกา  จึงไดกลาวกะพระสุทินน  อยางนี้วา   
ขาแตลูกนาย ! นางเทพอัปสร  (ผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรย) 
เหลานั้น  ช่ือเชนไร๑ ?   
        แกวา  เพราะไดยินวา  ในกาลคร้ังนั้น  หมูชนผูไมรูจกัคุณแหงบรรพชา 
คร้ันเห็นขัตติยกุมารบาง  พราหมณกมุารบาง  เศรษฐีบุตรบาง  มากมาย  ซ่ึง 
พากันละมหาสมบัติแลวออกบวช  จึงสนทนากันข้ึนวา  เพราะเหตุไร ขัตติยะ- 
กุมารเปนตนเหลานั้นจึงออกบวช คราวนัน้  ชนเหลาอ่ืนก็พูดกนัวา 
ขัตติยกุมารเปนตนเหลานัน้ออกบวช  เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรท้ังหลาย 
ผูเปนเทพนาฏกา.  ถอยคํานัน้เปนอันชนเหลานั้นไดใหแผกระจายไปแลว. 
ภรรยาเกาของทานสุทินนนี้  ไดถือเอาถอยคํานั้น  จึงไดกลาวอยางนั้น. 
        พระเถระ  เม่ือจะคัดคานถอยคําของภรรยาเกานั้น  จงึไดกลาววา 
น  โข อห ภคินิ เปนตน แปลวา  นองหญิง  ฉันไมไดประพฤติพรหมจรรย 
เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรเลย๒. 
        บทวา  สมุทาจรติ ความวา  ยอมเรียก  คือยอมกลาว 
        หลายบทวา  ตตฺเถว  มุจฺฉิตา ปปตา  ความวา  ภรรยาเกาเห็น 
ทานสุทินนนัน้เรียกตนดวยวาทะนองหญิง  จึงคิดอยูในใจวา บัดนี้ ทานสุทินนนี ้
ไมตองการเรา,  ไดสําคัญเราผูเปนภรรยาจริง ๆ  เหมือนเด็กหญิงผูนอนอยูใน 
ทองมารดาเดียวกันกับตน  ก็เกิดความโศกเปนกําลัง  แลวสลบลมลงฟุบอยูใน 
ท่ีตรงนั้นนั่นเอง. 
        หลายบทวา  มา  โน  วิเหยิตฺถ ความวา ทานสุทินนกลาวกะ 
โยมบิดาวา คุณโยม  อยาช้ีบอกทรัพยและสงมาคุคามมาเบียดเบียนรูปเลย, 
จริงอยู วาจาน่ันทําความลําบากใหแกพวกบรรพชิต. 
๑-๒.  วิ.  มหา.  ๑/๓๐.  
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        [มารดาขอรองใหพระสุทินนเพาะพืชพันธุไว] 
        มารดาของทานสุทินน  ไดเช้ือเชิญทานสุทินนไวในความอภิรมยดวย 
ความวา  ถาเชนนั้น ดังนี้  ท่ีมีอยูในบทนี้วา  พอสุทินน !  ถาเชนนั้น พอ 
จงใหพืชพันธุไวบาง  คือมารดาไดพูดวา  ถาพอยังยินดีจะประพฤติพรหมจรรย 
ไซร.  ขอพอจงประพฤติ  นั่ง  ปรินิพพานอยูบนอากาศเถิด,  แตวา  พอจงให 
บุตรชายคนหนึ่งผูจะเปนพืชพันธุสําหรับดาํรงสกุลของเราไว.   
        หลายบทวา  มา  โน  อปุตตฺก  สาปเตยฺย  สิจฺฉวโย  อติหราเปสุ 
ความวา  มารดาของทานสุทินนพูดวา  เพราะเหตุท่ีพวกเราอยูในรัชสมัยแหง 
เจาลิจฉวีผูเปนคณราชย, โดยกาลลวงลับไปแหงบิดาของพอ  เจาลิจฉวีเหลานั้น 
จะส่ังใหริบทรัพยมฤดกนี้  คือทรัพยสมบัติของพวกเรา  ซ่ึงมีมากมายอยางนี ้
อันหาบุตรมิได คือท่ีเวนจากบุตร  ผูจะรักษาทรัพยของตระกูลไว  นําไปสู 
ภายในพระราชวังของพระองคเสีย, ฉะนั้น,  เจาลิจฉวีเหลานั้น อยาไดส่ังใหริบ 
คือจงอยาส่ังใหริบทรัพยสมบัตินั้นไปเลย. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร  ทานสุทินน จงึไดกลาวอยางนี้วา คุณโยมแม ! 
เฉพาะเร่ืองนีแ้ล  รูปอาจทําได ? 
        แกวา ไดยินวา ทานสุทินนนั้น คิดวา  เราเทานั้นจกัเปนเจาของ 
ทรัพยมฤดกของมารดาเปนตนเหลานั้น, คนอ่ืนยอมไมมี,  มารดาเปนตนแม 
เหลานั้น  กจ็ักตามผูกพันเราเปนนิตย  เพื่อตองการใหรักษาทรัพยมฤดก, 
เพราะเหตุนี้  คร้ันไดบุตรชายแลวก็จักงดเวน  (การตามผูกพันเรา), ตอ 
แตนั้น  เราก็จกัไดบําเพ็ญสมณธรรมตามสบาย, เม่ือ (ทาน)  เล็งเหน็นยันี้อยู 
จึงไดกลาวอยางนั้น.  
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                             [สตรีมีระดูหยุดก็ตัง้ครรภ] 
        คําวา  ปปฺุผ  นี้เปนช่ือแหงโลหิตท่ีเกดิข้ึนในเวลาท่ีมาตุคามมีระด.ู 
จริงอยู  ในเวลาที่มาตุคามมีระดู  ตอมมีสีแดงต้ังข้ึนในสถานท่ี ๆ  ตั้งครรภ 
(ในมดลูก)  แลวเจริญข้ึนถึง  ๗  วันก็สลายไป.  โลหิตกไ็หลออกจากตอมเลือด 
ท่ีสลายไปแลวนั้น.  คําวา  ปปฺุผ  นั้นเปนช่ือแหงโลหิตนัน้. 
        อนึ่ง ดลหิตนั้นเปนของมีกําลัง  ยังไหลออกอยูมากเพียงใด,  คือยอม    
ไหลออกพรอมกับโทษ  (มลทินแหงโลหติ)  นั้นเอง,  ก็เม่ือโทษ  (มลทินแหง 
โลหิต)  ไหลออกแลว  ปฏิสนธิ  (ของสัตวผูเกิดในครรภ)  ท่ีบิดาใหไวแลว 
ในวัตถุ  (รังไข)  ท่ีบริสุทธ์ิ  ก็ตั้งข้ึนไดโดยเร็วพลัน. 
        สองบทวา  ปุปผฺสา  อุปปฺชชฺติ  ความวา  ตอมเลือดเกดิข้ึนแก 
ภรรยาเกาของทานสุทินนนัน้แลว.  พึงทราบการลบบทสังโยค  พรอมกับการ 
ลบ  อ  อักษร*  เสีย. 
        หลายบทวา  ปุราณทุติยกาย  พาหาย  คเหตฺวา  ความวา  ทาน 
พระสุทินนจับภรรยาเกานั้นท่ีแขนท้ังสองนั้น. 
        สองบทวา  อปฺปฺตฺเต  สิกฺขาปเท  ความวา  เพราะปฐมปาราชิก 
สิกขาบทยังมิไดทรงต้ังไว. 
 [พระผูมีพระภาคเจาทรงบญัญัติปฐมปาราชิกเม่ือ  ๒๐  พระพรรษา] 
        ไดยนิวา  ในปฐมโพธิกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา  ภกิษุท้ังหลายได 
ประคองพระหฤทัยใหทรงยินดแีลวตลอด  ๒๐  ป  มีไดทําอัชฌาจาร  (ความ 
ประพฤติลวงละเมิด)  เห็นปานนี้  (ใหเกิดข้ึนเลย).  พระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
*  บทวา  ปุปฺผสา  นี้  ตัดบทเปน  ปุปฺผ  อสฺสา  ลบ  อ  อักษรตัวตน  และลบ  สฺ ท่ีเปนตัว 
สกดเสีย  จึงสนธิกันเขาเปน  ปปฺผสา.  
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หมายเอาอัชฌาจารนั้นนัน่เอง  จึงตรัสพระสูตรนี้วา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ! 
สมัยหนึ่ง พวกภิกษไุดประคองจิตของเราใหยินดีแลวหนอ. 
        คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือไมทรงเล็งเห็นอัชฌาจาร(ความ 
ประพฤติลวงละเมิดเชนนั้นของภิกษุท้ังหลาย) จึงมิไดทรงบัญญัติปาราชิกหรือ 
สังฆาทิเสส   แตไดทรงบัญญัติกองอาบัติเล็กนอย ท่ีเหลือไวเพยีง  ๕  กองเทานั้น 
ในเพราะเรื่องนั้น ๆ  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาวไววา 
เพราะสิกขาบท  ยังมิไดทรงบัญญัติไว.    
        บทวา  อนาทีนวทสฺโส ความวา  ทานสุทินน  เม่ือไมเล็งเห็นขอ 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจาจกัทรงบัญญัติสิกขาบทช้ีโทษไวในบัดนี้  จึงเปนผูมีความ 
สําคัญ (ในการเสพเมถุนธรรมนั้น)  วาไมมีโทษ. จริงอยู  ถาทานพระสุทินนนี ้
พึงรูวา  ส่ิงน้ีไมควรทํา  หรือวา  ส่ิงท่ีทํานี้  ยอมเปนไปเพ่ือมูลเฉท  ดังนี้ไซร, 
กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา  แมจะถึงความส้ินชีวิตไป  อันมีกรรมนั้นเปนเหตุก ็
จะไมพึงทํา, แตทานเม่ือไมเล็งเห็นโทษในการเสพเมถุนธรรมนี้ จึงไดเปนผู 
มีความสําคัญวา ไมมีโทษ. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาว 
ไววา  เปนผูมีความเหน็วาไมมีโทษ. 
        บทวา  ปรุาณทุติยิกาย  นี้ เปนสัตตมีวภิัตติ. 
        บทวา  อภิวิฺาเปสิ  คือ ใหเปนไปแลว. 
        จริงอยู  แมการใหเปนไป  ทานเรียกวา  วิฺาปนา  เพราะยังกาย 
วิญญัติใหเคล่ือนไหว. ก็ทานพระสุทินนนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  ไดทําการยัง 
กายวัญญัติใหเคล่ือนไหวถึง  ๓  คร้ัง  เพื่อความตกลงใจจะใหตั้งครรภ. 
        หลายบทวา  สา  เตน  คพฺภ  คณฺหิ ความวา  แมภรรยาเกาของ 
ทานพระสุทินนนั้น กต็ั้งครรภเพราะอัชฌาจารนั้นนัน่เอง  หาไดตั้งครรภโดย 
ประการอ่ืนไม. 
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                [เหตุท่ีใหสตรีตัง้ครรภมี  ๗  อยาง] 
        ถามวา  กก็ารตั้งครรภ  ยอมมีได  แมโดยประการอยางอ่ืนหรือ ? 
        แกวา  ยอมมีได. 
        ถามวา  ยอมมีไดอยางไร ?   
        แกวา ยอมมีได  (เพราะเหตุ  ๗ อยางคือ) เพราะการเคลาคลึงกาย ๑ 
เพราะการจับผา  (นุงหม) ๑ เพราะการดื่มน้าํอสุจิ ๑ เพราะการลูบคลําสะดือ 
(ของสตรี) ๑ เพราะการจองดู (รูป) ๑ เพราะเสียง ๑ เพราะกล่ิน ๑. 
        จริงอยู สตรีท้ังหลาย  บางพวกเปนผูมีความกําหนัดยนิดีดวยฉันทราคะ 
ในเวลาท่ีตนมีระดู  แมเม่ือยนิดีการท่ีบุรุษจับมือ จับชองผม  และการลูบคลํา 
อวัยวะนอยใหญ (ของตน) ยอมต้ังครรภได. การตั้งครรภยอมมีไดเพราะ 
การเคลาคลึงกาย  ดวยอาการอยางนี้. 
        อนึ่ง  นางภิกษณุี ผูเปนภรรยาเกาของพระอุทายีเถระ เอาปากอม 
น้ําอสุจินั้นไวสวนหนึ่ง ใสอีกสวนหนึ่งเขาในองคชาตรวมกับผานั่นเอง. นาง 
ก็ตั้งครรภไดเพราะเหตุนี้๑. การตั้งครรภยอมมีได  เพราะการจับผา (นุงหม) 
ดวยอาการอยางนี้. 
        แมเนื้อ  ผูเปนมารดาของมิคสิงคดาบส ไดมายังสถานท่ีถายปสสาวะ 
ของดาบส  ในเวลาท่ีตนมีระดู  แลวไดดื่มน้ําปสสาวะ  ซ่ึงมีน้ําสมภพเจือปนอยู. 
แมเนื้อนัน้  กต็ั้งครรภ  แลวออกลูกเปนมิคลิงคดาบส เพราะเหตุท่ีตนดื่มน้ํา 
ปสสาวะนั้น๒. การตั้งครรภ ยอมมีไดเพราะการด่ืมน้ําอสุจิ  ดวยอาการอยางนี้. 
        อนึ่ง ทาวสักกะทรงทราบขอท่ีมารดาของพระสามดาบสโพธิสัตว 
เสียจักษุ มีพระประสงคจะประทานบุตร (แกทานท้ังสองนั้น) จึงทรงรับส่ัง 
๑. วิ.  มหา. ๒/๒๓.  ๒. ชาตกัฏฐกถา. ๘/๑.  ๗/๓๙๖. 
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กะทุกุลกบัณทิต (ผูเปนบิดาของพระสามดาบสโพธิสัตวนั้น) วา  เมถุนธรรม 
ควรแกทานท้ังสองหรือ ? 
        ทุกุลกบัณฑิต  ทูลวา อาตมภาพท้ังสอง  บวชเปนฤษีแลว  ไมมีความ 
ตองการ  ดวยเมถุนธรรมนั่น.  
        ทาวสักกะ ทรงรับส่ังวา ถาเชนนั้น ในเวลาท่ีนางปาริกาตาปสินีนี้มี 
ระดู  ทานพึงเอานิ้วมือลูบคลําสะดือ (ของนาง) เถิด. 
        ทุกุลกบัณฑิตนัน้  ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว.  นางปาริกาตาปสินีนั้น 
ก็ตั้งครรภ  แลวคลอดทารกช่ือสามดาบส   เพราะเหตุท่ีลูบคลําสะดือนั้น๑. 
การตั้งครรภ  ยอมมีไดเพราะการลูบคลําสะดือ  ดวยอาการอยางนี้. โดยนัยนี ้
นั่นแล  ควรทราบเร่ืองมัณฑัพยมาณพ๒  และเร่ืองพระเจาจัณฑปชโชต. 
        ถามวา  การต้ังครรภ  ยอมมีไดเพราะการจองดู  (รูป) อยางไร? 
        แกวา  สตรีบางพวกในโลกน้ี  ในเวลาท่ีตนมีระดู  เม่ือไมไดการ 
เคลาคลึงกับชาย  จึงเขาไปในเรือน  จองดชูาย  ดวยอํานาจความกําหนดัพอใจ 
(แลวก็ตั้งครรภ)  เหมือนนางสนมชาววัง  ฉะนั้น. นางยอมตั้งครรภ เพราะการ 
จองดูชายนั้น.  การตั้งครรภ  ยอมมีไดเพราะการจองดูรูป  ดวยอาการอยางนี้. 
        อนึ่ง  บรรดานกตระกรุมท้ังหลาย (นกยาง) ช่ือวานกตระกรุมตัวผู 
ยอมไมมี.  นางนกตระกรุมเหลานั้น  ในเวลาท่ีตนมีระดู  คร้ันไดฟงเสียงเมฆ 
(คําราม) แลว  ยอมต้ังครรภ  ถึงแมไกท้ังหลายจะมากตัวก็ตาม  ในกาลบางคร้ัง 
คร้ันไดฟงเสียงไกผูตัวเดียว (ขัน) กย็อมต้ังครรภได.  ถึงแมโคท้ังหลาย คร้ัน 
ไดฟงเสียงโคอุสภะ (โคตัวผู) แลว กย็อมต้ังครรภเหมือนอยางนัน้  .การ 
ตั้งครรภยอมมีไดเพราะเสียง  ดวยอาการอยางนี้ 
๑. นัยชาตกัฏฐกถา. ๙/๑๒๓-๔.  ๒. ชาตกัฏฐกถา. ๗/๕-๖.  
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        อนึ่ง  แมโคท้ังหลายน่ันเอง  ในกาลบางคร้ัง  ยอมต้ังครรภไดเพราะ 
กล่ินของโคตัวผู.   การตั้งครรภ  ยอมมีไดเพราะกล่ิน  ดวยอาการอยางนี้. 
        สวนในเรื่องนี้  ภรรยาเกาของทานพระสุทินนนี้  ยอมต้ังครรภเพราะ 
อัชฌาจาร ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ทรงหมายเอาตรัสไววา 
        มารดาบิดาอยูรวมกนั  ๑   มารดาท่ีระดู ๑  สัตวผูเกดิในครรภปรากฏ ๑. 
เพราะความประชุมพรอมแหงปจจยั ๓  ประการอยางนี้ ความกาวลงแหงสัตว 
ผูเกิดในครรภ  จึงมีได.   
        [เทพเจาประกาศความชั่วของพระสุทินน] 
        หลายบทวา  ภุมฺมา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุ  ความวา ช่ือวา 
ความลับของชนผูกระทํากรรมช่ัว  ยอมไมมีในโลก๒ , จริงอยู  ตนของชนผู 
กระทําความช่ัวนั้น  ยอมรูความช่ัว (ท่ีตนทํา) นั้น  กอนกวาคนอ่ืนท้ังหมด, 
ตอจากนั้น อารักขเทพเขาท้ังหลายยอมรู,  ภายหลังตอมาเทพเจาแมเหลาอ่ืน 
ผูรูจิตของบุคคลอ่ืน ก็ยอมรู,  เพราะเหตุนัน้  ภุมมเทพเจาท้ังหลาย  ผูอาศัย 
อยูในไพรสณฑท้ังส้ิน  ซ่ึงเปนผูรูจิตของบุคคลอ่ืน  พบเห็นอัชฌาจารนั้นของ 
ทานพระสุทินนนั้น กไ็ดกระจายเสียงใหบันลือล่ันไป  คือไดเปลงเสียงออก 
โดยอาการท่ีเทพเจาแมเหลาอ่ืนจะไดยนิ. 
        ถามวา  ไดยินวา อยางไร? 
        แกวา ไดยินดังน้ี  ทานผูเจริญ ! โอ ภกิษุสงฆไมมีเสนียด หาโทษ 
มิได, (แต)  พระสุทินนกลันทบุตร  กอเสนียดข้ึนแลว  กอโทษข้ึนแลว. 
ใจความแหงคําวา  ไมมีเสนยีด  เปนตนนัน้  บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยดังท่ี 
ขาพเจากลาวไวแลวในเวรัญชกัณฑนั่นแล 
๑. ม. มู. ๑๒/๒๔๗.ปปญจสูทนี. ๒/๔๑๗-๘. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๑. ชาตกัฎฐ ๔/๒๔๘. 
๓. วิ.มหา. ๑/๓๒.  
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        อนึ่ง  ในคําวา  ภุมฺมาน  เทวาน  สทฺท สุตฺวา จาตุมฺมหา- 
ราชิการ  นี้ พึงทราบลําดับดังนี้วา  อากาสัฏฐเทพเจาท้ังหลายไดสดับเสียง 
เหลาภุมมเทพเจาแลว, เทพเจาช้ันจาตุมหาราชท้ังหลาย ไดสดับเสียงเหลา 
อากาสัฏฐเทพเจาแลว ดังนี้เปนตน.   
        บทวา  พรฺหฺมกายิกา  ความวา พรหมแมท้ังหมด ยกเวนเหลา 
อสัญญีสัตวและเหลารูปาวจรสัตวเสีย  พงึทราบวา  ไดสดับแลว และคร้ัน 
ไดสดับแลว  ก็ไดกระจายเสียงใหบันลือล่ันแลว. 
        หลายบทวา อิติห  เตน ขเณน ความวา  ช่ัวขณะเดยีวแหงอัชฌาจาร 
ของทานพระสุทินนนั้น  ดวยอาการอยางนี้. 
        สองบทวา เตน  มุหุตฺเตน ความวา  ช่ัวครูเดียวแหงอัชฌาจาร 
นั่นเอง. 
        สองบทวา  ยาว พฺรหมฺโลกา  ความวา  ( เสียงไดกระฉอนข้ึนไป 
แลว ) จนถึงพรหมโลกข้ันอกนิฏฐะ. 
        บทวา  อพฺภุคฺคฉฺิ  แปลวา  ไดกระฉอนข้ึนไปแลว คือไดตั้งข้ึน 
แลว.  ความก็วา  ไดมีเสียงระเบ็งเซงแซเปนอันเดียวกนัแลว. 
        [บุตรชายของทานพระสุทินนมีชื่อวาพีชกะ] 
        สองบทวา ปุตตฺ วิชายิ  ความวา  ภรรยาเกาของทานพระสุทินน 
ไดใหปจฉิมภวิกสัตว ผูเชนกับพิมพทองเกิดแลว. 
        หลายบทวา พีชโกติ  นาม อกสุ  ความวา พวกสหายของทาน 
พระสุทินนไมยอมใหตั้งช่ือเปนอยางอ่ืน  คือไดพากนัต้ังช่ือวา  ''พีชกะ'' (เจา 
พืชก) โดยลงความเหน็กันวา "ทารกนั้นจงมีช่ือวา" เจาพชืก" เทานั้น,  
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เพราะเหตุแหงคําท่ียาไดกลาวขอไววา  "พอจงใหพืชพันธุไวบาง" ดังนี ้ปรากฏ   
ชัดแลว. พวกสหาย  ก็ไดตั้งช่ือใหแกมารดาบิดาแหงพีชกทารกนั้น ดวยอํานาจ 
ช่ือบุตรชายเหมือนกัน. 
        คําวา  เต  อปเรน  สมเยน  นี้ทานกลาวหมายเอาเจาพืชกและ 
มารดาของเจาพืชก. 
    [มารดาและพีชกทารกบวชแลวไดสําเร็จพระอรหัต] 
        ไดยนิวา ในเวลาท่ีพีชกะมีอายุได  ๗-๘ ขวบ  มารดาของเธอไดบวช 
ในสํานักนางภกิษุณี  และพีชกทารกนั้น ก็ไดบวชอยูในสํานักของภกิษุ  ได 
อาศัยเพื่อนพรหมจารีผูเปนกลัยาณมิตร  ก็ไดดํารงอยูในพระอรหัตแลว. เพราะ 
เหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาววา  เขาท้ังสอง ไดออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต  ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตแลว.*  บรรพชาของมารดาและ 
บุตร  ไดมีผลแลวดวยประการฉะนี้. 
     [ทานพระสุทินนเดือดรอนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ] 
        สวนบิดาของพีชกทารกนั้น ถูกความวิปฏิสารครอบงําอยู  เพราะเหตุ 
นั้น ทานพระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาวคําวา  "อถ โข  อายสฺมโต  สุทินฺนสฺส 
อหุเทว  กุกฺกุจฺจ " ดังนี้เปนตน. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา อหุเทว  แปลวา ไดมีแลวนั้นเทียว. 
ทะ  อักษรทําการเช่ือมบท.  ความวา ไดมีแลวนั่นเทียว. 
        ความตามเดือดรอนในภายหลัง อันมีอัชฌาจารเปนเหตุ  ช่ือวาความ 
รําคาญ.  แมคําวา  วิปฏิสาโร  ก็เปนช่ือแหงความตามเดือดรอนในภายหลัง 
นั้นนั่นเอง. 
*วิ. มหา. ๑/๓๓.  
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จริงอยู  ความตามเดือดรอนในภายหลังนัน้ ทานเรียกวา  กุกกุจจะ 
(ความรําคาญ) โดยความเปนกิริยาท่ีบัณฑิตพึงเกลียด  เพราะความเปนกรรม 
อันผูรูท้ังหลายไมพึงทํา, ทานเรียกวา  วปิฏิสาร (ความเดือดรอน) โดย 
เปนความระลึกผิดรูปไป  เพราะอาศัยอัชฌาจารนั้น เพราะไมสามารถจะหาม 
อัชฌาจารที่ตนทําแลวได.   
        หลายบทวา อลาภา  วต  เม ความวา  ไมใชลาภของเราหนอ. 
มีอธิบายวา ข้ึนช่ือวา ความไมไดคุณท้ังหลาย  มีฌานเปนตนเหลานัน้ ไมใช 
ลาภของเรา  ท้ังไมใชลาภของผูอ่ืน. 
        หลายบทวา  น  วต  เม  ลาภา  ความวา คุณคือบรรพชา สรณคมน 
และการสมาทานสิกขาแมเหลาใด  ท่ีเราไดเฉพาะแลว, คุณคือบรรพชาเปนตน 
แมเหลานัน้  ช่ือวาไมใชลาภของเราเลย  เพราะมีอัชฌาจารเศราหมอง. 
        หลายบทวา  ทุลฺลทฺธ วต เม  ความวา พระศาสนานี้  แมท่ีเรา 
ไดแลว ก็ช่ือวาเราไดช่ัว. 
        หลายบทวา  น  วต  เม  สุลทฺธ  ความวา พระศาสนาน้ี  เราได 
ไมดีเหมือนอยางกุลบุตรอ่ืนเขาไดกันหนอ.  เพราะเหตุไร? เพราะเหตุ 
เราบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดแีลวอยางนี้ ยังไม 
สามารถจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธ์ิไดจนตลอดชีวิตแล. 
        บทวา  พรฺหมฺจริย  ไดแก  มรรคพรหมจรรย ท่ีทานสงเคราะหดวย 
ไตรสิกขา. 
        สองบทวา กิโส อโหสิ ความวา  ทานพระสุทินนนั้น เม่ือไมสามารถ 
จะเค้ียวกินหรือฉันอาหาร  จงึไดเปนผูซูบผอม คือมีเนื้อและโลหิตนอย. 
        บทวา อุปฺปณฺฑุปฺปณฑฺุกชาโต ไดแก ความเปนผูมีผิวเหลือง ๆ 
เกิดข้ึน  คือเปนผูมีสวนเปรียบดุจใบไมเหลือง.  
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        บทวา ธมนิสณฺตคตฺโต  ไดแก  ผูมีตวัสะพร่ังดวยแถวเสนเอ็น   
นั่นเอง  เพราะความเปนผูมีเนื้อและโลหิตส้ินไป. 
        บทวา อนฺโตมโน ไดแก ผูมีความคิดต้ังอยูภายในนัน่เอง  (ผูมีเร่ือง 
ในใจ) ดวยอํานาจความระทมถึง. อนึ่ง  สัตวโลกแมท้ังหมด ช่ือวาเปนผูมี 
ใจอยูในภายในน่ันเอง (คิดอยูแตในใจ) ดวยอํานาจความเปนไป อาศัยหทัย- 
วัตถุ. 
        บทวา ลีนมโน ไดแก ผูทอดท้ิงธุระ คือผูไมมีความขวนขวายใน 
อุเทศ  ปริปุจฉา  กรรมฐาน  อธิศีล อธิจิต อธิปญญา และการบําเพ็ญวัตร 
และระเบียบวตัร. ช่ือวา  ผูมีใจหดหู   เพราะอรรถวา ใจของผูนั้นหดหู  คือ 
งอกลับดวยอํานาจความเกียจครานโดยแททีเดียว. 
        บทวา  ทุกฺขี ไดแก  ผูมีทุกข  เพราะทุกขทางใจ. 
        บทวา ทุมฺมโน ไดแก ผูมีใจอันโทษประทุษรายแลว  หรือผูมีใจ 
ผิดรูป  เพราะความเปนผูถูกโทมนัสครอบงํา. 
        บทวา ปชฺฌายี ความวา ทานพระสุทินน  คิดถึงความช่ัวท่ีตนทํา 
แลวนั้น ๆ  ดวยอํานาจความเดือดรอน  (ซบเซา) ดุจลาตัวท่ีเขาคัดออกจากภาระ 
แลว ( ซบเซาอยู)  ฉะนั้น. 
  [พวกภิกษุสหายถามทานพระสุทินนถึงความซูบผอม] 
        สองบทวา  สหายกา  ภกฺิขู ความวา  ภกิษุท้ังหลาย  ผูถามถึงความ 
ผาสุก  ท่ีเปนผูคุนเคยของทานพระสุทินน  เห็นพระสุทินนนั้น ผูเปนแลว 
อยางนั้น ซ่ึงปลอยใหวันคืนผานไปอยู  ดวยธรรมเปนเคร่ืองเนิ่นชา คือการ 
คลุกคลีอยูดวยหมู  จึงไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนนัน้. 
        บทวา  ปนินฺทฺริโย  ความวา  ผูมีอินทรียมีจักษเุปนตนเต็มเปยม 
เพราะโอกาสซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงประสาทสมบูรณ.  
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        ศัพทวา  ทานิ  ท่ีมีอยูในคําวา โสทาน ิ ตฺว นี้  เปนนบิาต.   
ทานกลาวอธิบายไววา โส  ปน   ตวฺ ท่ีแปลวา ก็คุณนั้น  (ดูซูบผอม). 
        หลายบทวา  กจฺจิ โน  ตวฺ คือ  กจฺจิ  นุ  ตฺว ท่ีแปลวา คุณ 
(จะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย)  หรือหนอ? 
        บทวา  อนภิรโต  แปลวา ผูมีความกระสัน, อธิบายวา ผูปรารถนา 
ความเปนคฤหสัถ. 
        เพราะเหตุนั้น ทานพระสุทินน  เม่ือจะคัดคาน ความไมยินดีนั้นนัน่ 
แล  จึงกลาววา อาวุโสท้ังหลาย  !  ความจริง  ไมใชวาผมจะไมยินด ี
(ประพฤติพรหมจรรย).  อธิบายวา ก็ผมยนิดีทีเดยีวในการเจริญกุศลธรรม 
อันยิ่ง. 
        หลายบทวา  อตฺถิ เม  ปาปกมฺม  กต ความวา บาปกรรมอยางหนึ่ง 
ท่ีผมทําไว  มีอยู  คือผมไดรับอยู  ไดแกมีปรากฏแกผมอยูเปนนิตยกาล  ดุจมี 
อยูเฉพาะหนาฉะนั้น. 
        ถัดจากนัน้  ทานพระสุทินน เมื่อจะประกาศ  (เปดเผย)  บาปกรรม 
ท่ีตนทําแลวนัน้ (แกเหลาภิกษุสหาย) จึงไดกลาวคําเปนตนวา ปุราณทุต- 
ยิกาย ดังนี้. 
 [พวกภิกษุสหายเห็นดวยวากรรมนั้นใหเกิดความรําคาญได] 
        หลายบทวา  อล หิ  เต  อาวุโส สุทนฺน  กุกฺกุจฺจาย  ความวา 
อาวุโส สุทินน!  บาปกรรมน่ันของคุณ  พอท่ี  คือสามารถจะใหคุณรําคาญได. 
มีคําอธิบายวา เปนของสามารถจะใหเกิดความรําคาญได. 
        ในคําวา  ย  ตฺว  เปนตน  พึงทราบการเชื่อมความดังนี้วา  คุณจัก 
ไมสามารถประพฤติพรหมจรรย  เพราะความช่ัวใด,  ความช่ัวนั้นของคุณพอ 
ท่ีจะใหคุณรําคาญได.  
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        ตอจากนัน้  เหลาภกิษุสหาย  เม่ือจะพรํ่าสอนพระสุทินนนั้น  จึงได 
กลาวคําเปนตนวา นนุ  อาวุโส  ภควตา  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลานั้น  ศัพทวา  นนุ  เปนนิบาต ลงในอรรถอนุมัติ 
และตําหนิ.  
        บทวา  อเนกปริยาเยน แปลวา  โดยเหตุมิใชอยางเดียว. 
        บทวา วิราคาย  แปลวา  เพื่อคายความกําหนดั. 
        สองบทวา  โน  สราคาย  ความวา ไมใชเพื่อความกําหนัดดวยราคะ. 
อธิบายวา จริงอยู  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงแลว  เพื่อประโยชน 
แหงการคายความกําหนัดนัน่วา  สัตวท้ังหลาย ไดสดับธรรมของเราน้ีแลว 
จักคายความกาํหนัด  คือจกัไมยินดใีนภพและโภคสมบัติท้ังปวง.  ในบทท้ังปวง 
ก็มีนัยนั่น. 
        ก็คําวา  วสิโยคาติ  กิเลเสหิ  วิสยุชฺชนตฺถาย  นี้  ท่ีมีอยูใน 
บทวา วิสโยคาย เปนตนนี้ เปนเพียงการกลาวโดยนัยทางออม. 
        บทวา  วสิโยคาย  ความวา  เพื่อปราศจากความประกอบดวยกิเลส 
ท้ังหลาย. 
        สองบทวา โน สโยคาย ความวา  ไมใชเพื่อความประกอบ  (ดวย 
กิเลสท้ังหลาย). 
        บทวา  อนุปาทานาย  ความวา  เพ่ือความไมถือม่ัน. 
        สองบทวา โน สอุปาทานาย ความวา ไมใชเพื่อความยึดม่ัน. 
        หลายบทวา ตตฺถ  นาม ตฺว  ความวา  เม่ือธรรมช่ือนั้น (อัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  เพื่อคายความกําหนัด  )  คุณ (ยังจักคิดเพื่อ 
ความกําหนัดอีกหรือ?).   
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        สองบทวา  สราคาย  เจเตสฺสสิ  ความวา คุณยังจกัคิด คือยังจัก 
ดําริ  เพื่อเมถุนธรรม  อันเปนไปอยู  พรอมดวยความกําหนัดหรือ  ? อธิบายวา 
คุณจักยังพยายามเพ่ือตองการเมถุนธรรมนั่นหรือ ?  ในบทท้ังปวง  ก็มีนัยนัน้. 
                [อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน  ๙  บท]   
        บทท้ัง  ๙  มีราควิราคะเปนตน  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา 
พระนิพพานซ่ึงเปนโลกุตรธรรมท่ีปราศจากวัฏฏะนัน่แล  ตรัสไวซํ้าอีก.  เพราะ 
เหตุนั้น  แมเม่ือพระองคตรัสวา ราควิราคาย  ก็ดี มหนิมฺมทนาย  กด็ ี
บัณฑิตพึงเห็นใจความอยางนี้เทานั้นวา  "เพ่ือประโยชนแกพระนิพพาน". 
        จริงอยู  พระนิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  "ธรรมเปนท่ี 
สํารอกราคะ"  เพราะเหตุวาราคะมาถึง  คือปรารภ  สืบตออาศัยพระนพิพาน 
นั้นแลว  ยอมปราศไป คือไมมี. 
        อนึ่ง  พระนิพพาน  ทรงเรียกวา ธรรมเปนท่ีสรางเมา  เพราะเหตุวา 
ความเมาท้ังหลาย  มีความเมาดวยอํานาจมานะ และความเมาในบุรุษเปนตน 
มาถึงพระนิพพานนั้นแลว  ยอมเปนอันสรางไปไมเปนความเมา  คือสาบสูญไป. 
        อนึ่ง  พระนิพพาน ทรงเรียกวา ธรรมเปนท่ีคลายความกระหาย 
เพราะเหตุวา  ความกระหายในกามแมท้ังปวง  มาถึงพระนิพพานน้ันแลว ยอม 
ถึงความคลายไป  คือความพลัดตกไป. 
        อนึ่ง  พระนิพพาน ทรงเรียกวา ธรรมเปนท่ีเพิกถอนอาลัย เพราะ 
เหตุวา  อาลัยคือเบญจกามคุณ มาถึงพระนพิพานแลว ยอมถึงความเพิกถอนไป. 
เพราะเหตุวา  วัฏฏะมี  ๓  ภมิู  มาถึงพระนพิพานนัน้แลว ยอมขาดเดด็ไป.  
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        อนึ่ง   พระนิพพาน  ทรงเรียกวา ธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา, ธรรมเปน 
ท่ีบําราศราคะ ธรรมเปนท่ีดับ  เพราะเหตุวา  ตัณหา  มาถึงพระนิพพานนั้น 
แลว ยอมถึงความส้ินไป ยอมบําราศไป และยอมดับไปโดยประการท้ังปวง.         
        อนึ่ง  พระนิพพานน่ัน ทรงเรียกวา นพิพาน เพราะเหตุวาออกไป 
คือเลนออกหลุดพน จากตัณหา  ซ่ึงไดโวหารวา  วานะ เพราะผูกคือลาม 
ไดแกเย็บเช่ือมกําเนิด  ๔  คติ  ๕  วิญญาณฐิติ  ๗  สัตตาวาส  ๙ ไว  เพือ่ 
ความมีความเปนสืบ ๆ  ไป  ฉะนี้แล.   
        หลายบทวา กามาน  ปหาน  อกฺขาต  มีความวา  การละวัตถุกาม 
และกิเลสกามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวแลวมิใชหรือ? 
        สองบทวา  กามสฺาน  ปริฺา  มีความวา  การกําหนดรูความ 
หมายในกามแมท้ังหมด  มี  ๓  อยาง ดวยอํานาจญาตปริญญา  (กําหนดรูดวย 
การรู)  ตีรณปริญญา (กําหนดรูดวยการพิจารณา)  และปหานปริญญา  (กํา- 
หนดรูดวยการเสียสละ)  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ? 
        บทวา กามวิตกฺกาน  มีความวา  ความเพิกถอนวติกท้ังหลายท่ีแอบ 
อิงกาม  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสแลวมิใชหรือ? 
        บทวา กามปริฬาหาน  มีความวา ความสงบราบแหงความรอนรุม 
ซ่ึงเกิดข้ึน ดวยอํานาจความกําหนดัท่ีประกอบดวยเบญจกามคุณ ไดแก ความ 
กลัดกลุมภายใน พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสแลวมิใชหรือ? 
        โลกุตรมรรค  เคร่ืองทําความส้ินกิเลสแล  พระผูมีพระภาคเจา ตรัส 
ไวแลวในสถาน  ๕  เหลานี้. แตมรรคท่ีเจือกันท้ังโลกิยะและโลกุตระ  บัณฑิต  
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พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวแลวใน  ๓  สถานแรกแหงสถาน 
ท้ังหมด. 
        คําวา  เนต อาวุโส  เปนตน  มีความวา ดูกอนผูมีอายุ !  กรรม 
ลามกนั้นของทาน  ยอมไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสแหงชนท้ังหลายผูยังไม 
เล่ือมใส  คือเพ่ือประโยชนแกความเล่ือมใสของชนท้ังหลายผูเห็นปานนั้นหรือ ? 
        บทวา อถเขฺวต  ตัดบทเปน  อถโข  เอต. 
        บาลีวา อถ  เขต ก็มี.   
        บทวา อฺถตฺตาย มีความวา (กรรมลามกนั่นของทาน) ยอม 
เปนไป  เพื่อความเปนโดยประการอ่ืน  จากความเล่ือมใส  คือเพ่ือความเดือด- 
รอน.  อธิบายวา ยอมทําความเดือดรอนแกชนท้ังหลาย  ผูมีศรัทธาอันยังมิได 
มาดวยมรรควา  เราท้ังหลายเล่ือมใสในพระธรรมวินัย ช่ือแมเชนนี้  ซ่ึง 
มีพวกภิกษุผูปฏิบัติเลวทราม. 
        ฝายความเล่ือมใส  ของชนท้ังหลายผูมีศรัทธามาแลวดวยมรรค  เปน 
ของไมหวัน่ไหวดวยเร่ืองเชนนี้  หรือดวยเรื่องท่ีรายแรงยิ่งกวานี้ เหมือนภูเขา 
สิเนรุ  ไมหวัน่ไหวดวยลมฉะนั้น.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุสหายเหลานั้น  จึง 
กลาววา เพื่อความเปนโดยประการอ่ืนแหงชนบางพวก. 
  [ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองพระสุทินนเสพเมถุนธรรม] 
        ขอวา  ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสุ  มีความวา ภิกษุสหายเหลา 
นั้น  ไดกราบทูล คือไดแจงเนื้อความนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา, ก็แล เม่ือ 
กราบทูล หาไดกราบทูล  เพือ่ปรารถนาจะใหตนเปนท่ีโปรดปรานไม, หาได 
ทูลเพื่อมุงจะทําความยยุงไม,  หาไดทูล  เพือ่ตองการประจานโทษ  ของทานผู 
มีอายุนั้นไม,  หาไดทูลเพื่อบอกโทษท่ีนาตําหนิไม,  หมายใจอยูวา  พระผูมี-  
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พระภาคเจา  ทรงสดับเนื้อความนี้แลว จักไมใหพระสุทินนนี้  คงอยูในพระ- 
ศาสนา  จักใหฉุดคราเธอออกไปเสีย จึงไดทูลก็หาไม,  อันท่ีจริง ไดทูลดวย 
ทําในใจวา พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงทราบความเสียหายนี้ ซ่ึงเกิดข้ึนใน 
พระศาสนาแลว  จักทรงบัญญัติสิกขาบท  จักทรงต้ังเขตแดน  คืออาชญาไว. 
        [พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนพิระสุทินน] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ   ปกรเณ นี ้
ตอไปนี้:- ความละเมิดอัชฌาจารของพระสุทินน  พึงทราบวา ทานกลาววา   
เปนนิทานและเปนปกรณ  เพราะเปนเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท.  จริงอยู 
เหตุ ทานเรียกวา นิทานและปกรณ เพราะเปนท่ีมอบใหซ่ึงผลของตน  คือ 
ยังผลใหบาไป  เหมือนแสดงวา เชิญถือเอาผลนั้นเถิด  และเพราะเหตุท่ีเร่ิม 
กระทํา  คือปรารภเพ่ือจะทําผลน้ัน หรือวาแตงผลนั้นทีเดยีว. 
        หลายบทวา  วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา มีความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงติ  คือทรงตําหนิ (พระสุทินน) นัน้ เหมือนอยางบุคคลผูเลิศ เม่ือจะ 
แสดงคุณและโทษ  ของชนท้ังหลายผูสมควรแกคุณและโทษ  ก็ตแิละชม  ฉะนัน้. 
        จริงอยู เพราะทรงเห็นบุคคล ผูทําการลวงละเมิดศีล  ความคิดยอม 
ไมเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจาวา   ผูนี้เปนคนมีช่ือเสียง  มียศโดยชาติหรือ 
โดยโคตร  หรือโดยความเปนบุตรของคนมีสกุล หรือโดยคัณฐะ  (การรอยกรอง) 
หรือโดยธุดงควัตร, เราสมควรท่ีจะรักษาบุคคลเชนนี้ไว  เพราะทรงเห็นบุคคล 
ผูมีคุณมีศีลเปนที่รัก จิตท่ีคิดจะปดบังคุณของเขา   จะไดเกิดข้ึนหามไิดเลย, 
อันท่ีจริง พระองคยอมทรงติบุคคลซ่ึงควรติเทานั้น ยอมทรงชมบุคคลซ่ึง 
ควรชมเทานั้น,  และพระสุทินนนี้ เปนผูสมควรติ, เพราะเหตุนั้น พระผูมี 
พระภาคเจา  ผูทรงดํารงอยูในลักษณะของทานผูคงท่ี  มีพระหฤทัยไมลําเอียง 
ไดทรงติพระสุทินนนั้น ดวยพระพุทธดํารัสวา อนนุจฉวิย  เปนอาทิ.  
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            [อรรถาธิบายกรรมท่ีไมควรแกสมณะเปนตน] 
        ในคําวา  อนนุจฺฉวิย เปนตนนั้น มีการพรรณนาเน้ือความดังตอ 
ไปนี้:-  ดูกอนโมฆบุรุษ!  ผูเปนมนุษยเปลา  กรรมท่ีเธอทําแลวไมสมควร 
แกธรรมอันทําความเปนสมณะ  หรือแกมรรคผลนิพพานและศาสนา คือไม 
เปนไปตาม  ไดแกไมคลอยไปตามผิดคือเงา ไดแกความเปนธรรมดีแหงธรรม 
เหลานั้น,  โดยที่แท เปนกรรมเหินหางจากธรรมเหลานั้นทีเดียว,  ก็เพราะ 
ความเปนของไมสมควรนั่นเอง  กรรมนั้นจงึช่ือวาเปนของไมเหมาะเจาะ  คือ 
ไมอนุโลมแกธรรมเหลานั้น,  โดยท่ีแท  เปนของแยงกัน คือต้ังอยูในความ   
เปนขาศึกกนั, เพราะความเปนของไมเหมาะเจาะนั่นแล  กรรมนั้นจึงจดัเปน 
กรรมไมสมรูป  คือเปนกรรมเขารูปกัน คลายกัน ถูกสวนกันหามิได,  โดยท่ีแท 
เปนของไมคลายกัน   ก็ไมถูกสวยกันทีเดียว,  ก็เพราะความเปนของไมสมรูปกัน 
นั่นแล  กรรมนั่นจึงจดัวาไมใชกรรมของสมณะ,   คือไมเปนกรรมของพวก 
สมณะ,  เพราะขอท่ีไมเปนของสําหรับสมณะ  กรรมนัน้จึงจัดเปนอกปัปยะ 
จริงอยู  กรรมใดไมใชกรรมของสมณะ,   กรรมนั้น  ยอมไมสมควรแกสมณะ 
เหลานั้น,  เพราะขอท่ีกรรมเปนอกปัปยะ กรรมนั้นจึงจดัวาไมควรทํา,  แทจริง 
กรรมใด ไมสมควรแกเหลาสมณะ,  สมณะท้ังหลาย  ยอมไมทํากรรมนั้น.  แต 
กรรมนี้นั้น  อันเธอทําแลว,  ดูกอนโมฆบุรุษ ! เพราะเหตุนั้น กรรมอันไม 
สมควร ไมเหมาะเจาะ  ไมสมรูป  ไมใชกิจของสมณะ  เปนอกัปปยะ  ไมควรทํา 
ช่ือวาอันเธอทําแลว. 
        ขอวา  กถ  หิ  นาม  มีความวา เพราะเหตุช่ืออะไรเลา ?  มีคํา 
อธิบายวา ทานเล็งเห็นเหตุช่ืออะไรเลา?  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 730 
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความไมมีเหตุ  จึง   
ตรัสคําวา  นน ุ มยา  โมฆปุริส  เปนตนขางหนา.  คําท้ังหมดน้ีเนื้อความ 
ดังกลาวแลวนัน่แล. 
        กรรมลามก ท่ีพระสุทินนนั้นทําแลว  เม่ือใหผล  ยอมเปนกรรมมี 
วบิากเปนทุกขอยางยิ่ง,  เพราะเหตุนั้น  บัดนี้  เม่ือจะทรงวากลาวพระสุทินน 
ดวยพระหฤทัยประกอบดวยความเอ็นดู  ดจุมารดาบิดาผูมีความเอ็นดู วากลาว 
บุตร  ผูทําความผิดแลว ฉะนัน้  จึงตรัสคําวา  วรนฺเต โมฆปุริส  เปนอาทิ 
เพื่อแสดงวิบากน้ันแกพระสุทินนนั้น. 
        ในคําวา  วรนฺเต  โมฆปริุส  เปนตนนัน้ มีวินจิฉัยดังนี้:- พิษ 
ของงูนั้น  ยอมแลนเร็ว  คือไว  เหตุนั้น  งูนัน้  จึงช่ือวา อาสีวิสะ  (มีพษิ 
แลนเร็ว)  พิษของงูนั้น กลา  คือรายแรง  เหตุนั้น งนูั้น จงึช่ือวา  โฆรวสิะ 
(มีพิษกลา). แหงอสรพิษ  ท่ีมีพิษแลนเร็ว  มีพิษกลานั้น.  พึงเช่ือมบทนีว้า 
ปกฺขิตตฺ  ดวยบทวา  วร  นี้.  องคชาต  อันเธอสอดเขาไปในปากแหงงูมีพิษ 
แลนเร็วเชนนีป้ระเสริฐกวา.  อธิบายวา หากองคชาตพึงเปนของอันเธอสอด 
เขาไปไซร, พึงเปนของประเสริฐกวา  คือความดี  ความงาม ความชอบจะพึงมี. 
        บทวา  กณฺหสปฺปสฺส แปลวา งูเหาหมอ. 
        บทวา  องฺคารกาสุยา  แปลวา  ในหลุมท่ีเต็มดวยถานเพลิง  หรือ 
ในกองถานเพลิง. 
        บทวา อาทิตฺตาย แปลวา  อันไฟติดท่ัวแลว  คือมีความสวาง 
เปลวไฟจับท่ัวแลว.  
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        บทวา  สมฺปชชฺลิตาย  แปลวา  รุงโรจน คือปลอยเปลวไฟข้ึน 
โดยรอบดาน.     
        บทวา  สฺโชตภิูตาย  แปลวา  มีแสงสวาง. มีคําอธิบายวา  มีความ 
เกิดข้ึนแหงแสงสวางเปนอันเดียวกันจากเปลวไฟ  ท่ีลุกโพลงข้ึนโดยรอบดาน. 
        ในคําวา  ต  กิสฺส  เหตุ  นี้ หากจะมีผูถาม  ถามวา คําท่ีเรากลาววา 
ยังประเสริฐกวา  เปนเหตุแหงอะไร  คือเพราะเหตุไหน? 
        แกวา เพราะพึงประสบความตาย อธิบายวา ผูใดพึงสอดองคกําเนดิ 
เขาไปในปากงูเปนตนนัน้,  ผูนั้นพึงประสบความตาย. 
        หลายบทวา  อิโตนิทานฺจ โข ฯเปฯ  อุปปชฺเชยฺย มีความวา 
บุคคลผูทําการสอดองคกําเนดิ  เขาในองคกําเนิดของมาตุคามนั้น พึงเขาถึงนรก 
ซ่ึงมีการทํานี้เหตุ. 
        พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือทรงแสดงถึงขอท่ีกรรมเปนของมีโทษมาก 
อยางนั้น  แลวจึงทรงตําหนพิระสุทินนนัน้  หาไดทรงตําหนิมุงใหพระสุทินน 
นั้นประสบความทุกขไม. 
        หลายบทวา ตตฺถ  นาม  ตฺว ความวา เม่ือกรรมอันนัน้ คือเห็น 
ปานนั้น แมเปนของมีโทษมากอยางนี้  เธอ  (ยังช่ือวาไดตองอสัทธรรมอันเปน 
เร่ืองของชาวบาน เปนมรรยาทของคนช้ันตํ่า). 
        ศัพทวา  ย ซ่ึงมีอยูในคําวา ย  ตฺว นี้  เปนนิบาตลงในอรรถแหง 
ความดูถูก.  บทวา  ตฺว  เปนไวพจนแหง  ต  ศัพท.  ทานกลาวอธิบายไว 
แมดวยบทท้ังสองวา   ไดแก  ความดูถูก  คือความดูหม่ินอยางใดอยางหน่ึง. 
        บทวา  อสทฺธมฺม  ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ คือคนช้ันตํ่า  อธิบายวา 
อันคนช้ันตํ่าเหลานั้น พึงเสพ.  
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        บทวา  คามธมฺม  ไดแก  เร่ืองของชาวบาน ,  มีคําอธิบายวา เปน 
ธรรมของพวกชนชาวบาน.   
        บทวา  วสลธมฺม  ความวา  เปนมรรยาทของเหลาชนผูเปนคนช้ันตํ่า 
เพราะอรรถวา หล่ังออก คือปลอยออก  ซ่ึงบาปธรรม ไดแก ของพวกบุรุษ 
เลวทราม.  อีกอยางหนึ่ง ธรรมเปนเหตุไหลออกแหงกิเลส ช่ือวา   วสลธรรม. 
        บทวา  ทุฏุลฺล  ไดแกเปนของช่ัว  และเปนของหยาบ  ซ่ึงถูกกิเลส 
ประทุษราย,  มีคําอธิบายวา เปนของไมสุขุม  คือไมละเอียด. 
        บทวา  โอทกนฺติก ความวา  เมถุนธรรม ช่ือวามีน้ําเปนท่ีสุด 
เพราะอรรถวา  กิจเนื่องดวยน้ําเปนท่ีสุด  คือ  เปนอวสานแหงเมถุนธรรมนั้น. 
ซ่ึงเมถุนธรรมอันมีน้ําเปนท่ีสุดนั้น. 
        บทวา  รหสฺส  ไดแกเปนกรรมลับ คือเกิดข้ึนในโอกาสอันปดบัง. 
จริงอยู ธรรมนี้ ใครๆ  ไมอาจจะทําใหเปดเผย คือไมอาจจะทําในวิสัยท่ี 
บุคคลเหลาอ่ืนจะเห็นได  เพราะเปนกรรมนาเกลียด.  เพราะเหตุนัน้  พระผูมี 
พระภาคเจา  จงึตรัสวา เปนกรรมลับ. 
        บทวา  ทฺวยทฺวยสมปตตฺึ  แปลวา อันชนสองคน ๆ  พึงประพฤติ 
รวมกัน  บาลีวา ทฺวย ทฺวย  สมาปตตฺึ ก็มี อาจารยบางพวกสวดกันวา 
ทยทยสมาปตตฺึ  ดังนี้บาง.  คํานั้น  ไมดี พงึประกอบบทวา  สมาปสฺสิสฺสสิ 
นั้น เขาดวยนามศัพทท่ีทานกลาวไวในบทวา  ตตฺถ  นาม  ตฺว นี้วา 
สมาปสฺสิสฺสสิ  นาม  (เธอยังช่ือวาไดตองอสัทธรรม). 
       [พระสุทินนเปนคนแรกในการเสพเมถุนธรรม] 
        พระผูมีพระภาคเจา ทรงมุงหมายเอาพระศาสนา  ตรัสวา ดูกอน 
โมฆบุรุษ!  ทานเปนตัวอยาง  เปนหวัหนาแหงอกุศลธรรมท้ังหลายมากแล.   
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มีคําอธิบายวา  ทานนับวาเปนตัวอยาง แหงบุคคลท้ังหลาย หรืออกุศลธรรม 
ท้ังหลายเปนอันมากในพระศาสนาน้ี  เพราะทํากอนบุคคลท้ังปวง  นบัวาเปน 
หัวหนา  คือเปนผูใหประตูไดแกซ้ืออุบาย เพราะเปนผูดําเนินหนทางนั้นกอน 
บุคคลท้ังปวด.   
        จริงอยู  ในคําวา พหุนนฺ  โข เปนตนนี้ มีความประสงคดังนี้วา 
บุคคลเปนอันมาก  ไดเลิศนีแ้ลว  สําเหนยีกตามกิริยาของทาน  จักกระทํา 
อกุศลธรรมมีประการตาง ๆ  มีเสพเถุนธรรมกับนางลิงเปนตน. 
        บทวา  อเนกปริยาเยน  คือโดยเหตุมากมาย ซ่ึงตรัสแลวโดยนัย 
เปนตนวา  อนนุจฺฉวิก นี้. 
        [ผูไมตัง้อยูในสังวรเปนผูมักมากในปจจัย  ๔] 
        หลายบทวา  ทุพฺภรตาย  ฯเปฯ  โกสชฺชสฺส  อวณฺณ  ภาสิตฺวา 
มีความวา ตรัสโทษ  คือขอท่ีนาตําหนิ ไดแกขอท่ีนาติเตียนแหงอสังวรซึ่งเปน 
ท่ีตั้งแหงความเสียหาย มีความเปนผูเล้ียงยากเปนตน. 
        จริงอยู ตนของบุคคล ผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมถึงความเปน 
สภาพท่ีเล้ียงยาก และบํารุงยาก,  เพราะเหตุนั้น อสังวร  ทานจึงเรียกวา ความ 
เปนผูเล้ียงยาก  และความเปนผูบํารุงยาก. 
        อนึ่ง  ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม ยอมถึงความเปนผู 
มักมากในปจจัย  ๔  และไดปจจัยท้ังหลาย  แมมีประมาณเทาเขาสิเนรุแลว  ก ็
ยังถึงความเปนผูไมสันโดษ, เพราะเหตุนัน้  อสังวรทานจึงเรียกวา  ความเปน 
ผูมักมาก  และความเปนผูไมสันโดษ. 
        อนึ่ง ตนของบุคคลผูตั้งอยูในความไมสํารวม  ยอมเปนไปเพื่อความ 
คลุกคลีดวยหมู และเพื่อความหมักหมมดวยกิเลส  ท้ังยอมเปนสภาพเปนไป  
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ตามความเกยีจคราน  คือเปนไปเพื่อยังวัตถุเปนท่ีตั้งแหงความเกยีจคราน 
แปดอยางใหบริบูรณ.*  เพราะเหตุนั้น อสังวร ทานจึงเรียกวา  ความคลุกคลี 
และความเกียจคราน.   
         [ผูตัง้อยูในสังวรไมเปนผูมักมากในปจจัย  ๔] 
        หลายบทวา  สุภรตาย  ฯเปฯ  วิริยารมฺภสฺส  วณฺณ ภาสิตฺวา 
มีความวา  ทรงสรรเสริญคุณแหงสังวร อันเปนท่ีตั้งแหงคุณท้ังหลาย มีความ 
เปนผูเล้ียงงายเปนตน. 
        จริงอยู  ตนของบุคคลผูละอสังวร  แลวตั้งอยูในสังวร  ยอมเปน 
สภาพท่ีเล้ียงงายบํารุงงาย  ยอมถึงความเปนผูมักนอย  คือหมดความทะยาน 
อยากในปจจยั  ๔  และยอมเปนไปเพื่อความสันโดษ  ๓  อยาง  ดวยอํานาจแหง 
ยถาลาภสันโดษ  ยถาพลสันโดษ  และยถาสารุปสันโดษ ในปจจยัอยางหน่ึง ๆ 
เพราะเหตุนั้น  สังวร  ทานจึงเรียกวา ความเปนผูเล้ียงงาย  ความเปนผูบํารุง 
งาย  ความมักนอย  และความสันโดษ. 
        อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร ตั้งอยูในสังวร   ยอมเปนไปเพื่อความ 
เปนผูขัดเกลากิเลส  และความเปนผูกําจัดกิเลสออก,  เพราะเหตุนัน้  สังวร 
ทานจึงเรียกวา  ความขัดเกลา  และความกําจัด. 
        อนึ่ง  ตนของบุคคลผูละอสังวร  แลวต้ังอยูในสังวร  ไมเขาไปใกล 
กายทุจริต  และวจีทุจริต  ซ่ึงไมชวนใหเกิดความเล่ือมใส  คือไมเปนท่ีตัง้ 
แหงความเล่ือมใส  ไมสงบ ไมเรียบรอยแหงกายและวาจา และไมเขาไปใกล 
อกุศลวิตก ๓  ซ่ึงไมชวนจิตใหเกิดความผองใส  คือ  ไมเปนท่ีตั้งแหงความ 
ผองใสแหงจิต ไมสงบ ไมเรียบรอย  ยอมเปนไปเพื่อความบริบูรณแหง 
*  องฺ  อฏก.  ๒๓/๓๔๓.  
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กายสุจริต  วจสุีจริต  และกุศลวิตก ๓  ซ่ึงผิดแผกจากนั้นนั่นแล  ท่ีชวนให 
เกิดความเล่ือมใส คือเปนท่ีตัง้แหงความเล่ือมใส  สงบ เรียบรอย,  เพราะ 
เหตุนั้น สังวร  ทานจึงเรียกวา  ความเปนอาการใหเกิดความเล่ือมใส. 
           [ผูตัง้อยูในสังวรเปนผูไมส่ังสมกิเลสท้ังปวง] 
        อนึ่ง ตนของบุคคลผูละอสังวร  ตั้งอยูในสังวร  ยอมเปนไปเพื่อ   
ปราศจากวัฏฏะ  อันเกดิแตความไมส่ังสมกเิลสท้ังปวง  และเพื่อความบริบูรณ 
แหงวัตถุเปนท่ีตั้งแหงวิริยารัมภะ   ๘  อยาง,*  เพราะเหตุนั้น  สังวร  ทานจึงเรียก 
วา "ความไมส่ังสมและการปรารถนาความเพียร" ฉะนีแ้ล. 
        ขอวา ภิกฺขูน   ตทนุจฺฉวิก  ตทนุโลมิก  ความวา ทรงทําพระ- 
ธรรมเทศนานอกทองเร่ือง  ซ่ึงพนจากบาลี  ไมเนื่องดวยสุตตันตะท่ีปฏิสังยุต 
ดวยสังวรปหานะ อันสมควรและเหมาะแกสิกขาบท  ท่ีจักทรงบัญญัติในบัดนี ้
ท้ังท่ีสมควรและเหมาะแกสังวรท่ีตรัสดวยธรรมท้ังหลายมีความเปนผูเล้ียงงาย 
เปนตน  แกภกิษุท้ังหลายผูประชุมกันแลวในสถานท่ีนัน้. 
        ไดยนิวา  พระผูมีพระภาคเจา  เปรียบเทียบผูแตงระเบียบดอกไมหาสี 
เปรียบผูจัดพวงแกว  เม่ือจะทรงคุกคามบุคคลท้ังหลาย ผูพอใจนักในอสังวร 
ประสงคจะคัดคาน ดวยวัฏภยัซ่ึงมีในสัมปรายภพ  จะทรงแสดงโทษมีประการ 
มากมาย จะทรงยังบุคคลผูใครตอการศึกษาอยูในสังวร บางพวกใหประ- 
ดิษฐานอยูในพระอรหันต, บางพวกใหตั้งอยูใน  อนาคามิผล  สกทาคามิผล 
และโสดาปตติผล,  จะทรงยังบุคคลท้ังหลายแมผูปราศจากอุปนิสัยใหประดิษฐาน 
ในทางสวรรค  จึงทรงทําธรรมเทศนา  มีขนาดแหงทีฆนกิายบาง มีขนาด 
แหงมัชฌิมนกิายบาง ในสถานท้ังหลายเชนนี้.  พระอุบาลีเถระ  หมายเอาธรรม- 
* องฺ.   อฏ จก.  ๒๓/๓๔๕.  
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เทศนานั้น  จึงกลาวคํานีว้า  ทรงทําธรรมมีกถา  ซ่ึงสมควรแกสิกขาบทและ 
สังวรนั้น  ซ่ึงเหมาะแกสิกขาบทและสังวรนั้นแกภกิษุท้ังหลาย. 
        บทวา  เตน  หิ  มีความวา  เพราะอัชฌาจารนั้น ของภกิษุสุทินน 
อันเปนตัวเหตุ.   
        ในบทวา  สิกฺขาปท  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ท่ีช่ือวา สิกขา 
เพราะอรรถวา  เปนคุณชาตอันบุคคลพึงศึกษา. ท่ีช่ือวา  บท  เพราะอรรถวา 
เปนทางเปนเคร่ืองอันบุคคลพึงถึง.  ทางเปนเคร่ืองอันบุคคลพึงถึงแหงสิกขา 
ช่ือวา  สิกขาบท. ความวา อุบายแหงความไดสิกขา. 
        อีกอยางหน่ึง  มีคําอธิบายวา เปนตนเคา  คือเปนท่ีอาศัยเปนพํานกั 
แหงสิกขา.  คําวา สิกขาบท นั่น  เปนช่ือแหงความสํารวมจากเมถุน 
โดยเวนจากเมถุน.  จริงอยู  เมถุนสังวร ทานประสงคเอาวา สิกขาบท  ใน 
ท่ีนี้ เพราะความเปนทางแหงธรรม  คือ  ศีล  วิปสสนา ฌานและมรรค 
กลาวคือสิกขาอ่ืนจากเมถุนสังวรนั้น  ดวยอํานาจแหงเนื้อความดังกลาวแลว. 
ก็แลเนื้อความนี้  พึงทราบตามนัยท่ีกลาวแลวในวิภังคแหงสิกขาบท.  อีกอยาง 
หนึ่ง  แมคําท่ีแสดงเนื้อความน้ัน พึงทราบวา  "เปนสิกขาบท"  จริงอยู  แม 
พระผูมีพระภาคเจา  ก็ไดตรัสคํานี้วา  บรรดาหมวดเหลานั้น หมวดนาม 
หมวดบท  หมวดภาษา  หมวดพยัญชนะ  อันใด,  อันนั้นช่ือวา สิกขาบท. 
อีกประการหนึ่ง เม่ือทานกลาววา  "อนภชิฌา  เปนธรรมบท"  เนื้อความ 
ยอมมีวา "อนภิชฌา  เปนสวนธรรมอันหนึ่ง" ขอนี้ฉันใด , แมในท่ีนี้ก ็
ฉันนั้น เม่ือทานกลาววา  "สิกขาบท" จะพงึทราบเนื้อความวา  "สวนแหง 
สิกขา คือประเทศอันหนึ่งแหงสิกขา" ดังนี้  ก็ได. 
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           [ประโยชนแหงการบัญญัติสิกขาบท ๑๐  อยาง] 
        หลายบทวา ทส  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  มีความวา จักอาศัย คือมุงหมาย 
ปรารภอํานาจแหงเหตุ  คือประโยชนเกื้อกลูพิเศษ  ๑๐ อยาง ท่ีจะพึงได เพราะ 
เหตุบัญญัติสิกขาบท.  มีคําอธิบายวา  เล็งเห็นความสําเร็จประโยชนพิเศษ  ๑๐ 
อยาง.  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  จะแสดงอํานาจประโยชน  ๑๐ อยางนั้น 
จึงตรัสคําวา  สงฺฆสุฏุตาย  เปนตน.   
        [อธิบายประโยชนการบัญญัติสิกขาบท  ๑๐  อยาง] 
        บรรดาอํานาจประโยชนสิบอยางนั้น ท่ีช่ือวา  ความเห็นชอบของสงฆ 
ไดแกขอท่ีสงฆยอมรับวาดี.  คือขอท่ีสงฆรับพระดํารัสวา "ดีละ  พระเจาขา!" 
เหมือนในอนาคตสถานท่ีวา "ดีละ สมมติเทพเจา !" จริงอยู ภิกษุใด ยอม 
รับพระดํารัสของพระตถาคตเจา, การยอมรับพระดํารัสนัน้  ของภิกษุนัน้ 
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกือ้กูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงเปดเผยเนื้อความนี้วา  เราจกัแสดงโทษในความไม 
ยอมรับ  และอานิสงสในความยอมรับ  คือไมกดข่ีโดยพลการ  จักบัญญัติ 
(สิกขาบท)  เพือ่ใหสงฆยอมรับคําของเราวา  ดีละ  พระเจาขา !  ดังนี้  จงึ 
ตรัสคําวา  "เพือ่ความเห็นชอบแหงสงฆ" 
        บทวา  สงฺฆผาสุตาย   คือเพ่ือความผาสุกแหงสงฆ, อธิบายวา  เพือ่ 
ประโยชนแกความอยูเปนสุข  ดวยความเปนอยูรวมกัน. 
        หลายบทวา  ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย  ความวา บุคคล 
ผูทุศีล  ช่ือวาบุคคลผูเกอยาก, ภิกษุเหลาใด  แมอันภิกษท้ัุงหลายจะใหถึงความ 
เปนผูเกอ  ยอมถึงไดโดยยาก,  กําลังกระทําการละเมิด  หรือกระทําแลว  ยอม 
ไมละอาย,  เพื่อประโยชนแกอันขมภกิษุเหลานั้น.  
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        จริงอยู  ภกิษุเหลานั้น  เม่ือสิกขาบทไมมี  จักเบียดเบียนสงฆดวย 
ถอยคําวา เร่ืองอะไรท่ีพวกทานเห็นมาแลว  เร่ืองอะไรท่ีพวกทานไดฟงมา 
แลว  ส่ิงอะไรที่พวกขาพเจาทําแลว  พวกทานยกอาบัตไิหนในเพราะวตัถุอะไร 
ข้ึนขมพวกขาพเจา, ก็เม่ือสิกขาบทมีอยู  สงฆจักอางสิกขาบทแลว  ขมภกิษ ุ
พวกนั้น  โดยธรรม   โดยวนิัย โดยสัตถุศาสนา .  เพราะเหตุนั้น  พระผูมี- 
พระภาคเจา จงึตรัสวา เพื่อขมเหลาบุคคลผูเกอยาก.    
        หลายบทวา  เปสลาน  ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย  คือเพ่ือประโยชน 
แกความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. จริงอยู  ภกิษุท้ังหลาย  ผูมีศีลเปน 
ท่ีรัก ไมรูส่ิงท่ีควรทําและไมควรทํา ส่ิงท่ีมีโทษและไมมีโทษ  ขีดค่ัน เขตแดน 
พยายามอยู  เพื่อความบริบูรณแหงไตรสิกขา  เม่ือมีความสงสัย  ยอมลําบาก 
ยอมรําคาญ, แตคร้ันรูส่ิงท่ีควรทําและไมควรทํา ส่ิงท่ีมีโทษและไมมีโทษ 
ขีดค่ันเขตแดนแลว พยายามอยูเพื่อความบริบูรณแหงไตรสิกขา  ยอมไมลําบาก 
ยอมไมรําคาญ.  เพราะเหตุนัน้ การบัญญัตสิิกขาบท จึงเปนไปเพื่อความอยู 
ผาสุกของพวกภิกษนุั้น. 
        อีกอยางหน่ึง ความขมบุคคลผูเกออยากทั้งหลายน้ันนั่นแล  เปนความ 
อยูผาสุกแหงภกิษุนั้น.  ดวยวา  อุโบสถ  ยอมดํารงอยูไมได  ปวารณายอม 
ดํารงอยูไมได  สังฆกรรมท้ังหลายยอมเปนไปไมได ความสามัคคี  ยอมมีไมได 
เพราะอาศัยเหลาบุคคลผูทุศีล.  ภิกษุท้ังหลายมีอารมณเปนหนึ่งไมได  ยอมไม 
สามารถประกอบตามซ่ึงอุเทศ  ปริปุจฉา,  และกรรมฐานเปนตน.  กเ็ม่ือเหลา 
บุคคลผูทุศีลถูกขมเสียแลว  อุปทวะแมท้ังหมดนีห้ามีไม, เม่ือนั้นพวกภิกษุผูมี 
ศีลเปนที่รักยอมอยูเปนผาสุก. 
        ในคําวา  "เพื่อความเปนอยูเปนผาสุกของภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนทีรั่ก"  นี ้
บัณฑิตพึงทราบอธิบายโดย  ๒  นัย ดวยประการฉะน้ี.  
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        คําวา  "เพ่ือปองกันอาสวะท้ังหลาย   อันเปนไปในปจจุบัน"  อธิบายวา 
ทุกขพิเศษมีการประหารดวยฝามือ  ประหารดวยทอนไม  ตัดมือตัดเทา  ความ 
เสียช่ือเสียง ความเสื่อมยศและความเดือดรอน  เปนตน อันบุคคลผูตั้งอยูใน 
ความไมสังวร  จะพึงถึงในอัตภาพนีน้ั้นเทียว ช่ือวา  อาสวะอันเปนไปในปจจุบัน. 
เพื่อปองกัน   คือปดกั้นทางมาแหงอาสวะอันไปในปจจบัุนเหลานี้  ดวย 
ประการฉะนี้.   
        คําวา  "เพ่ือกําจัดอาสวะท้ังหลาย อันเปนไปในสัมปรายภพ" มีความ 
วา  ทุกขพิเศษมีบาปกรรมท่ีตนกระทําแลวเปนมูล  อันบุคคลผูตั้งอยูในความ 
ไมสังวร  จะพงึถึงในนรกเปนตนในสัมปรายภพ  ช่ือวาอาสวะอันเปนไปใน 
สัมปรายภพ,  เพื่อประโยชนแกการกาํจัด มีคําอธิบายวา เพ่ือประโยชนแก 
การระงับ  คือเพื่อประโยชนแกการเขาไปสงบอาสวะอันเปนไปในสัมปรายภพ 
เหลานี้. 
        ขอวา  อปฺปสนฺนาน  วา  ปสาทาย  มีความวา  เม่ือมีสิกขาบท 
บัญญัติ  มนุษยผูบัณฑิตท้ังหลาย  แมไมเล่ือมใส  ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ 
หรือไดเห็นภกิษุท้ังหลายปฏิบัติสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติ  ยอมถึงความเล่ือมใส 
วา  ธรรมเหลาใดหนอ  เปนท่ีตั้งความกําหนัด  ความขัดเคือง  และความ 
ลุมหลงของมหาชนในโลก,  สมณศากยบุตรเหลานี้  ยอมอยูเหินหางเวนจาก 
ธรรมเหลานั้น ,  พวกเธอทํากรรมท่ีทําไดยากหนอ  ทํากิจท่ีหนักหนอ  ดงันี้ 
เหมือนพราหมณผูเปนมิจฉาทิฏฐิรูไตรเทพ  ไดเห็นคัมภีรพระวินยัปฎกแลว 
เล่ือมใส  ฉะนัน้. ดวยเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อปปฺสนฺนาน 
วา ปสาทาย. 
        ขอวา ปสนฺนาน  วา  ภิยโฺยภาวาย   มีความวา  กุลบุตรท้ังหลาย 
แมเล่ือมใสในพระศาสนา ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ  หรือไดเห็นภิกษท้ัุงหลาย  
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ปฏิบัติสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว  ยอมเล่ือมใสยิ่ง ๆ  ข้ึนไปวา โอ ! พระ-   
ผูเปนเจาเหลาใด  คอยเฝารักษาวินยัสังวร  ซ่ึงมีอาหารคร้ังเดียวตลอดชีวิต 
เปนความประพฤติประเสริฐ, พระผูเปนเจาเหลานั้น  เปนผูมีปกติทํากรรมท่ี 
ทําไดยาก. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ปสนฺนาน  วา  ภยิฺโย- 
ภาวาย. 
                    [พระสัทธรรม  ๓  อยาง] 
        ขอวา  สทฺธมฺมฏ ิติยา  มีความวา  สัทธรรมมี  ๓  อยาง คือปริยัต-ิ 
สัทธรรม  ๑  ปฏิปตติสัทธรรม  ๑ อธิคมสัทธรรม ๑.  บรรดาสัทธรรม  ๓ 
อยางนั้น  ท่ีช่ือวาปริยัติสัทธรรม  ไดแกพุทธพจนแมท้ังส้ินรวมดวยพระไตร- 
ปฎก.  ท่ีช่ือวาปฏิปตติสัทธรรม  ไดแกธรรมนี้คือธุดงคคุณ ๑๓  ขันธกวัตร  ๑๔ 
มหาวัตร  ๘๒  ศีล  สมาธิ  และวิปสสนา.  ท่ีช่ือวาอธิคมสัทธรรม ไดแกธรรมนี้ 
คือ  อริยมรรค ๔  สามัญผล  ๔  นิพพาน ๑. เม่ือมีสิกขาบทบัญญัติ  ภิกษุ 
ท้ังหลาย  ยอมเรียนสิกขาบทและวภิังคแหงสิกขาบทนั้น และพุทธวจนะอ่ืน 
เพื่อสองความแหงสิกขาบทและวภิังคนั้น  และเม่ือปฏิบัติสิกขาตามที่ทรง 
บัญญัติไว  ยอมบรรลุโลกุตรธรรม  ท่ีตนจะพึงบําเพ็ญขอปฏิบัติแลวบรรลุได 
ดวยความปฏิบัติ, เพราะเหตุนั้น  สัทธรรมแมท้ังส้ินนั้น  จึงช่ือวา เปนสภาพ 
มีความต้ังอยู ยัง่ยืน  ดวยสิกขาบทบัญญัติ. ดวยเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  สทฺธมฺมฏ ิติยา. 
        ขอวา  วินยนุคคฺหาย มีความวา จริงอยู เม่ือมีสิกขาบทบัญญัติ 
วินัยท้ัง ๔ อยาง  คือ  สังวรวนิัย ๑ ปหานวนิัย ๑ สมถวินยั  ๑ บัญญัต ิ
วินัย ๑ ยอมเปนอันทรงอนุเคราะห  คืออุปถัมภสนับสนุนไวเปนอันดี.  ดวย 
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  วินยานุคฺคหาย  กบ็ทเหลานั้นท้ัง  
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หมดแล  พึงประกอบกับคํานี้วา   เราจกับัญญัติสิกขาบท. ประกอบบทตน 
และบทสุดทาย ในบรรดาบทเหลานั้น ดังนี้วา  เราจกับัญญัติสิกขาบท  เพื่อ 
ความเหน็ชอบของสงฆ  ฯลฯ  เราจักบัญญัติสิกขาบท เพือ่ความอนุเคราะหวินยั. 
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงทําสังขลิกนอยอยางนีว้า "ความเห็น 
ชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นเปนความสําราญแหงสงฆ  ความสําราญแหงสงฆ   
อันใด อันนั้น  เพื่อขมบุคคลท้ังหลายผูเกอยาก " และโยชนา  ๑๐  คร้ัง มีบท 
อันหนึ่ง ๆ  เปนเคาอยางนีว้า ความเหน็ชอบแหงสงฆอันใด อันนัน้คือความ 
สําราญแหงสงฆ  ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้น  เพื่อขมบุคคลท้ังหลาย 
ผูเกอยาก ดังนี ้ แลวตรัสคําใดไวในคัมภีรบริวารวา 
                          ในปกรณวาดวยอํานาจประโยชน  มี 
                ผลรอยหนึ่ง  มีเหตรุอยหนึ่ง  มีภาษาสําหรับ 
                กลาวสองรอย  และมีญาณส่ีรอย* 

คํานั้นท้ังหมด  พึงทราบในบทวา สงฺฆสุฏตุาย  เปนตนนี.้  แตคํานั้นแหละ 
จักมีแจงในคัมภีรบริวารนั่นเอง เพราะฉะนัน้ ขาพเจาจึงไมพรรณนาในท่ีนี้. 
                      [ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท] 
        พระผูมีพระภาคเจา คร้ันทรงแสดงอานิสงสแหงการบัญญัติสิกขาบท 
ไวอยางนั้นแลว  เม่ือจะทรงช้ีแจงกจิท่ีภกิษุท้ังหลายควรทําในสิกขาบทนั้น  จึง 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทน้ีข้ึนอยางนี้. 
          พระองคตรัสอธิบายไวอยางไร? 
           ตรัสอธิบายไวอยางนีว้า  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย !  กแ็ล พวกเธอพงึแสดง 
พึงเลาเรียน พงึทรงจํา  และพึงบอกแกบุคคลเหลาอ่ืน ซ่ึงสิกขาบทนี้  คือท่ี 
*  วิ. บรวาร. ๘/๓๕๗.  
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มีอานิสงสอันเราแสดงแลวอยางนี้ ในปาฏิโมกขุทเทสอยางนี้. จริงอยู จ  ศัพท 
ในคําวา  เอวฺจ  ปน  นี้  มีการนําเนื้อความเกินมาเปนอรรถ  เพราะฉะนั้น 
เนื้อความนี้  ยอมเปนอันทานนํามาแลว.   
        บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงแสดงคําท่ีพระองคตรัสไววา 
สิกขาบทนี้ จึงตรัสวา  อนึ่ง  ภิกษุใด  พงึเสพเมถุนธรรม, ภิกษุนี้  ยอม 
เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได. เม่ือพระองคทรงบัญญัติปฐมปาราชิก.  ให 
ม่ันเขา  ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนั้นแลว  เร่ืองลิงตัวเมียแมอ่ืนอีกก็เกิดข้ึนเพื่อ 
ประโยชนแกอนุบัญญัติ.  เพื่อแสดงเร่ืองลิงตัวเมียท่ีเกิดข้ึนนั้น  พระธรรม- 
สังคาหกเถระทั้งหลาย จึงไดกลาวคํานี้ไววา ก็สิกขาบทนี ้ยอมเปนอัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว  แกภกิษุท้ังหลาย  ดวยประการ 
ฉะนี้.  อธิบายความแหงคํานัน้วา  สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติแลวอยางนี้  แกภกิษุท้ังหลาย  และเร่ืองอ่ืนนี้  ก็ไดเกิดข้ึนแลว 
                         จบกถาวาดวยปฐมบัญญัติ  
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                        อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเร่ืองท่ีหนึ่ง         
                                   [เร่ืองลิงตัวเมีย] 
        บัดนี้  เพือ่แสดงเร่ืองอ่ืนที่เกิดข้ึน  พระธรรมสังคาหกเถระท้ังหลาย 
จึงไดกลาวคําเปนตนวา  เตน  โข  ปน  สมเยน.  ในคําวา  เตน  โข  ปน   
สมเยน  เปนตนนั้น  มีการพรรณนาบทท่ียงัไมกระจางดงัตอไปนี ้
        สองบทวา  มกฺกฏึ  อามิเสน  ความวา  จําพวกสัตวดิรัจฉานเปน 
อันมาก  มีเนื้อ  นกยูง  ไก  และลิงเปนตน  ไมมีความคิดระแวงรังเกยีจ 
เพราะอนภุาพแหงคุณมีขันติและเมตตาเปนตน  ของภกิษุท้ังหลาย  ในปา 
มหาวัน  ยอมเที่ยวไปใน  ณ  ท่ีเรือนบําเพญ็เพียร  มีคําอธิบายวา  ภกิษรูุปใด 
รูปหนึ่ง  เอาอามิส  มีขาวตน  ขาวสวย  และของเค้ียวเปนตนลอ  คือสงเคราะห 
นางลิงตัวหนึ่ง  ในบรรดาสัตวดิรัจฉานเปนตนเหลานี้. 
        บทวา  ตสฺสา  เปนสัตตมีวิภัตติ 
        บทวา  ปฏิเสวติ        ความวา  ยอมเปนผูเสพโดยมาก  วัตตมานาวภิัตติ 
ยอมลงในอรรถวา  ปจุร  คือมาก. 
        สองบทวา  โส  ภิกขุ  ไดแก  ภิกษุผูเสพเมถุนธรรมนั้น 
        สองบทวา  เสนาสนจาริก  อาหิณฺฑนฺตา  ความวา  ภิกษุอาคันตุกะ 
เหลานั้น  มาเฝาพระพุทธเจาไดอาคันตุกภตัแตเชาตรู ทําภัตกิจเสร็จแลว   
ชักชวนกันวา  พวกเราจักดูสถานท่ีอยูของภิกษุท้ังหลาย  แลวก็เท่ียวไป  เพราะ 
เหตุนั้น        พระธรรมสังคาหกเถระท้ังหลาย  จึงกลาววา  เสนาสนจาริก 
อาหิณฺฑนฺตา.  
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           [ลิงตัวเมียแสดงของลับแกภิกษุอาคนัตุกะ] 
        หลายบทวา  เยน  เต  ภกฺิขู  เตนุปสงฺกมิ  มีความวา  ธรรมดา 
สัตวดิรัจฉานท้ังหลาย  คร้ันไดทําความคุนเคยกับภิกษุรูปหนึ่งแลว   กย็งัความ 
คิดเชนนั้นนั่นเอง  ใหเกิดข้ึน  แกในภกิษุเหลาอ่ืนดวย  เพราะฉะน้ัน  ลิง 
ตัวเมียนั้น  จึงไดเขาไปหาภกิษุเหลานั้น  จนถึงท่ีอยู  คร้ันแลว  ก็ไดแสดง 
วิการนัน้แมแกภิกษุเหลานัน้  เหมือนกับแสดงแกภิกษท่ีุตนคุนเคย  ฉะนั้น   
        บทวา  เฉปฺป  แปลวา  หาง 
        บทวา  โอทฺทิสิ*   แปลวา  วางไวตรงหนา 
        สองบทวา  นิมิตฺตมฺป  อกาสิ  ความวา  ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น 
ยอมรูความตองการเมถุน  ดวยความกําหนดอยางใด  ดวยกิริยาอยางใด  ลิง 
ตัวเมียนั้น  ก็ไดทํานิมิตนั้น  ดวยความกําหนดและกิริยานัน้ ๆ  
        สองบทวา  โส  ภิกฺขุ  ความวา  นี้เปนวิหาร  (ท่ีอยู)  ขอภิกษใุด 
(ภิกษุนัน้  ยอมเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้  ไมตองสงสัยแล) 
        สองบทวา  เอกมนฺต  นลีิยึสุ  ความวา  ภิกษุอาคันตุกะเหลานัน้ 
ไดแอบซอนอยู  ณ  โอกาสแหงหนึ่ง         
        สองบทวา  สจฺจ  อาวุโส  ความวา  ภิกษุรูปนั้น  เพราะถูกพวก 
ภิกษุอาคันตุกะเหน็กรรมท่ีเธอทํานั้นอยางประจักษตาทักทวงข้ึน  เหมือนจับโจร 
ไดพรอมกับของกลางฉะน้ัน  เม่ือไมสามารถจะพูดคําเปนตนวา  ผมทํากรรมช่ัว 
อะไรหรือ  จึงพูดรับวา  จริง  ขอรับ 
        หลายบทวา  นนุ  อาวุโส  ตเถว  ต  โหติ  ความวา  คุณ  แมใน 
เพราะสัตวเดียรัจฉานตัวเมีย  สิกขาบทนี้  ยอมเปนเหมือนในหญิงมนษุย 
*  บาลี  โอฑฺฑิ  ไดแอนตะโพก.  
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มิใชหรือ  (คุณ  เม่ือภิกษุสุทินนเสพเมถุนธรรมในหญิงมนุษย  สิกขาบท 
ยอมมีฉันใด  เม่ือคุณเสพเมถุนธรรมแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  สิกขาบทนั้น 
ก็ยอมเปนเหมือนกันฉันนั้น  มิใชหรือ)  จริงอยู  การมองดูก็ดี  จับตองกด็ี 
ลูกคลําก็ดี  แตะตองก็ดี  กระทบก็ดี  แมซ่ึงสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  เปน 
ความช่ัวหยาบเหมือนกนั  ในหญิงมนุษยและสัตวดิรัจฉานตัวเมียนี้  จะมี   
ความแปลกกนัอะไร  ทานไดอางเลศในฐานท่ีมิใชเลศแล 
        หลายบทวา  อนฺตมโส  ติรจฺฉานคตายป  ปาราชิโก  โหติ 
อสวาโส  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงทําสิกขาบทใหม่ันข้ึนอีกวา 
ภิกษเุสพเมถุนธรรม  แมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ก็เปนปาราชิกเหมือนกนั 
                [สิกขาบทท้ังหมด  มีโทษ  ๒  อยาง] 
        จริงอยู  สิกขาบทมี  ๒  อยาง  คือ    โลกวัชชะ  (มีโทษทางโลก) ๑ 
ปณณัตติวัชชะ  มีโทษทางพระบัญญัติ) ๑ 
        บรรดาโทษ  ๒  อยางนั้น  สิกขาบทใด  ในฝายสจติตกะ  มีจติเปน 
อกุศลลวน  ๆ  สิกขาบทนั้นช่ือวา  เปนโลกวัชชะ  ท่ีเหลือเปนปณณัตติวัชชะ 
        บรรดาโทษ  ๒  อยางนั้น  อนุบัญญัติในสิกขาบทท่ีเปนโลกวัชชะ  เม่ือ 
เกิดข้ึน  กั้น  ปดประตู  ตัดกระแส  ทําใหตึงข้ึนกวาเดิม  ยอมเกิดข้ึน  สวน 
อนุบัญญัตินี้วา  เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ๑  เวนไวแตฝน๒ พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไว  เพราะไมมีการลวงละเมิด  และเพราะเปนอัพโพหาริก  ในสิกขาบท 
ท่ีเปนปณณัตติวัชชะ  เม่ือภกิษุยังไมไดทําการลวงละเมิด  อนุบัญญัติ  เม่ือ 
เกิดข้ึนทําใหเพลาลง  ปลดเปล้ืองออก  เปดประตูให  ทําไมใหเปนอาบัติตอ ๆ 
๑. วิ  มหา.  ๑/๑๗๒.  ๒.  วิ.มหา.  ๑/๒๒๔  
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ไป  ยอมเกดิข้ึน  เหมือนอนบัุญญัติในคณโภชนสิกขาบทและปรัมปรโภชน- 
สิกขาบท  ฉะนั้น  สวนอนุบัญญัติเห็นปานนี้วา  โดยท่ีสุด  (บอก)  แมแก 
หญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมช่ัวขณะ*  ช่ือวามีคติเหมือนพระบัญญัติทีเดียว 
เพราะเกดิข้ึนในเม่ือภิกษุทําการลวงละเมิดแลว  ก็เพราะปฐมสิกขาบทนีเ้ปน 
โลกวัชชะ  ไมใชเปนปณณัตติวัชชะ ;  เพราะฉะน้ัน  อนบัุญญัตินี้  ก็กัน้ 
ปดประตู  ตัดกระแส  ไดแกทําใหตึงข้ึนกวาเดิมอีก  ยอมเกิดข้ึน   
        คร้ันเม่ือพระผูมีพระภาคเจา  ทรงประมวลเร่ืองแมท้ังสองมา  แลว 
บัญญัติปฐมปาราชิก  ทําใหตึงข้ึนกวาเดิม  ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนั้น  เร่ือง 
ภิกษุชาววัชชีบุตรแมอ่ืนอีกก็เกิดข้ึน  เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ  เพื่อแสดง 
ความเกิดข้ึนแหงเร่ืองภิกษุวชัชีบุตรนั้น  พระธรรมสังคาหกเถระท้ังหลาย  จึง 
ไดกลาวคํานี้วา  ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว 
แกภกิษุท้ังหลาย  ดวยประการฉะนี้  อธิบายความแหงคํานั้นวา  สิกขาบทน้ี 
ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวอยางนี้  แกภิกษุท้ังหลาย  และ 
เร่ืองแมอ่ืนนี้  ก็ไดเกิดข้ึน 
                                            จบมักกฏีวัตถุกถา 
*  วิ.  มหา. ๑/๓๐๒.  
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                     อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเร่ืองท่ีสอง 
                       [เร่ืองภิกษชุาววัชชีบตุร] 
        บัดนี้  เพือ่แสดงเร่ืองแมอ่ืนท่ีเกิดข้ึนแลว  พระธรรมสังคาหกเถระ 
ท้ังหลาย  จึงไดกลาวคําเปนตนวา  เตน  โข  ปน  สมเยน  ในคําวา 
เตน  โย  ปน  สมเยน  เปนตนแมนั้น  มีการพรรณนาบทท่ียังไมกระจาง 
ดังตอไปนี้   
        บทวา  เวสาลิกา  ไดแก  ผูมีปกติอยูเมืองไพศาลี 
        บทวา  วชฺชปิุตตฺกา  ไดแก  ผูเปนบุตรของตระกูลในเม่ืองไพศาลี 
ในแควนวัชชี 
        ไดยนิวา  อุปทวะ  โทษ  ความเสนียดจญัไร  ท่ีไดเกิดข้ึนในพระศาสนา 
ท้ังหมดนัน้  ไดเกิดข้ึนแลว  เพราะอาศัยภกิษุชาววัชชีบุตร  จริงอยางนั้น   
แมพระเทวทัต  ใหพวกภิกษชุาววัชชีบุตรเปนฝกฝายแลว  จึงทําลายสงฆ 
ก็พวกภกิษุชาววัชชีบุตรนัน่แล  ไดแสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย  ใน 
เม่ือพระผูมีพระภาคเจาปรินพิพานได  ๑๐๐  ป  บรรดาภิกษุชาววัชชีบุตรเหลา 
นั้นนั่นแล  แมภิกษเุหลานี้  บางพวกถึงเม่ือทรงบัญญัติสิกขาบทแลวอยางนี้ 
ก็ไดสรงน้ําตามความตองการ  ฯลฯ  ไดเสพเมถุนธรรมตามความตองการ   
ดวยประการฉะนี ้
        ในบทวา  าติพฺยสเนนป  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้  คําวา    "ความ 
พินาศ  ความยอยยับ  ความกระจาย  ความทําลาย  ความฉิบหาย  ท้ังหมดนี ้
มีความหมายอยางเดยีวกัน  ความยอยยับแหงเหลาญาติ  ช่ือวา  ญาติพยสนะ 
อันความยอยยบัแหงญาตินัน้  (ถูกตองแลว)  อธิบายวา  "อันความพินาศแหง  
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ญาติซ่ึงมีการลงราชอาญา  ถูกโรคเบียดเบียน  ความตายและความพลัดพราก 
เปนเคร่ืองหมาย  (ถูกตองแลว)"  แมในบทท่ี  ๒  ก็นยันี ้ สวนในบทที ่ ๓ 
โรคท่ีทําความไมมีโรคใหพนิาศไปนั่นเอง  ช่ือวา  โรคพยสนะ  จริงอยูโรคนั้น 
ยอมทําความไมมีโรคใหยอยยับไป  คือกระจายไป  ไดแก  ใหพินาศไป  เพราะ 
เหตุนั้น  จึงช่ือวา  พยสนะ  ความยอยยับคือโรค  ช่ือวา  โรคพยสนะ  อัน 
ความยอยยับโรคนั้น  (ถูกตองแลว)   
        บทวา  ผฏุา  คือทวมทับ  ไดแกครอบงํา  อธิบายวา  ผูประกอบ 
พรอมแลว 
        หลายบทวา  น  มย  ภนเฺต  อานนฺท  พทุธครหิโน  มีความวา   
ทานพระอานนทเจาขา  พวกกระผมมิไดติเตียนพระพุทธเจา  คือมิไดกลาวโทษ 
พระพุทธเจา  มิไดติเตยีนพระธรรม  มิไดตเิตียนพระสงฆ 
        สองบทวา  อตฺตครหิโน  มย  ความวา  พวกกระผม  ติเตียนตนเอง 
เทานั้น  คือกลาวโทษของตน 
        บทวา  อลกฺขิกา  แปลวา  ผูหมดสิริ 
        บทวา  อปฺปปฺุา  แปลว  ผูบุญนอย 
        หลายบทวา  วิปสฺสกา  กุสลาน  ธมฺมาน  มีความวา  พวกกระผม 
จะพึงเปนผูเหน็แจงซ่ึงกุศลธรรมท้ังหลาย  ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไว 
แลวในอารมณ  ๓๘  ประการ  อธิกายวา  ออกจากอารมณนั้น  ๆ  แลว  จะเห็น 
แจงธรรมเหลานั้นทีเดยีว 
        บทวา  ปพฺุพรตตฺาปรรตฺต  ความวา  เบ้ืองตนแหงราตรี  ช่ือ 
บุรพราตรี  เบ้ืองปลายแหงราตรี        ช่ือ  อปรราตรี  มีความอธิบายวา  ปฐมยาม 
และปจฉิมยาม.  
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        บทวา  โพธิปกฺขิกาน          คือมีอยูในฝายแหงปญญาเคร่ืองตรัสรู 
อธิบายวา  เปนอุปการะแกอรหัตตมรรคญาณ. 
        บทวา  ภาวนานุโยค        แปลวา  ความประกอบเน่ือง ๆ  ในการเจริญ 
(โพธิปกขิยธรรม). 
        สองบทวา  อนุยุตตฺา  วหิเรยฺยาม  ความวา  พวกกระผมละคิหิปลิโพธ 
และอาวาสปลิโพธแลว  จะพงึเปนผูประกอบขวนขวาย  ไมมีกิจอื่นอยูในเสนา- 
สนะอันสงัด.   
        บทวา  เอวมาวุโส  ความวา  พระเถระ  เม่ือไมทราบอัธยาศัยของ 
เธอเหลานั้น  ไดฟงการคําราม  อยางมาก  (คําออนวอน)  นี้  ของภิกษุเหลานั้น 
แลว  จึงสําคัญอยูวา  "ถาเธอเหลานี้  จักเปนผูเชนนี้ไซร  กเ็ปนการดี" 
แลวรับคําวาได  ทานผูมีอายท้ัุงหลาย 
[เร่ืองทรงหามมิใหภิกษุชาววชัชีบตุรบรรพชาอุปสมบท] 
แมสองบทวา  อฏาน  อนาวกาโส  นี้  เปนอันตรัสหามเหตุ. 
จริงอยู  เหตุ  ทานเรียกวา  "ฐานะ  และโอกาส"  เพราะเปนท่ีตั้งแหงผล  โดย 
ความท่ีผลนั้นเปนไปเนื่องดวยเหตุนั้น  และเพราะเหตุนั้น  ก็เปนโอกาสแหง 
ผลนั้น  โดยความท่ีเหตุนั้นเปนไปเนื่องดวยผลนั้น.  พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะ 
ทรงหามเหตุนัน้  จึงตรัสวา อฏานเมต  อานนฺท  อนวกาโส  เปนตน 
ความวา  ฐานะหรือโอกาสนี้ไมมี. 
        สองบทวา  ย  ตถาคโต  ความวา  พระตถาคตจะพึงถอนปาราชิก 
สิกขาบทท่ีบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย  เพระเหตุแหงพวกวัชชีหรือพวกภิกษ ุ
ชาววัชชีบุตร  ดวยเหตใุด  เหตุนั้น  ไมมี.  ความจริงถาพระผูมีพระภาคเจา 
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จะพึงประทานอุปสมบทแกภกิษุชาววัชชีบุตรเหลานี้  ผูทูลขออยูวา  ขาพระ   
พุทธเจาท้ังหลาย  พึงไดอุปสมบท  ดังนี้ไซร  เม่ือเปนเชนนั้น  พระองคก็ 
จะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไววา  "ยอมเปนปาราชิก  หาสังวาส 
มิได."  แตเพราะเหตุท่ีพระองค  ไมทรงถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลวนั้น 
ฉะนั้นจึงตรัสวา  "นั่น  ไมใชฐานะ" เปนตน. 
        หลายบทวา  โส  อาคโต  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีความอนุเคราะหเทียว  ทรงทราบวา  ถาภิกษุนัน้ 
มาแลวอยางนี้  พึงไดรับอุปสมบทไซร, เธอพึงเปนผูไมมีความเคารพในศาสนา, 
แตเธอตั้งอยูในภูมิของสามเณรแลว  จักเปนผูมีความเคารพ  และจกัทําประ- 
โยชนตนได  จึงตรัสวา  "เธอมาแลว ไมควรใหอุปสมบท." 
        หลายบทวา  โส  อาคโต  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ความวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงทราบแลววา  ภิกษนุั้นมาแลวอยางนี้  ยงัดํารงอยูในภาวะเปน 
ภิกษุ จักเปนผูมีความเคารพในศาสนา  เพราะความท่ีเธอมีศีลยังไมวิบัต,ิ เธอ 
เม่ือยังมีอุปนิสัยอยู  จกับรรลุประโยชนสูงสุด  ตอกาลไมนานนักแล  จึงตรัสวา 
"เธอนั้นมาแลว  ควรใหอุปสมบท." 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงภกิษุชาววัชชีบุตร  ผูไมควรให 
อุปสมบท  และผูควรใหอุปสมบท  ในบรรดาเหลาภกิษชุาววัชชีบุตรผูเสพ- 
เมถุนธรรม  มาแลวอยางนี้  มีพระประสงคจะประมวลเรื่องท้ัง ๓ มา  แลว 
ทรงบัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณ  จึงตรัสวา  "ดูกอนภิกษท้ัุงหลาย ! กแ็ล 
พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนีข้ึ้นอยางนี้ " แลวไดทรงบัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณ 
อยางนี้วา:- โย  ปน  ภิกฺขุ  ฯ เปฯ อสวาโส  แปลวา 
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        อนึ่ง  ภิกษุใด  ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุ 
ท้ังหลายแลว ไมกลาวคืนสิกขา  ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล 
พึงเสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมในดิรัจฉานตัวเมีย  ภิกษุนีเ้ปน 
ปาราชิก หาสังวาสมิได. 
                                 [วินัย  ๔  อยาง]    
        บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงจําแนกเนื้อความแหงสิกขาบท 
นั้น จึงตรัสคําเปนตนวา  "โย  ปนาติ  โย  ยาทิโส." 
        ก็พระวินยัธร  ผูปรารถนาความเปนผูฉลาดในสิกขาบท  วิภังคแหง 
สิกขาบทนั้น และวนิิจฉัยท้ังส้ิน  ควรทราบวินัย  ๔  อยาง. 
                        จริงอยู พระธรรมสังคาหกมหาเถระ 
                ท้ังหลายผูมีฤทธ์ิมากในปางกอน  ไดนําวินัย 
                ๔  อยางออกเปดเผยแลว. 
        วินยั  ๔  อยางเปนไฉน ? วินัย  ๔  อยางคือ  สูตร  สุตตานุโลม 
อาจริยวาท  อัตตโนมติ  ซ่ึงพระนาคเสนเถระหมายเอากลาวไว  (ในมิลินท- 
ปญหา) วา  มหาบพิตร!  เนือ้ความอันกุลบุตรพึงรับรองดวยบทดั้งเดิมแล 
ดวยรส  ดวยความเปนวงศแหงอาจารย  ดวยความอธิบาย. 
                      [อรรถาธิบายวินัย  ๔  อยาง] 
        จริงอยู  บรรดาคําเหลานี้  คําวา  อาหัจจบท  ทานประสงคเอา 
สูตร.  คําวา  "รส" ทานประสงคเอาสุตตานุโลม.  คําวา  "อาจริยวงศ" ทาน 
ประสงคเอาอาจริยวาท.  คําวา  "อธิบาย" ทานประสงคเอาอัตโนมัติ. 
๑.  วิ.   มหา.  ๑/๔๒.  ๒.  นยั-  มิลินทปญหา  ๒๐๓.  
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        บรรดาวนิัย  ๔  อยางนัน้ ท่ีช่ือวา  สูตร ไดแกบาลีในวินยัปฎกท้ังมวล. 
ท่ีช่ือวา  สุตตานุโลม  ไดแกมหาประเทศ  ๔  ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี ้
วา:- 
        (๑)  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย ! ส่ิงใด เรามิไดหามไววา  'ส่ิงนี้ไมควร'   
ถาส่ิงนั้นเขากบัส่ิงท่ีเปนอกปัปยะ  ขัดกันกับส่ิงท่ีเปนกปัปยะ,  ส่ิงนั้น  ไมควร 
แกทานทั้งหลาย 
        (๒)  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย !  ส่ิงใด  เรามิไดหามไววา 'ส่ิงนี้ไมควร' 
ถาส่ิงนั้นเขากนักับส่ิงท่ีเปนกัปปยะ  ขัดกนักับส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ, ส่ิงนั้นควร 
แกทานทั้งหลาย 
        (๓)  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย !  ส่ิงใด เรามิไดอนุญาตไววา 'ส่ิงนี้ควร' 
หากส่ิงนั้นเขากันกับส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ  ขัดกันกับส่ิงท่ีเปนกัปปยะ, ส่ิงนั้น ไม 
ควรแกทานท้ังหลาย 
        (๔)  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย ! ส่ิงใด เรามิไดอนุญาตไววา  'ส่ิงนี้ควร' 
หากส่ิงนั้นเขากันกับส่ิงท่ีเปนกัปปยะ ขัดกนักับส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ, ส่ิงนั้น  ควร 
แกทานทั้งหลาย.* 

        ท่ีช่ือวา  อาจริยวาท  ไดแกแบบอรรถกถา  ซ่ึงยังวนิิจฉัยทองเร่ืองให 
เปนไป   นอกจากบาลี  ซ่ึงพระอรหันต ๕๐๐ องค ผูเปนธรรมสังคหกะต้ังไว. 
        ท่ีช่ือวา  อัตโนมัติ ไดแกคําท่ีพนจากสูตร สุตตานุโลม  และอาจริย- 
วาท  กลาวตามอาการท่ีปรากฏดวยอนุมาน คือ  ดวยความตามรูแหงตน  ดวย 
การถือเอานัย ดวยการถือเอาใจความ. อีกนยัหนึ่ง  เถรวาทแมท้ังหมด  ท่ีมา 
ในอรรถกถาแหงพระสูตร  พระอภิธรรม และพระวินยั ช่ือวา  อัตตโนมัติ. 
* วิ.  มหา  ๕/๓๒๑  
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             [วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเปนตน] 
        แตกุลบุตร  ผูอางอัตโนมัตินั้นกลาว ไมควรจะยึดถือใหแนนแฟน 
กลาว  ควรกําหนดเหตุเทียบเคียงบาลีกับเนือ้ความ และเนือ้ความกับบาลี 
แลวจึงกลาว.  อัตโนมัติ  ควรสอบสวนดูในอาจริยวาท  ถาลงกันและสมกัน   
ในอาจริยวาทนั้นไซร,  จึงควรถือเอา ถาไมลงกัน  ไมสมกัน ไมควรถือเอา. 
จริงอยู  ข้ึนช่ือวา  อัตโนมัตนิี้  ยังเปนของทรามกําลังกวาทุกอยาง.  อาจริยวาท 
มีกําลังกวาอัตโนมัติ.  แมอาจริยวาทก็ควรสอบสวนดู  ในสุตตานุโลม  เม่ือ 
ลงกัน  สมกันแท ในสุตตานโุลมนั้น  จึงควรถือเอา,  ฝายที่ไมลงกัน ไมสมกัน 
ไมควรถือเอา. เพราะวา สุตตานุโลม เปนของมีกําลังกวาอาจริยวาท. แม 
สุตตานุโลม  ก็ควรสอบสวนดูในสูตร เม่ือลงกันสมกันแท  ในสูตรนัน้  จึง 
ควรถือเอา, ฝายที่ไมลงกัน  ไมสมกัน  ไมควรถือเอา.   เพราะวาสูตรเทานั้น 
เปนของมีกําลังกวาสุตตานุโลม. จริงอยู  สูตรเปนของอันใคร ๆ  แตงเทียม 
ไมได  เปนเหมือนสงฆผูทํา  เปนเหมือนกาลท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายยังทรง 
พระชนมอยู. เพราะฉะน้ัน  เม่ือใดภกิษุสองรูป  สากัจฉากัน, สกวาทีอาง 
สูตรกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาว  เม่ือนั้น ท้ังสองรูปนั้น  ไมควรทํา 
การเพิดเพยหรือติเตียนกนัและกัน  ควรสอบสวนสุตตานุโลมในสูตร ถาลงกัน 
สมกัน  ควรถือเอา,  ถาไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูใน 
สูตรเทานั้น. 
        ถาสกวาทีนี้ อางสูตรกลาว,  ปรวาทีอางอาจริยวาทกลาวไซร, แม 
ท้ังสองรูปนั้น  ก็ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวน 
อาจริยวาทในสูตร  ถาลงกัน  สมกัน  ควรถือเอา. เม่ืออาจริยวาท  ไมลงกัน 
และไมสมกัน ท้ังเปนขอท่ีนาตําหนิ กไ็มควรถือเอา, ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น.  
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        ถาสกวาทีนี้  อางสูตรกลาว, ปรวาที อางอัตโนมัติกลาวไซร, แม 
ท้ังสองรูปนั้น ก็ไมควรทําการเพิดเพย หรือติเตียนกันและกัน  ควรสอบสวน 
อัตโนมัติในสูตร ถาลงกันสมกัน ควรถือเอา, ถาไมลงกัน  ไมสมกัน 
ไมควรถือเอา :- ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น.   
        ถาสกวาทีนี้  อางสุตตานุโลมกลาว,  ปรวาที อางสูตรกลาวไซร, 
ควรสอบสวนสูตรในสุตตานุโลม  ถาลงกันสมกัน  ปรากฏมาในบาลีข้ึนสูสังคีติ 
ท้ัง ๓  คร้ัง  จึงควรถือเอา,  ถาไมปรากฏเหมือนอยางนั้น ไมลงกัน ไมสมกัน 
เปนพาหิรกสูตร  สิโลกโศลก  หรือสูตรท่ีนาตําหนิอ่ืน ๆ  ซ่ึงมาจากบรรดาสูตร 
ท้ังหลาย  มีคุฬหเวสสันตรคุฬหวินยั  และคุฬหเวทัลละเปนตน  อยางใด 
อยางหนึ่ง  ไมควรถือเอา; ควรต้ังอยูในสุตตานุโลมเทานั้น. 
        ถาสกวาทีนี้ อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที  อางอาจริยวาทกลาวไซร, 
ควรสอบสวนอาจริยวาท ในสุตตานุโลม, ถาลงกัน  สมกัน ควรถือเอา, ถา 
ไมลงกัน ไมสมกัน ไมควรถือเอา; ควรตั้งอยูในสุตตานุโลมเทานั้น. 
        ถาสกวาทีนี้  อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที  อางอัตโนมัติกลาวไซร, 
ควรสอบสวนอัตโนมัติ  ในสุตตานุโลม  ถาลงกัน  สมกัน ควรถือเอา, 
ถาไมลงกัน ไมสมกัน  ไมควรถือเอา ; ควรตั้งอยูในสุตตานุโลมเทานั้น. 
        ก็ถาสกวาทีนี้ อางอาจริยวาทกลาว, ปรวาทีอางสูตรกลาวไซร, ควร 
สอบสวนสูตรในอาจริยวาท ถาลงกันสมกัน  ควรถือเอา.  สูตรท่ีนาตําหน ิ
นอกนี้   ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานัน้. 
        ถาสกวาทนีี้  อางอาจริยวาทกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาวไซร, 
ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอาจริยวาท เม่ือลงกัน สมกันแท  จึงควรถือเอา. 
นอกนี้ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น.  
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        ถาสกวาทีนี้ อางอาจริยวาทกลาว,  ปรวาทีอางอัตโนมัติกลาวไซร, 
ควรสอบสวนอัตโนมัติในอาจริยวาท ถาลงกัน  สมกัน  ควรถือเอา, ถาไม 
ลงกัน ไมสมกนั  ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอาจริยวาทเทานั้น.  การถือเอา 
(มติ) ของตนนั่นแล  ควรทาํใหมีกําลัง ( ใหมีหลักฐาน)   
        อนึ่ง ถาสกวาทีนี้  อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาทีอางสูตรกลาวไซร, 
ควรสอบสวนสูตรในอัตโนมัติ, ถาลงกัน สมกัน ควรถือเอา. สูตรท่ีนาตําหน ิ
นอกนี้ ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น. 
        ถาสกวาทีนี้  อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาวไซร 
ควรสอบสวนสุตตานุโลนในอัตโนมัติ  เม่ือลงกัน  สมกันแท  ควรถือเอา. 
นอกน้ีไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น. 
        ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาทีอางอาจริยวาทกลาวไซร, 
ควรสอบสวนอาจริยวาทในอัตโนมัติ ถาลงกัน  สมกัน ควรถือเอา.  อาจริยวาท 
ท่ีนาตําหนนิอกนี้  ไมควรถือเอา, ควรตั้งอยูในอัตโนมัติเทานั้น.  การถือเอา 
(มติ) ของตนนั่นแล  ควรทาํใหมีกําลัง (ใหมีหลักฐาน).   อนึ่ง ไมควรทําการ 
เพิดเพย หรือตําหนิในท่ีท้ังปวง  ดวยประการฉะน้ี. 
        อนึ่ง ถาสกวาทีนี้  กลาวอางวา  เปนกปัปยะ ปรวาทีกลาวอางวา 
เปนอกัปปยะ  ควรสอบสวนสิ่งนั้น ๆ ในสูตรและสุตตานุโลม  ถาส่ิงนั้น 
เปนกัปปยะ, ควรตั้งอยูในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ  ถาส่ิงนั้น เปนอกัปปยะ, ก็ควร 
ตั้งอยูในส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ. 
        ถาสกวาทีนี้  ช้ีแจงเหตุและคําวนิิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเคร่ืองสาธก 
ส่ิงท่ีเปนกัปปยะ  แกฝายปรวาทีนั้นไซร, ปรวาทีไมพบเหต,ุ ก็ควรตั้งอยูใน 
ส่ิงท่ีเปนกัปปยะ.  
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        ถาปรวาที  ช้ีแจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเคร่ืองสาธก 
ส่ิงท่ีเปนอกัปปยะแกฝายสกวาทีนั้นไซร, สกวาทีนั้น  ไมควรถือม่ันต้ังอยูวา 
การถือเอามติของตน  (ถูกฝายเดยีว) ควรยอมรับวา  ดีละ แลวตั้งอยูในส่ิง 
ท่ีเปนอกัปปยะเทานั้น.  ถาวา  เงาแหงเหตุแมของท้ังสองฝาย ยอมปรากฏชัด 
ไซร, ขอท่ีท้ังสองฝายคัดคานนั่นแล  เปนการด,ี แตควรตั้งอยูในส่ิงท่ีเปน   
อกัปปยะ. ความจริงคร้ันมาถึงวินัยแลว  อันภิกษุบริษัท  ควรอาศัยการวจิารณ 
ถึงส่ิงท่ีควรและไมควรปองกนัไว ควรทําการยึดถือใหม่ันคง  ควรตัดกระแส 
เสีย, ควรตั้งอยูในความเปนผูหนักนั่นแล. 
        อนึ่ง  ถาสกวาทีนี้ กลาวอางวา  เปนอกัปปยะ, ปรวาทีกลาวอางวา 
เปนกัปปยะ, ควรสอบสวนส่ิงนั้น ๆ  ในสูตรและสุตตานุโลม ถาส่ิงนั้นเปน 
กัปปยะ, ควรตัง้อยูในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ, ถาส่ิงนั้นเปนอกปัปยะ,  ควรตั้งอยู 
ในส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ. 
        ถาสกวาทีนี้ ช้ีแจงถึงส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ  ดวยสูตรคําวินิจฉัยและเหตุ 
มากมายไซร, ปรวาทีไมไดพบเหตุ, ควรตั้งอยูในส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ. 
        ถาปรวาที  ช้ีแจงถึงส่ิงท่ีเปนกัปปยะ  ดวยสูตรคําวนิิจฉัยและเหตุ 
มากมายไซร, สกวาทีนี้ มิไดพบเหตุ, ควรตั้งอยูในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ.  ถาวา 
เงาแหงเหตุ  แมของท้ังสองฝายยอมปรากฏชัดไซร, ไมควรสละการถือเอา 
(มติ) ของตน. เหมือนอยางวา  ในส่ิงท่ีเปนกัปปยะและอกัปปยะ และในส่ิง 
ท่ีเปนอกัปปยะและกัปปยะ  ทานกลาววินิจฉัยนี้ไวแลว ฉันใด,  ในวาทะวา 
เปนอนาบัติและอาบัติก็ดี  ในวาทะวาเปนอาบัติและอนาบัติก็ดี  ในวาทะวาเปน 
ลหุกาบัติและครุกาบัติก็ดี  ในวาทะวาเปนครุกาบัติและลหุกาบัติกด็ี  กค็วรทราบ 
วินิจฉัย ฉันนัน้.  
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        จริงอยู  ในวาทะท่ีวาเปนอนาบัติและอาบัติเปนตนนี้ มีความตางกัน 
ในเพราะเหตสัุกวาช่ือเทานัน้,  ในนยัแหงการประกอบความหามีความตางกัน 
ไม, เพราะฉะนั้น การประกอบความ ทานจึงไมทําใหพสิดาร.  เม่ือเกดิคํา 
วินิจฉัยถึงส่ิงท่ีเปนกัปปยะและอกัปปยะเปนตนอยางนีแ้ลว ฝายใด  ไดพบเหตุ 
มากมาย ในสูตร สุตตานุโลม  อาจริยวาท   และอัตโนมัติ, ควรตั้งอยูในวาทะ 
ของฝายนั้น. อนึ่ง ท้ังสองฝาย  เม่ือไมไดพบเหตุและคําวนิิจฉัย โดยประการ 
ท้ังปวง   ไมควรละทิ้งสูตร  ควรตั้งอยูในสูตรเทานั้น  ฉะนี้แล.  พระวินยัธร   
ผูปรารถนาความเปนผูฉลาดในสิกขาบท  วิภังคแหงสิกขาบทน้ัน และวินัย 
วินิจฉัยท้ังส้ิน  ควรทราบวินยั  ๔  อยางนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้. 
         [พระวินยัธรประกอบดวยลักษณะ  ๓  อยาง] 
        ก็แล  บุคคลผูทรงวินัย  แมคร้ันทราบวินัย ๔  อยางนี้แลว ก็ควร 
เปนผูประกอบดวยลักษณะ  ๓.  จริงอยู ลักษณะแหงพระวินยัธร ๓  อยาง 
ควรปรารถนา.  ลักษณะ  ๓  อยาง  เปนไฉน? ลักษณะ ๓  อยาง  คือ:- 
คําวา  ก็สูตรของพระวนิัยธรนั้น  เปนพุทธพจนท่ีมาถูกตองคลองแคลวดี 
วินิจฉัยดี  โดยสูตร  โดยพยญัชนะ๑  นี้เปนลักษณะอันหนึ่ง.  คําวา  กพ็ระ- 
วินัยธรนัน้  เปนผูม่ันคง ไมงอนแงนในวนิยัแล  นี้เปนลักษณะท่ีสอง. คําวา 
ก็ลําดับอาจารยแล  เปนลําดบัท่ีพระวนิัยธรนั้นจําไดถูกตอง ทําใหข้ึนใจไวด ี
ใครครวญถูกตองดีแลว๒ นี้เปนลักษณะท่ีสาม. 
         [อรรถาธิบายลักษณะ  ๓  ของพระวินัยธร] 
        ในคําวา  สุตฺตฺจ  เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้  :- วินยัปฎกท้ังส้ิน 
ช่ือวาสูตร, สูตรนั้นของพระวินัยธรนัน้ เปนพุทธพจนท่ีมาถูกตอง  คือมา 
ดวยด ี
๑-๒. นย.  วิ. ปริวาร. ๘/๓๒๙.  
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        บทวา สุปฺปวตฺตติ  ไดแก  เปนไปดวยดี  คือชํานาญ คลองปาก. 
        หลายบทวา  สุวินิจฺฉติ  อนุพฺยฺชนโส  ไดแก   ท่ีวินจิฉัย 
เรียบรอย  คือท่ีตนตัดความสงสัย  เรียนเอาไว โดยบาลีปริปุจฉาและอรรถกถา. 
        หลายบทวา  วนิเย โข  ปน   ิโต   โหติ  ความวา  พระวินยัธร 
นั้นเปนผูตั้งม่ันในพระวนิัย  ดวยความเปนลัชชีภิกษุ. จริงอยู  อลัชชีภิกษุ 
แมเปนพหูสูต  เพราะคาท่ีตนเปนผูหนกัในลาภ  ก็แกลงกลาวใหผิดแบบแผน 
แสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย  ยอมทําอุปทวะมากมายในพระศาสนา คือ   
กอใหเกิดสังฆเภทบาง  สังฆราชีบาง.  ฝายภิกษุลัชชี  เปนผูมักรังเกียจ ใคร 
การศึกษา  แมเพราะเหตุแหงชีวิต ก็ไมแกลงกลาวใหผิดแบบแผน ยอม 
แสดงเฉพาะธรรม  เฉพาะวนิัยเทานัน้ คือทําสัตถุศาสนาใหเปนท่ีเคารพต้ังอยู. 
จริงอยางนั้น พระมหาเถระท้ังหลายในปางกอน เปลงวาจา  ๓ คร้ังวา ใน 
อนาคตกาล ภกิษุลัชชี  จักรักษาไว, ภิกษุลัชชี จักรักษาไว  ดังน้ีเปนตน. 
ก็ภิกษุรูปใด  เปนลัชชี ดังกลาวมาแลวนั้น ภิกษุรูปนั้น  เม่ือไมละไมฝาฝน 
วินัย เปนผูตั้งม่ัน  คือม่ันคงอยูในวินยั  ดวยความเปนลัชชีภิกษุ  ฉะนีแ้ล. 
        บทวา  อสหิโร ความวา  บุคคลใด  ถูกผูอ่ืนถามดวยบาลีโดยเบ้ืองต่ํา 
หรือเบ้ืองสูง   ดวยลําดับบทหรืออรรถกถา   ยอมทุรนทุราย  กระสับกระสาย 
ไมอาจต้ังม่ันอยูได ยอมคลอยตามคําท่ีผูอ่ืนกลาว ท้ิงวาทะของตนเสีย  ถือเอา 
วาทะของผูอ่ืน  ผูนั้น  ช่ือวาผูงอนแงน.  ฝายบุคคลใด  ถูกผูอ่ืนถามดวยบท 
เบ้ืองตํ่าและสูง  หรือดวยลําดับบทในบาลีก็ดี  ในอรรกถาก็ดี  ยอมไมทุรน- 
ทุราย  ไมกระสับกระสาย  เปรียบเหมือนเอาแหนบจับขนทีละเสน ๆ ฉะนั้น 
ช้ีแจงกะเขาวา ขาพเจากลาวอยางนี,้ อาจารยท้ังหลายของขาพเจา  กก็ลาว 
อยางนี้.  อนึ่งบาลีและวินจิฉัยบาลี  ตั้งอยูในบุคคลใด  ไมถึงความเล่ือมส้ิน  
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หมดเปลืองไป   เหมือนน้ํามันราชสีหท่ีใสไวในภาชนะทองคํา  ไมถึงความส้ิน 
ไปฉะนั้น, บุคคลนี้  ทานเรียกวา  ผูไมงอนแงน. 
        หลายบทวา อาจริยปรมปฺรา โข  ปนสฺส  สุคฺคหิตา  โหติ 
ความวา  ลําดบัแหงพระเถระ  คือลําดับวงศ เปนลําดับท่ีพระวนิัยธรนัน้ 
จําไดอยางถูกตอง.   
        บทวา  สุมนสิกตา  ไดแก ทําใหข้ึนใจอยางดี  แตพอนึก  ก็ปรากฏ 
ได คลายประทีปท่ีลุกโชน  ฉะนั้น. 
        บทวา  สูปธาริตา ไดแก ใครครวญโดยดี คือใครครวญโดยความ 
สืบเนื่องกันแหงเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย  โดยผลและโดยเหตุ. 
     [ลําดับอาจารยตัง้แตพระอุบาลีเถระเปนตนมา] 
        บุคคลละมติของตนแลวเปนผูกลาวความบริสุทธ์ิแหงอาจารย  คือนํา 
ลําดับอาจารย ไดแกระเบียบแหงพระเถระท้ังหมดอยางนี้ คือพระอาจารยของ 
ขาพเจาเรียนเอาในสํานักของอาจารยช่ือโนน,  อาจารยนัน้เรียนเอาในสํานัก 
อาจารยช่ือโนน, ไปต้ังไวจนใหถึงคําวา "พระอุบาลีเถระ  เรียนเอาในสํานัก 
ของพระพุทธเจา." 
        พระอาจารยรูปตอ ๆ มา ไดนําแมจากพระอุบาลีเถระนั้นมา คือได 
นําลําดับแหงพระอาจารย  ไดแกระเบียบแหงพระเถระท้ังหมด จนใหถึงพระ- 
อาจารยของตน  แลวตั้งไวอยางนีว้า "พระอุบาลีเถระเลาเรียนมาในสํานกัของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา, พระทาสนกเถระ เลาเรียนมาในสํานักของพระอุบาลีเถระ 
ผูเปนอุปชฌายะของตน, พระสิคควเถระ  เลาเรียนมาในสํานักของพระโสณก- 
เถระ  ผูเปนอุปชฌายะของตน, พระโมคคลีบุตรติสสเถระ  เลาเรียนมาใน  
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สํานักของพระสิคควเถระ  และพระจัณฑวัชชีเถระ  ผูเปนอุปชฌายะของตน."   
แทจริง  ลําดับแหงพระอาจารย  อันพระวนิัยธรเรียนเอาแลวอยางนี้  ยอมเปน 
อันเธอจําไดอยางถูกตอง  แตเม่ือไมสามารถจะเรียนเอาอยางนั้น  ก็ควรเรียน 
เอาเพียง  ๒-๓ ลําดับก็พอ. จริงอยู โดยนัยอยางหลังท่ีสุด  ควรทราบเหมือน 
อยางพระอาจารย และอาจารยของอาจารย  กลาวบาลีและปริปุจฉา  ฉะนั้น. 
  [พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณควรตรวจดูฐานะ ๖  อยางกอน] 
        ก็แล  พระวินยัธรผูประกอบพรอมดวยลักษณะ ๓  อยางนี้แลว เม่ือ 
สงฆประชุมกันเพื่อวนิิจฉัยเร่ือง  และเร่ืองท่ีหยั่งลงแลว  ท้ังโจทกแลจําเลยก็ให 
การแลว เม่ือจะพูดไมควรดวนตัดสินทีเดยีว  ควรตรวจดูฐานะท้ัง ๖  เสียกอน. 
        ฐานะ ๖  อยาง เปนไฉน?  ฐานะ  ๖ อยางนั้นคือ:- ควรตรวจดู 
เร่ือง ๑ ตรวจดมูาติกา  ๑  ตรวจดูบทภาชนยี  ๑  ตรวจดูตกิปริจเฉท  ๑ 
ตรวจดูอันตราบัติ ๑  ตรวจดอูนาบัติ  ๑. 
                   [อรรถาธิบายฐานะ  ๖ อยาง] 
        จริงอยู  พระวนิัยธร แมเม่ือตรวจดเูร่ือง  ยอมเห็นอาบัติบางอยาง 
อยางนี้คือ ภกิษุผูมีจีวรหาย ควรเอาหญาหรือใบไมปกปดจึงมา, แตไม 
ควรเปลือยกายมาเลย, ภิกษใุดพึงเปลือยกายมา, ภิกษุนัน้ตองอาบัติทุกกฏ.๑ 

พระวนิัยธรนัน้  คร้ันนําสูตรนั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        เธอ แมเม่ือตรวจดูมาติกา  ยอมเหน็บรรดาอาบัติ ๕  กอง กองใด 
กองหนึ่ง  โดยนัยมีอาทิวา "เปนปาจิตตีย" ในเพราะสัมปชานมุสาวาท.๒" 
เธอคร้ันนําสูตรนั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        เธอ  แมเม่ือตรวจดูบทภาชนีย  ยอมเห็นบรรดาอาบัติ  ๗ กอง  กอง 
ใดกองหนึ่ง  โดยนยัมีอาทิวา "ภิกษเุสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีสัตวยังมิไดกัดกิน 
๑.  วิ.  มหา. ๒/๓๘.  ๒.  วิ.  มหา. ๒/๑๕๔. 
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ตองอาบัติปาราชิก,๑  เสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีสัตวกัดกินแลวโดยมาก  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.๒ เธอ คร้ันนําสูตรจากบทภาชนียมาอางแลว จักระงับอธิกรณ 
นั้นได.   
        เธอ  แมเม่ือตรวจดูตกิปริจเฉท  ยอมเห็นการกําหนดติกสังฆาทิเสส 
บาง ติกปาจิตตียบาง  ติกทุกกฏบาง  อาบัติอยางใดอยางหน่ึงบาง.  เธอ  คร้ัน 
นําสูตรมาจากบาลีติกปริจเฉทนั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        เธอ แมเม่ือตรวจดูอันตราบัติ  จะเหน็อันตราบัติ  ซ่ึงมีอยูในระหวาง 
แหงสิกขาบทอยางนี้  คือ  ภกิษุ  ยกัค้ิว  ตองอาบัติทุกกฏ.  เธอ  คร้ันนําสูตร 
นั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        เธอ  แมเม่ือตรวจดูอนาบัติ  จะเห็นอนาบัติท่ีทานแสดงไวแลวใน 
สิกขาบทนั้น ๆ  อยางนี้วา  ดูกอนภิกษุ ! ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมยินดี  ไมมี 
ไถยจิต ไมมีความประสงคจะใหตาย ไมมีความประสงคจะอวด  ไมมีความ 
ความประสงคจะปลอย  ไมแกลง ไมรู  เพราะไมมีสติ.  เธอ  คร้ันนําสูตร 
นั้นมาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        จริงอยู  ภกิษุใด เปนผูฉลาดในวนิัย  ๔ อยาง  สมบูรณดวยลักษณะ  ๓ 
ไดตรวจดูฐานะ  ๖  อยางนี้แลว  จักระงับอธิกรณได.   การวินิจฉัย (อธิกรณ) 
ของภิกษนุั้นใคร ๆ  ใหเปนไปทัดเทียมไมได  ยอมเปนเชนกับวนิิจฉัยท่ีพระ- 
พุทธเจาประทับนั่งวินจิฉัยเสียเอง. 
                          [วิธีวินิจฉัยอธิกรณ] 
        ถาภิกษุบางรูป  ผูทําการลวงละเมิดสิกขาบทแลว เขาไปหาภกิษุผูฉลาด 
ในการวินิจฉัยนั้น  อยางนั้นแลว พึงถามถึงขอรังเกียจสงสัยของตนไซร, ภิกษ ุ
๑-๒.  วิ. มหา. ๑/๖๘-๘. 
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ผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้น ควรกําหนดใหดี  ถาเปนอนาบัติ,  ก็ควรบอกวา 
เปนอนาบัติ  แตถาเปนอาบัติ, ก็ควรบอกวา เปนอาบัติ ถาอาบัตินั้น 
เปนเทศนาคามินี, ก็ควรบอกวา เปนเทศนาคามินี  ถาเปนวุฏฐานคามินี, 
ก็ควรบอกวา  เปนวุฏฐานคามินี ถาฉายาปาราชิกปรากฏ  แกภกิษุผูฉลาด   
ในการวินิจฉัยนั้นไซร,ไมควรบอกวา เปนอาบัติปาราชิก.  เพราะเหตุไร? 
เพราะเหตุวา  การลวงละเมิดเมถุนธรรม  และการลวงละเมิดอุตตริมนุษยธรรม 
เปนของหยาบคาย.  สวนการละเมิดอทินนาทานและมนุสสวิคคหะเปนของสุขุม 
มีจิตเปล่ียนแปลงเร็ว, ภิกษุยอมตองวีติกกมะท้ังสองนั้นดวยอาการสุขุมทีเดียว 
(และ) ยอมรักษาไวดวยอาการสุขุม (เหมือนกัน).  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผู 
ถูกถามความรังเกียจสงสัย ซ่ึงมีความละเมิดนั้นเปนท่ีตั้งโดยพิเศษไมควรพูด 
วา ตองอาบัติ  ถาอาจารยเธอยังมีชีวิตอยูไซร, หลังจากนั้น  ภิกษุผูฉลาด 
ในการวินิจฉัยนั้น ควรสงภกิษุนั้นไปวา  เธอจงถามอาจารยของขาพเจาดเูถิด. 
ถาเธอกลับมาอีกบอกวา  อาจารยของทาน คนดูจากพระสูตร พระวินยัแลว 
บอกผมวา เปนสเตกิจฉา  (ยงัพอแกไขได), ในกาลนัน้ ภกิษุผูฉลาดใน 
การวินจิฉัยนัน้  ควรพูดกะเธอวา  ดีละ ๆ,  เธอจงทําอยางท่ีอาจารยพูด. ก็ถา 
อาจารยของเธอไมมีไซร,  แตพระเถระผูเลาเรียนรวมกัน มีตัวอยู, พึงสงเธอ 
ไปยังสํานักของพระเถระน้ัน  ดวยส่ังวา พระเถระผูเลาเรียนรวมกับขาพเจา 
เปนคณปาโมกข  มีตัวอยู,  เธอจงไปถามทานดูเถิด.  แมเม่ือพระเถระนัน้  
วินิจฉัยวา  เปนสเตกิจฉา  กค็วรบอกกะเธอวา  ดีละ, เธอจงทําตามคําของ 
พระเถระน้ันใหดีทีเดยีว.  ถาแมพระเถระผูเลาเรียนรวมกนั ของเธอไมมีไซร, 
มีแตภกิษุผูเปนอันเตวาสิก ซ่ึงเปนบัณฑิต, พึงสงเธอไปยังสํานักของภกิษุ  
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ผูเปนอันเตวาสิกนั้น  ดวยส่ังวา  เธอจงไปถามภิกษหุนุมรูปโนนดูเถิด.  แมเม่ือ 
ภิกษุผูเปนอันเตวาสิกนั้น วินจิฉัย  เปนสเตกิจฉา  ก็ควรพูดกะเธอวา  ดลีะ, 
เธอจงทําตามคําของภิกษุนัน้ใหดี.  ถาฉายาปาราชิกนั่นแล  ปรากฏแมแกภกิษ ุ
หนุมไซร,  แมอันภิกษุหนุมนั้น  ก็ไมควรบอกภิกษุผูตองอาบัติวา เธอเปน 
ปาราชิก. 
        [ภิกษุผูมีศีลไมบริสุทธ์ิกรรมฐานยอมไมเจริญ]   
        จริงอยู  ความบังเกดิข้ึนแหงพระพุทธเจา  เปนของไดดวยยาก, การ 
บรรพชาและการอุปสมบท เปนของไดดวยยากยิ่งกวานัน้.  แตพระวินยัธร 
ควรพูดอยางนีว้า  เธอ  จงปดกวาดโอกาสท่ีเงียบสงัด  แลวนั่งพกักลางวนั 
ชําระศีล  ใหบริสุทธ์ิ  จงมนสิการอาการ  ๓๒ ดูกอน.  ถาศีลของภิกษนุั้น 
ไมดางพรอยไซร,  กรรมฐาน  ยอมสืบ,  สังขารท้ังหลาย  ก็เปนของปรากฏ 
ชัดข้ึน,  จิตก็เปนเอกัคคตา  ดุจไดบรรลุอุปจาระและอัปปนาสมาธิ  ฉะนั้น, 
ถึงวันจะลวงเลยไปแลวก็ตาม  เธอก็ไมทราบ.  ในเวลาวนัลวงเลยไป  เธอมา 
สูท่ีอุปฏฐากแลว ควรพูดอยางนี้วา  ความเปนไปแหงจิตของเธอ  เปนเชนไร? 
ก็เม่ือเธอบอกความเปนไปแหงจิตแลว  ควรพูดกะเธอวา  ข้ึนเช่ือวาบรรพชา 
มีความบริสุทธ์ิแหงจิตเปนประโยชน, เธออยาประมาท  บําเพ็ญสมณธรรมเถิด. 
สวนภกิษุใด  มีศีลขาด, กรรมฐานของภิกษุนั้น ยอมไมสืบตอ, จิตยอมปน 
ปวน คือถูกไฟคือความเดือดรอนแผดเผาอยู  ดุจถูกท่ิมแทงดวยปฏัก  ฉะนั้น, 
ภิกษนุั้น  ยอมลุกข้ึนในขณะนั้นทีเดยีว  เหมือนนั่งอยูบนกอนหินท่ีรอน ฉะนั้น. 
เธอมาแลวถามวา ความเปนไปแหงจิตของทาน เปนอยางไร" เม่ือเธอ 
บอกความเปนไปแหงจิตแลว  ควรพูดวา ข้ึนช่ือวาความลับของผูกระทํากรรม  
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ช่ัว  ยอมไมมีในโลก*   แทจริง บุคคลผูกระทําความช่ัว ยอมรูดวยตนเอง 
กอนคนอ่ืนท้ังหมด, ตอจากนั้น  อารักขเทพดาท้ังหลาย  สมณพราหมณและ 
เทพเจาเหลาอ่ืน ผูรูจิตของบุคคลอ่ืน ยอมรู  (ความช่ัว) ของเธอ, บัดนี้ 
เธอนั่นแล  จงแสวงหาความสวัสดีแกเธอเองเถิด. 
        กถาวาดวยวินยั ๔ อยาง และกถาวาดวยลักษณะเปนตนของพระ-   
วินัยธร  จบ. 
*   ขุ.  ชา.  ๒๗/ ๑๓๑.  ชาตกัฏฐกถา.  ๔/๒๔๘  
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               อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังคปฐมปาราชิก 
        บัดนี้  ขาพเจาจกัพรรณนาเน้ือความวภิังคแหงสิกขาบทตอไป.  ในคํา 
วา  โย ปนาติ  โย  ยาทิโส  เปนตน  ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว มีวินจิฉัย 
ดังตอไปนี้:-           
        สองบทวา  โย  ปน เปนบทท่ีควรจําแนก. บทเปนตนวา โย  ยาทิโส 
เปนบทจําแนกแหงบทวา  โย ปน  นั้น.  กใ็นสองบทวา  โย  ปน  นี้ ศัพทวา 
ปน  สักวาเปนนิบาต, บทวา  โย  เปนบทบอกเนื้อความ, และบทวา โย 
นั้น แสดงบุคคลโดยไมกะตัว; เพราะเหตุนัน้  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะ 
ทรงแสดงอรรถแหงบทวา  โย  นั้น  จึงตรัสเฉพาะ  โย  ศัพท  ซ่ึงแสดงบุคคล 
โดยไมกะตัว.  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในบทวา  โย  ปน   
นี้อยางนี้. 
        บทวา  โย  ปน  มีคําอธิบายวา  โยโกจิ  แปลวา  ผูใดผูหนึ่ง. 
ก็บุคคลท่ีช่ือวา  ผูใดผูหนึ่งนัน้ ยอมปรากฏดวยอาการอันหนึ่ง  ในเพศ  ความ 
ประกอบ  ชาติ  ช่ือ  โคตร  ศีล  ธรรมเคร่ืองอยู  โคจร  และวยั  แนแท; 
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงประกาศประเภทน้ัน เพื่อให 
รูจักบุคคลนั้น โดยอาการอยางนั้น  จึงตรัสคําวา  ยาทิโส เปนตน.  ในคําวา 
ยาทิโส  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
          บทวา  ยาทิโส  มีความวา  วาดวยอํานาจเพศ จะเปนบุคคลเชนใด 
หรือเชนนั้นก็ตามที  คือจะเปนคนสูงหรือคนเต้ีย  คนดําหรือคนขาว  หรือคน 
มีผิวเหลือง คนผอมหรือคนอวนก็ตามที.  
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        บทวา  ยถายุตฺโต  มีความวา  วาดวยอํานาจความประกอบจะเปน 
คนประกอบดวยการงานเชนใดเชนหนึ่งก็ตามที  คือจะเปนคนประกอบดวย 
นวกรรม  หรือจะประกอบดวยอุเทศ หรือจะประกอบดวยธุระในท่ีอยูก็ตามที. 
        บทวา  ยถาชจฺโจ  มีความวา  วาดวยอํานาจชาติ  จะเปนคนมีชาติ 
อยางใดหรือเปนคนมีชาตินัน้ก็ตามที  คือจะเปนกษัตริย  หรือเปนพราหมณ 
หรือเปนแพศย  เปนศูทรก็ตามที.   
        บทวา  ยถานาโม  มีความวา  วาดวยอํานาจช่ือ  จะเปนคนมีช่ือ 
อยางใด  หรือมีช่ืออยางนั้นก็ตามที คือช่ือวา พุทธรักขิต  หรือช่ือธรรมรักขิต 
หรือช่ือสังฆรักขิตก็ตามที. 
        บทวา  ยถาโคตฺโต  มีความวา วาดวยอํานาจโคตร จะเปนผูมี 
โคตรอยางใดหรือมีโคตรอยางนั้น  หรือวาดวยโคตรเชนใดเชนหนึ่งกต็ามที 
คือจะเปนกัจจานโคตร  หรือวาเสฏฐโคตร หรือโกสิยโคตรก็ตามที. 
        บทวา ยถาสีโล มีความวา  ในปกติท้ังหลาย  จะเปนผูมีอยางใด 
เปนปกติหรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนปกติก็ตามที  คือวาจะเปนผูมีนวกรรม 
เปนปกติ  หรือมีอุเทศเปนปกติ  หรือมีธุระในท่ีอยูเปนปกติ  ก็ตามที. 
        บทวา ยถาวิหารี  มีความวา  แมในธรรมเคร่ืองอยูท้ังหลาย  จะเปน 
ผูมีอยางใดเปนเคร่ืองอยู  หรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนเคร่ืองอยูก็ตามที  คือวา 
จะเปนผูมีนวกรรมเปนเคร่ืองอยู  หรือมีอุเทศเปนเครื่องอยู  หรือวามีธุระใน 
ท่ีอยู  เปนเคร่ืองอยูก็ตามที. 
        บทวา  ยถาโคจโร  มีความวา  ถึงในโคจรท้ังหลายเลา  จะเปนผูมี 
อยางใดเปนโคจรหรือวามีอยางนั้นเปนโจรก็ตามที คือวาจะเปนผูมีนวกรรม 
เปนโคจรหรือมีอุเทศเปนโคจร หรือมีธุระในที่อยูเปนโคจรก็ตามที.  
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        สวนในบทวา  เถโร  วา  เปนตน มีวินจิฉัยดังนี้ :-  จะเปนผูใด 
หรือวาเปนผูนัน้ ในบรรดาผูเจริญโดยวยัเปนตนก็ตามที, คืออธิบายวา  จะเปน 
พระเถระ  เพราะมีพรรษาครบสิบ  หรือวาเปนผูใหม  เพราะมีพรรษาหยอนหา 
หรือวาจะเปนผูปานกลาง  เพราะมีพรรษาเกินกวาหาก็ตามที.โดยท่ีแท บุคคล 
นั้นท้ังหมด  พระผูมีพระภาคเจาตรัสในอรรถนี้วา  โย  ปน. 
        [อรรถาธิบายความหมายแหงภิกษุศัพทเปนตน]   
        ในภกิขุนเิทศ  มีวินจิฉัยดังนี้:- ผูใดยอมขอ เหตุนั้น ผูนั้น ช่ือวา 
ผูขอ.  อธิบายวา จะไดก็ตาม  ไมไดก็ตาม   ยอมขอดวยวิธีขออยางประเสริฐ. 
ช่ือวาผูอาศัยการเท่ียวขอ  เพราะเปนผูอาศัยการเท่ียวขอ ท่ีพระพุทธเจาเปนตน 
ทรงอาศัยแลว.  จริงอยู  บุคคลผูใดผูหนึ่งละกองโภคะนอยหรือมาก ออกจาก 
เรือนบวชไมมีเรือน, บุคคลผูนั้น ช่ือวาอาศัยการเท่ียวขอ  เพราะละการเลี้ยง 
ชีวิตโดยกสิกรรม  และโครักขกรรมเปนตนเสีย  ยอมรับถือเพศนั่นเอง  เพราะ 
ฉะนั้น  จึงช่ือวา ภกิษุ. 
        อีกอยางหน่ึง  แมฉันภตัในหาบอยู  ในทามกลางวหิาร  ก็ช่ือวาอาศัย 
การเท่ียวขอ  เพราะมีความเปนอยูเนื่องดวยผูอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงช่ือวา  ภิกษุ. 
        อีกอยางหน่ึง ช่ือวาอาศัยการเท่ียวขอ เพราะเปนผูเกิดอุตสาหะใน 
บรรพชา  อาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เพราะฉะน้ัน 
จึงช่ือวา  ภิกษ.ุ         
        ผูใดยอมทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว  เพราะทําคาผัสสะและสีใหเสียไป 
เหตุนั้น ผูนั้น  ช่ือวา ผูทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว.  บรรดาการทําคาใหเสียไป 
เปนตนนัน้ พึงทราบการทําคาใหเสียไป เพราะตัดดวยศัสตรา.  จริงอยู 
ผืนผาแมมีราคาต้ังพัน ท่ีเขาเอามีดตัดใหเปนช้ินนอยช้ินใหญแลว  ยอมมีราคา  
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เสียไป  คือมีคาไมถึงแมคร่ึงหนึ่งจากราคาเดิม. พึงทราบการทําผัสสะใหเสียไป 
เพราะเย็บดวยดาย. แทจริง  ผืนผาแมท่ีมีสัมผัสเปนสุขท่ีถูกเย็บดวยดายแลว 
ยอมมีผัสสะเสียไป คือถึงความเปนผูท่ีมีผัสสะแข็งหยาบ.  พึงทราบการทําสี 
ใหเสียไป  เพราะหมนหมองดวยสนิมเข็มเปนตน.  แทจริง  ผืนผาแมท่ีบริสุทธ์ิ 
ดีตั้งแตทําการดวยเข็มไปแลว  ยอมมีสีเสียไป   คือยอมละสีเดิมไป  เพราะ 
สนิทเข็ม  และเพราะน้ําท่ีเปนมลทินอันเกดิจากเหง่ือมือ และเพราะการยอม 
และทํากัปปะในท่ีสุด.  ผูใดช่ือวา  ผูทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว เพราะทรง 
ผืนผาท่ีถูกทําลายดวยอาการ  ๓  อยาง ดังอธิบายมาแลวนัน้ เหตุนัน้ ผูนัน้   
ช่ือวา ภกิษุ. 
        อีกอยางหน่ึง ผูใด ช่ือวา  ผูทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว  เพราะสักวา 
ทรงผากะสาวะท้ังหลาย  ซ่ึงไมเหมือนกับผาของคฤหัสถ  เหตุนั้น ผูนัน้  ช่ือวา 
ภิกษุ. 
        บทวา สมฺาย  ความวา  โดยบัญญัติ  คือโดยโวหาร. จริงอยู 
บุคคลบางคนยอมปรากฏวา  เปนภกิษุ โดยสมัญญาเทานั้น.  จริงอยางนั้น 
ในกิจนิมนตเปนตน มนษุยท้ังหลาย  เม่ือนับจํานวนภิกษุอยู  นับเอากระท่ัง 
พวกสามเณรเขาดวยแลว พดูวา  ภิกษจุํานวนรอยรูป, ภิกษุจํานวนพันรูป. 
        บทวา  ปฏิฺาย  คือโดยความปฏิญญาของตนเอง.  จริงอยู  บุคคล 
บางคน ยอมปรากฏวา  เปนภิกษุ  แมโดยความปฏิญญา. พึงทราบความ 
ปฏิญญาวา เปนภิกษุ  นั้น เกดิมีไดดังในประโยคเปนตนอยางนีว้า ถามวา 
ในท่ีนี้  เปนใคร? ตอบวา  คุณ!  ขาพเจาเอง เปนภกิษุ. กค็วรปฏิญญาน้ี 
เปนความปฏิญญาท่ีชอบธรรม ซ่ึงพระอานนทเถระไดกลาวไวแลว.  อนึ่ง 
โดยสวนแหงราตรี  แมพวกภิกษุผูทุศีล  เดนิสวนทางมา  เม่ือถูกถามวา  ใน 
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ท่ีนี้เปนใคร?  ก็ตอบวา  พวกขาพเจา เปนภกิษุ ดังนี้  เพื่อประโยชนแก 
ปฏิญญาท่ีไมชอบธรรม ไมเปนความจริง.   
        บทวา  เอหิภิกฺขุ   ความวา ผูถึงความเปนภิกษุ คืออุปสมบทดวย 
เอหิภกิขุ ดวยเพียรพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  อยางนี้วา  เธอ  จงมา 
เปนภกิษุเถิด  ช่ือวาภกิษุ. จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรเห็น 
บุคคลผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย  เพื่อเปนเอหภิิกษุ  จึงทรงเหยยีดพระหัตถเบ้ือง 
ขวา  ซ่ึงมีสีดุจทอง  ออกจากระหวางบังสุกลุจีวรอันมีสีแดง  เปลงพระสุรเสียง   
กังวานดังเสียงพรหม  ตรัสเรียกวา  เธอ  จงมาเปนภกิษุเถิด, จงประพฤต ิ
พรหมจรรย  เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.  พรอมกับพระดํารัสของพระผูมี 
พระภาคเจานัน้นั่นเอง  เพศคฤหัสถ (ของผูเพงอุปสมบทนั้น) อันตรธานไป, 
บรรพชาและอุปสมบทก็สําเร็จ, ผูนั้นเปนผูปลงผมนุงหมผากาสาวะ  คือนุง 
(ผาอันตรวาสก)  ผืนหนึ่ง หม (ผาอุตราสงค) ผืนหนึ่ง  พาด  (ผาสังฆาฏิ)  
ไวบนจะงอยบาผ่ืนหนึ่ง  มีบาตรดินท่ีมีเหมอืนดอกอุบลเขียวคลองไวท่ีบาขาง 
ซาย.  ภิกษุนั้นทานกําหนดเฉพาะดวยบริขาร  ๘  ท่ีสวมสอดเขาท่ีรางกาย อัน 
พระโบราณจารยกลาวไวอยางนี้วา 
                                บริขารเหลานี้คือ ไตรจีวร  บาตร 
                        มีดนอย  เข็ม  และผารัดประคดเอว เปน  ๘ 
                        ท้ังผากรองน้ํา ยอมควรแกภกิษุผูประกอบ 
                        ความเพียร 
เปนผูสมบูรณดวยอิริยาบถ  เหมือนพระเถระต้ังรอยพรรษา  มีพระพุทธเจา 
เปนพระอาจารย  มีพระพุทธเจาเปนพระอุปชฌายะ  ยืนถวายบังคมพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาอยูทีเดียว.  
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        จริงอยู  คร้ังปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหกุลบุตร 
อุปสมบท  ดวยเอหภิิกขุอุปสัมปทานั่นแล  ในกาลชั่วระยะหนึ่ง.  และภิกษุผู 
อุปสมบท ดวยวิธีอยางนี้ มีจาํนวน  ๑,๓๔๑  รูป.  คืออยางไร  ?  คือมีจํานวน 
ดังนี้:-  พระปญจวัคคิยเถระ  ๕  ยสกุลบุตร  ๑  สหายผูเปนบริวารของทาน 
๕๔  ภัททวัคคีย  ๓๐  ปุราณชฏิล  ๑,๐๐๐ ปริพาชกรวมกับพระอัครสาวกท้ัง 
สอง  ๒๕๐  พระอังคุลิมาลเถระ  ๑  (รวมเปน  ๑,๓๔๑ รูป)  สมจริงดังคําท่ี 
พระอรรถกถาจารย  กลาวไวในอรรถกถาวา 
                                        ภิกษุ ๑,๓๐๐  รูป  และเหลาอ่ืนอีก 
                                ๔๐ รูป  ท้ังพระเถระผูมีปญญาอีก  ๑  รูป, 
                                ภิกษุเหลานั้นท้ังหมด  ทานกลาววา เปน 
                                เอหิภิกขุ. 
        ภิกษเุหลานั้น เปนเอหภิิกขุ  จําพวกเดียวก็หามิได,  แมเหลาอ่ืนกย็ัง   
มีอีกมาก. คืออยางไร?  คือมีจาํนวนเปนตนอยางนี้วา  เสลพราหมณท้ังบริวาร 
มีจํานวน  ๓๐๐  พระมหากปัปนท้ังบริวารมีจาํนวน  ๑,๐๐๐  กุลบุตรชาวเมือง 
กบิลพัสดุมีจํานวน  ๑๐,๐๐๐  พวกปารายนกิพราหมณ  (พราหมณผูแสวงหาท่ี 
พึ่งในภพขางหนา)  มีจํานวน  ๑๖,๐๐๐  (รวม ๒๗,๓๐๐ รูป)  แตภกิษุเหลานั้น 
พระอรรถกถาจารยมิไดกลาวไว เพราะทานพระอุบาลีเถระ  มิไดแสดงไวใน 
บาลีพระวินยัปฎก.  ภิกษุเหลานี้  พระอรรถกถาจารยกลาวไว ก็เพราะทาน 
พระอุบาลีเถระแสดงไว ในบาลีพระวินยัปฎกนั้นแลว. (พระอรรถกถาจารย 
กลาวคําไวในอรรถกถา) วา 
                                        ภิกษุท้ังหมดแมเหลานี้  คือ  ๒๗,๐๐๐ 
                                รูป  และ  ๓๐๐ รูป, ภิกษุเหลานั้นท้ังหมด 
                                ทานกลาววา  เปนเอหิภิกขุ. 
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                          [วิธีอุปสมบทมี  ๘ อยาง] 
        หลายบทวา  ตีหิ  สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโน  มีความวา ผู 
อุปสมบทดวยไตรสรณคมน  ซ่ึงล่ันวาจากลาว ๓  คร้ัง โดยนัยเปนตนวา พุทฺธ 
สรณ  คจฺฉามิ.  จริงอยู  ข้ึนช่ือวา  อุปสัมปทา  นี้มี  ๘ อยาง  คือ  เอหิภกิขุ 
อุปสัมปทา  ๑  สรณคมนอุปสัมปทา  ๑  โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา  ๑  ปญหา- 
พยากรณอุปสัมปทา  ๑  ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา  ๑  ทูเตนอุปสัมปทา  ๑   
อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา  ๑  ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา  ๑. 
                [อรรถาธิบายอุปสัมปทา  ๘  อยาง]  
        ในอุปสัมปทา  ๘  อยางนั้น  เอหภิิกขุอุปสัมปทา  และสรณคมนอุป- 
สัมปทา  ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลวแล. 
        ท่ีช่ือวา โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา  ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาต 
แกพระมหากสัสปเถระ  ดวยการรับโอาวาทน้ีวา เพราะเหตุนั้นแล  กัสสป ! 
เธอพึงศึกษาอยางนีว้า  เราจกัเขาไปต้ังความละอาย และความเกรงไวในภิกษ ุ
ท้ังท่ีเปนผูเฒา  ท้ังท่ีเปนผูใหม ท้ังท่ีเปนผูปานกลาง  อยางแรงกลา, เธอพึง 
ศึกษาอยางนี้แหละ กัสสป! เพราะเหตุนั้นแล กัสสป ! เธอพึงศึกษาอยางนี้วา 
เราจักฟงธรรมอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยกุศล, เราเง่ียหูลงฟงธรรมนั้น 
ท้ังหมด  ทําในใจใหสําเร็จประโยชน  รวบรวมไวท้ังหมดดวยใจ, เธอพึงศึกษา 
อยางนี้แล  กัสสป! เพราะเหตุนั้นแล กัสสป ! เธอพึงศึกษาอยางนีว้า  ก็สติ 
ท่ีเปนไปในกายของเรา  ซ่ึงประกอบดวยความรําคาญ  จักไมละเราเสีย, เธอ 
พึงศึกษาอยางนี้แล  กัสสป* ! 
* ส. นิทาน.  ๑๖/๒๖๐.  บาลีเดิมเปน  กายคตาสติ  น  วิชหิสฺสติ ไมมี  ม  ศัพท.  
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        ท่ีช่ือวา  ปญหาพยากรณอุปสัมปทา  ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาต 
แกโสปากสามเณร.  ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถามปญหาเนื่องดวย 
อสุภ  ๑๐  กะโสปากสามเณร  ผูจงกรมตามเสด็จอยูในบุพพารามวา โสปากะ ! 
ธรรมเหลานี้คือ  อุทธุมาตกสัญญาก็ดี  รูปสัญญาก็ดี  มีอรรถตาง ๆ กัน  มี 
พยัญชนะตาง ๆ กัน  หรือมีอรรถอันเดียวกนั  ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ?   
โสปากสามเณรนั้น ทูลแกปญหาเหลานั้นได.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงประทาน 
สาธุการแกเธอ  แลวตรัสถามวา  เธอไดกีพ่รรษาละ  โสปากะ ? สามเณร 
ทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา! หมอมฉันได  ๗  พรรษา. 
        พระผูมีพระภาคเจา  มีพระหฤทัยอันโสปากสามเณรใหยนิดวีา  โสปากะ 
เธอแกปญหาทัดเทียมกับสัพพัญุตญาณของเรา  แลวจงึทรงอนุญาตให 
อุปสมบท. นี้ช่ือวา  ปญหาพยากรณอุปสัมปทา. 
        ท่ีช่ือวา  ครุธัมปฏิคคหณอุปสัมปทา๑  ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาต 
แกพระนางมหาปชาบดี  ดวยการรับครุธรรม  ๘. 
        ท่ีช่ือวา  ทูเตน  อุปสัมปทา๒ ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาตแกนาง 
อัฒกาสีคณิกา. 
        ท่ีช่ือวา  อัฏฐวาจิกา  อุปสัมปทา๓  ไดแกอุปสัมปทาของนางภิกษณุ ี
ดวยกรรม  ๒  พวกนี้  คือ  ญัตติจตุตถกรรม  ฝายภิกษุณสีงฆ  ญัตติจตุตถกรรม 
ฝายภิกษุสงฆ. 
        ท่ีช่ือวา  ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา๔  ไดแกอุปสัมปทาของภิกษ ุ
ท้ังหลายในทุกวันนี้. 
๑. วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๒๓-๙.                                   ๒.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๖๕-๗. 
๓. วิ.  จุลฺล  ๗/๓๕๔-๓๕๙               ๔.  วิ.   มหา.  ๔/๑๙๑.  
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        มีคําวากลาวอธิบายวา  ผูท่ีอุปสมบทแลวในบรรดาอุปสัมปทา  ๘  อยาง 
เหลานี้  ดวยอุปสัมปทานี้ ท่ีทรงอนุญาตแลวอยางนีว้า  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตซ่ึงบรรพชา  อุปสมบทดวยไตรสรณคมนเหลานี้.* 

        บทวา เจริญ  ไดแกไมทราม.  จริงอยู  เสขบุคคลท้ังหลายมีกัลยาณ- 
ปุถุชนเปนตน  จนถึงเปนพระอรหันต ยอมถึงความนับวา  ภิกษุผูเจริญ 
เพราะประกอบดวยศีล  สมาธิ  ปญญา วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะ 
อันเจริญ.   
        บทวา  สาโร  มีความวา  เสขกัลยาณปุถุชนนั้น  พึงทราบวา  ภิกษ ุ
ผูมีสาระ  เพราะประกอบดวยสาระท้ังหลาย  มีศีลสาระเปนตนเหลานัน้นั่นเอง 
เปรียบเหมือนผาสีเขียว  เพราะประกอบดวยสีเขียวฉะนัน้.   อีกอยางหนึง่ 
พระขีณาสพเทานั้น พึงทราบวา  เปนผูมีสาระ  เพราะเปนผูปราศจากกระพ้ีคือ 
กิเลส. 
        บทวา  เสกฺโข  มีความวา  พระอริยบุคคล  ๗  จําพวก  กับท้ังกัลยาณ- 
ปุถุชน  ยอมศึกษาสิกขาบท ๓  เพราะเหตุนั้น  จงึจดัเปนเสกขบุคคล. ใน 
เสกบุคคลเหลานั้น  คนใดคนหน่ึงพึงทราบวา  เปนภิกขุเสกขะ. ท่ีช่ือวา 
อเสกขบุคคล เพราะไมตองศึกษา.  พระขีณาสพ ทานเรียกวา อเสกขบุคคล 
เพราะลวงเสกขธรรมเสีย  ตั้งอยูในผลเลิศ  ไมมีสิกขาที่จะตองศึกษาใหยิ่งกวานั้น. 
        สองบทวา สมคฺเคน  สงเฺฆน  มีความวา  ดวยสงฆ ช่ือวา  เขาถึง 
ความเปนผูพรอมเพรียงกนัในกรรมอันหนึง่  เพราะภกิษผูุเขากรรม ในกรรม 
ท่ีจะพึงดวยสงฆปญจวรรค  โดยปริยายอยางตํ่าท่ีสุด  ไดมาครบจํานวน 
เพราะไดนําฉันทะของพวกภิกษุผูควรฉันทะมาแลว  และเพราะพวกภกิษุผูอยู 
พรอมหนากนัไมคัดคาน. 
* วิ. มหา.  ๔/๔๒.  
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        บทวา  ตฺติจตตฺุเถน มีความวา  อันจะพึงทําดวยอนสุาวนา  ๓  คร้ัง 
ญัตติ  ๑  คร้ัง. 
        บทวา  กมฺเมน  คือ วินยักรรมอันชอบธรรม.   
        บทวา  อกุปฺเปน  ความวา  เขาถึงความเปนกรรมอันใคร ๆ พึงให 
กําเริบไมได  คืออันใคร ๆ  พึงคัดคานไมได  เพราะถึงพรอมดวยวัตถุสมบัติ 
ญัตติสมบัติ  อนุสาวนาสมบัติ  สีมาสมบัติ  และปริสสมบัติ. 
        บทวา  านารเหน  คือควรแกเหตุ  ไดแกควรแกสัตถุศาสนา. 
        ช่ือวา  อุปสัมบัน  คือมาถึง  อธิบายวา บรรลุภาวะอันสูงสุด.  อัน 
ความเปนภิกษเุปนภาวะอันสูง.  จริงอยู  บุคคลนั้น ทานเรียกวา อุปสัมบัน 
เพราะมาถึงความเปนภกิษุนัน้  ดวยกรรมตามท่ีกลาวแลว. 
        ก็ในอธิการนี้  มาแตญัตติจตุตถกรรมอยางเดยีวเทานั้น.  แตในท่ีนี้ 
ควรนําสังฆกรรมท้ัง  ๔  มากลาวไวโดยพิสดาร. คํานั้นท้ังหมดทานกลาวแลวใน 
อรรถกถาท้ังหลาย.  และสังฆกรรมเหลานัน้คือ  อปโลกนกรรม ญัตติกรรม 
ญัตติทุติยกรรม  ญัตติจตุตถกรรม บัณฑิตพึงเรียงไวตามลําดับ  แลวซักบาลี 
มากลาวโดยพสิดาร  จากคัมภีรขันธกะและกัมมวิภังคในท่ีสุดแหงคัมภีรบริวาร. 
ขาพเจาจักพรรณนาสังฆกรรมเหลานั้นในกัมมวภิังค  ในท่ีสุดแหงคัมภรีบริวาร 
นั่นแล.  เพราะวา  เม่ือมีการพรรณนาอยางนั้น  ปฐมปาราชิกวรรณนา  จักไม 
เปนการหนักไป. และการพรรณนาพระบาลีตามท่ีตั้งไว ก็จักเปนวรรณนาท่ีรู 
กันไดงาย  ท้ังฐานะเหลานั้น  จักเปนของไมสูญเสีย.  เพราะฉะน้ัน  ขาพเจา 
จะทําการพรรณนาไปตามบทเทานั้น. 
        บทวา  ตตฺร  มีความวา  บรรดาภิกษุท้ังหลาย  ซ่ึงกลาวโดยนัยมีคําวา 
ผูขอ  เปนตนเหลานั้น.  
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        สองบทวา ยฺวาย ภิกฺขุ ตดับทเปน  โย อย  ภิกฺขุ  แปลวา 
ภิกษนุี้ใด.         
        ขอวา  สมคฺเคน  สงฺเฆน  ฯเป ฯ อุปสมฺปนฺโน มีความวา 
บรรดาอุปสัมปทา  ๘  ผูอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรมเทานั้น.   
        ขอวา  อย  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อธิปฺเปโต  ภกฺิขุ มีความวา  ภิกษนุี ้
ประสงคเอาวา  ภิกษุ ในอรรถวา เสพเมถุนธรรมแลว ยอมเปนผูพายแพ  นี้. 
        สวนภกิขุศัพทนอกนี้มีวา ภิกฺขโก  เปนตน ตรัสดวยอํานาจการ 
ขยายความ.  และในคําวา  ภกฺิขโก  เปนตนนั้น  ศัพทมีอาทิวา  ผูขอ ตรัส 
ดวยอํานาจภาษา.  สองบทนี้วา  เปนภิกษุโดยสมัญญา  เปน  ภิกษุ โดยความ 
ปฏิญญา ตรัสดวยอํานาจการรองเรียก. 
        บทวา  เอหิภิกฺขุ  ตรัสดวยอํานาจวิธีอุปสมบทท่ีกุลบุตรไดแลว  โดยมี 
พระพุทธเจาเปนอุปชฌายะ.  สรณคมนภิกขฺุ ตรัสดวยอํานาจผูอุปสมบทแลว 
ในเม่ือกรรมวาจา  ยังไมเกิดข้ึน.  ศัพทเปนตนวา  ผูเจริญ พึงทราบวา  ตรัส 
ดวยอํานาจคุณ. 
        พระผูมีพระภาคเจา มิไดทรงจําแนกบทนี้วา  ภิกฺขุน ไวในบัดนีเ้ลย 
เพราะไมมีใจความท่ีแปลก เม่ือจะทรงแสดงสิกขาและสาชีพ  เพราะเปนเหตุ 
ใหภกิษุถึงพรอมแลว จึงเปนผูช่ือวาถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษ ุ
ท้ังหลาย  จึงตรัสวา สิกฺขา เปนตน.  ในคําวา  สิกฺขา  เปนตนนั้น  มี 
วินิจฉัยดังนี:้- 
        ท่ีช่ือวา  สิกฺขา เพราะอรรถวา  อันกุลบุตรพึงศึกษา. 
        บทวา  ตสฺิโส เปนสังขยากําหนดการคํานวณ.  
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        บทวา  อธิสีลสิกฺขา มีอรรถวิเคราะหวา  ศีลยิ่ง คือสูงสุด  เหตุนั้น 
จึงช่ือวา  อธิศีล.  อธิศีลนั้นดวย  เปนสิกขา  เพราะอันกุลบุตรพึงศึกษาดวย 
เหตุนั้น จึงช่ือวา  อธิศีลสิกขา.  ในอธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขาก็นัยนั้น. 
                [อรรถาธิบายอธิศีล  อธิจิต  อธิปญญา] 
        ถามวา  กใ็นอธิการนี้  ศีลเปนไฉน?  จิตเปนไฉน? 
อธิจิต  เปนไฉน?  ปญญาเปนไฉน ?  อธิปญญา เปนไฉน ?   
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :- ศีล มีองค ๕  และองค ๑๐ ช่ือวา 
ศีลเทานั้นกอน.  จริงอยู  ศีลนั้น  เม่ือพระพุทธเจา  อุบัตข้ึินแลวก็ตาม ยัง 
มิไดอุบัติข้ึนกต็าม  เปนไปอยูในโลก.  เม่ือพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว  พระ- 
พุทธเจาท้ังหลายก็ดี พระสาวกท้ังหลายก็ดี  ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทานใน 
ศีลนั้น. เม่ือพระพุทธเจา ยังมิไดอุบัติข้ึน  พระปจเจกพุทธเจา  สมณพรหมณ 
พวกกรรมวาทีประพฤติชอบธรรม  พระเจาจักรพรรดิมหาราช  และพระมหา- 
โพธิสัตว  ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน  (ในศีลนัน้).  พวกสมณพราหมณ 
ผูเปนบัณฑิตกส็มาทาน  (ศีลนั้น)  แมดวยตนเอง.  สมณพราหมณเปนตน 
เหลานั้น  คร้ันบําเพ็ญกุศลธรรมนั้นใหบริบูรณแลว  ยอมเสวยสมบัติในหมู 
ทวยเทพและในหมูมนษุย. 
        สวนปาฏิโมกขสังวรศีล  ทานเรียกวา อธิศีล.  จริงอยูปาฏิโมกขสังวรศีล 
นั้น เปนศีลท่ียิง่และสูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีลท้ังหมดดุจพระอาทิตยยิ่งกวา 
แสงสวางท้ังหลาย  ดุจภูเขาสิเนรุสูงกวาบรรพตท้ังหลายฉะน้ัน  ยอมเปนไปได 
เฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น  นอกพุทธุปบาทกาลหาเปนไปไม.  ดวยวา 
สัตวอ่ืนไมสามารถยกบัญญัตินั้นข้ึนต้ังไวได.  ก็พระพุทธเจาท้ังหลายเทานั้น 
ทรงตัดกระแสทางแหงความประพฤติเสียหายทางกายทวารและวจีทวารไดเด็ด- 
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ขาด  โดยประการท้ังปวงแลว  จึงทรงบัญญัติศีลสังวรนั้นไว  อันสมควรแก 
ความลวงละเมิดนั้น ๆ.         
        อนึ่ง  ศีลท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลเทานั้น  ช่ือวาศีลท่ียิ่ง แมกวา 
ปาฏิโมกขสังวร.  แตศีลท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น  ทานมิไดประสงคเอาใน 
อธิการนี้. เพราะวาภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลนั้น หาเสพเมถุนธรรมไม.  กามาวจร 
กุศลจิต  ๘  ดวง และสมาบัติจิต ๘  ดวง ฝายโลกียรวมเขาเปนอันเดยีวกัน 
พึงทราบวา  จติเทานั้น.  และในกาลท่ีพระพุทธเจาอุบัติข้ึนหรือไมอุบัตข้ึิน   
จิตนั้นกเ็ปนไปอยู  การชักชวนและการสมาทาน  ก็พึงทราบโดยนยัท่ีกลาวไว 
แลวในศีลนั่นแล 
        สวนสมาบัติจิต ๘  ดวง  ท่ีเปนบาทแหงวิปสสนา  ทานเรียกวา  อธิจติ. 
จริงอยู  อัฏฐสมาบัติจิตนั้น  เปนจิตท่ียิ่งและสูงสุดกวาโลกิยจิตท้ังหมด  ดุจอธิศีล 
ยิ่งกวาบรรดาศีลท้ังหลาย  ฉะนั้น  และมีอยูเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทานั้น 
นอกพุทธุปบาทกาล หามีไม.  อีกอยางหนึ่ง.  จิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผล 
นั่นแล  เปนจติท่ียิ่งแมกวาอัฏฐสมาบัตินั้น.  แตจิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคและ 
ผลนั้น  ทานมิไดประสงคเอาในอธิการนี้.  เพราะวา  ภิกษผูุถึงพรอมดวยจิตนั้น 
หาเสพเมถุนธรรมไม. 
        อนึ่ง  กัมมัสสกตาญาณ  ( ญาณรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน) ซ่ึงเปน 
ไปโดยนัยมีอาทิวา  ผลทานท่ีใหแลวมีอยู  ผลบูชาท่ีบูชาแลวมีอยู  ช่ือวาปญญา. 
จริงอยู  ปญญานั้น  เม่ือพระพุทธเจา  อุบัตข้ึินแลวก็ตาม  มิไดอุบัติข้ึนกต็าม 
เปนไปอยูในโลก.  เม่ือพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว  พระพทุธเจาท้ังหลายก็ด ี
พระสาวกท้ังหลายก็ดี  ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน  ในปญญานั้น.  เม่ือ 
พระพุทธเจายงัมิไดอุบัติข้ึน พระปจเจกพุทธเจา  สมณพราหมณ  พวกกรรม-  
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วาทีประพฤตชิอบธรรม  พระเจาจกัรพรรดิมหาราช  และพระมหาโพธิสัตว 
ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน ( ในปญญาน้ัน). สัตวท้ังหลาย  ผูเปนบัณฑิต 
ก็สมาทาน  แมดวยตนเอง.  จริงอยางนั้น  อังกุรเทพบุตรไดถวายมหาทานส้ิน 
หม่ืนป. เวลามพราหมณ  พระเวสสันดร  และมนุษยบัณฑิตเหลาอ่ืนมากมาย 
ก็ไดถวายมหาทานแลว. เวลาพราหมณเปนตนเหลานัน้ คร้ันบําเพ็ญกศุลธรรม 
นั้นใหบริบูรณแลว  ก็ไดเสวยสมบัติในหมูทวยเทพและในหมูมนษุย. 
        สวนวิปสสนาญาณ ท่ีเปนเคร่ืองกําหนดอาการคือไตรลักษณ  ทาน   
เรียกวา  อธิปญญา. จริงอยู อธิปญญานั้น  เปนปญญาท่ียิง่และสูงสุดกวาบรรดา 
โลกิยปญญาท้ังหมด ดจุอธิศีลและอธิจิต  ยิง่และสูงสุดกวาบรรดาศีลและจิต 
ท้ังหลาย  ฉะนัน้ นอกพุทธุปบาทกาลหาเปนไปในโลกไม.  ก็ปญญาท่ีสัมปยุต 
ดวยมรรคและผลนั่นแล  เปนปญญาท่ียิ่งแมกวาวิปสสนาญาณน้ัน.  แตปญญา 
ท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น ทานมิไดประสงคเอาในอธิการนี้.  เพราะวา 
ภิกษุผูถึงพรอมดวยปญญานัน้  หาเสพเมถุนธรรมไม ฉะนั้นแล. 
        บทวา  ตตฺร คือบรรดาสิกขาท้ัง  ๓  เหลานั้น. 
        หลายบทวา  ยา  อย อธิสีลสฺขา  ไดแก  อธิสีลสิกขาน้ีใด  กลาวคือ 
ปาฏิโมกขศีล. 
                [อรรถาธิบายบทวาสิกขาและสาชีพ] 
        สองบทวา เอต  สาชีวนนฺาม  มีความวา  สิกขาบทนั้นแมท้ังปวง 
ท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ทรงต้ังไวในพระวินยั  นี่เรียกวา  สาชีพ  เพราะเหตุวา 
เปนท่ีเปนอยูรวมกัน คือเปนอยูอยางเดียวกนั  เปนอยูถูกสวนกนั  ประพฤติ 
ถูกสวนกัน  แหงภิกษุท้ังหลาย ผูตางกันโดยชนิด  มีประเทศชาติและโคตร 
ตาง ๆ กันเปนตน. 
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        สองบทวา  ตสฺมึ  สิกฺขติ  มีความวา ภิกษุทําสิกขาบทนั้นใหเปน 
ท่ีพํานักแหงจติแลว  สําเหนยีกพจิารณาดวยจิตวา  เราศึกษาสมควรแกสิกขาบท 
หรือไมหนอ?  ก็ภิกษุนี้  จะช่ือวาศึกษาอยูในสิกขาบท กลาวคือสาชีพนัน้ 
อยางเดยีวเทานั้น กห็ามิได  แมในสิกขา  กช่ื็อวาศึกษาดวย. 
        สวนสองบทวา ตสฺมึ  สิกฺขติ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจ 
บทท่ีเรียงเปนลําดับกันวา  เอต  สาชีวนฺนาม  นี้.  บทวา  ตสฺมึ สิกฺขต ิ
นั้น  พระองคตรัสอยางนั้น  ก็จริงแล, แตทวา  เนื้อความในบทวา  ตสฺมึ   
สิกฺขติ  นี้  พึงเห็นอยางนี้วา  เม่ือยังสิกขาใหบริบูรณ ช่ือวา  ศึกษาอยูใน 
สิกขานั้น  และเม่ือไมลวงละเมิด ช่ือวาศึกษาอยูในสิกขาบทน้ัน.  ถึงบทวา 
เตน วุจฺจติ สาชีวสมาปนฺโน  นี้ ก็ตรัสดวยอํานาจแหงบทวาสาชีพ  ซ่ึง 
เปนลําดับเหมือนกัน.  ภิกษนุั้นแมถึงพรอมซ่ึงสิกขา  เพราะเหตุใด, เพราะ 
เหตุนั้น  บัณฑติพึงทราบโดยความประสงควา  ถึงพรอมดวยสิกขา บาง.  ดวย 
วา เม่ือมีความประสงคอยางนั้น  บทภาชนะแหงบทวา  สิกฺขาสาขีวสมา- 
ปนฺโน  นี้  เปนอันสมบูรณ. 
                            [อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา] 
        หลายบทวา   สิกฺข อปจฺจกฺขาย  ทุพฺพลฺย  อนาวิกตฺวา  มีความวา 
ไมบอกคืนสิกขาดวย ไมประกาศความเปนผูทุรพลดวย.  แมเม่ือทําใหแจง 
ความเปนผูทุรพลแลว  สิกขา  ยังไมเปนอันบอกลาเลย,  แตเม่ือบอกลาสิกขา 
แลว  ความเปนผูทุรพล  ยอมเปนอันทําใหแจงดวย, เพราะเหตุนัน้  ดวยบท 
วา  ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา  นี้ จึงไมไดเนื้อความพิเศษอะไร ๆ .  ก็เหมือน 
อยางวา  ดวยคําวา  สองคืน ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  พึงสําเร็จการ 
นอนรวม  สองสามคืน  ดังนี ้บัณฑิตกไ็มไดเนื้อความพิเศษอะไรๆ. คําวา  
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สองคืนนี้  พระองคตรัสโดยความเปนคําสละสลวยดวยพยัญชนะ  โดยความเปน   
คําติดพระโอษฐ ดวยอํานาจโลกโวหารอยางเดียว ขอนี้ฉันใด, แมคําวา  ไม 
ไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล นี้ ก็ฉันนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสโดยความเปนคํากลาวสะดวก  โดยความเปนคําสละสลวยดวยพยัญ- 
ชนะ  โดยความเปนคําติดพระโอษฐ. 
        อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงแสดงธรรมพรอมท้ัง 
อรรถ  ท้ังพยัญชนะ, เพราะฉะน้ัน จึงทรงยังอรรถใหถึงพรอมดวยบทวา 
ไมบอกคืนสิกขา  นี้  ยังพยัญชนะใหถึงพรอมดวยบท ไมทําใหแจงความเปน 
ผูทุรพล  นี้.  จริงอยู  บทใจความท่ีกลาวเฉพาะบทเดียว ปราศจากบทแวด 
ลอมเสียแลว  ยอมไมไพเราะ  เปรียบเหมือนพระราชาผูปราศจากบริวาร  และ 
บุรุษผูปราศจากผาและอลังการ  ยอมไมงดงาม ฉะนั้น. แตบทใจความนั้น 
ยอมไพเราะพรอมดวยบทเคียง  อันเปนบทหอมลอม  พอเหมาะแกใจความ. 
        อีกประการหนึ่ง  ความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง  ยอมเปน 
ใจความแหงการบอกลาสิกขา; เพราะเหตุนัน้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมาย 
เอาความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง  ซ่ึงเปนใจความไดนั้น เม่ือจะ 
ทรงไขความบทวา ไมบอกลาสิกขา  จึงตรัสวา  ไมไดทําใหแจงความเปนผู 
ทุรพล. 
        ในคําวา ไมบอกลาสิกขา  ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล  นั้น 
หากจะพึงมีคําทวงวา การทําใหแจงความเปนผูทุรพลทั้งหมด  ยังไมเปนการ 
บอกลาสิกขา; เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาควรตรัสบทวา  ไมไดทําให 
แจงความเปนผูทุรพล  ดังนี้เสียกอน  แลวจึงตรัสบทวา ไมบอกลาสิกขา  เพื่อ 
จํากัดใจความแหงบทวา ไมทําใหแจงความเปนผูทุรพล  นั้น.  
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        เฉลยวา  ก็คํานั้น  หาควรกลาวไม  เพราะเหตุไร ?  เพราะไมมีลําดบั 
แหงเนื้อความ.  จริงอยู  เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  สิกฺขาสาชีว- 
สมาปนฺโน  ดังนี้  เนื้อความ  ยอมเปนอันพระองคตรัสแลวตามลําดับ  ใน 
เม่ือตรัสวา  ตนถึงพรอมซ่ึงสิกขาใด,  ไมบอกลาสิกขานั้น  หาใชโดยประการ 
อ่ืนไม  เพราะเหตุนั้น  คําวา  สิกฺข  อปจฺจกฺขาย  นีแ้ล  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสกอน   
        อีกอยางหน่ึง  พึงทราบเน้ือความในสองบทวา  ไมบอกลาสิกขา,  ไม 
ทําใหแจงความเปนผูทุรพล  นี้  ตามสมควรแกลําดับบาง 
        พึงทราบอยางไร? 
        พึงทราบอยางนี้  ในบทวา  ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ  นี้  ภกิษ ุ
ถึงพรอมซ่ึงสิกขาใด,  ไมบอกคืนสิกขานัน้  และถึงพรอมซ่ึงสาชีพใด,  ไมทํา 
ใหแจงความเปนผูทุรพลในสาชีพนั้น. 
        บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงแสดงความแปลกกันและความ 
ไมแปลกกนัแหงการบอกลาสิกขา  และความทําใหแจงความเปนผูทุรพล  และ 
ลักษณะแหงการบอกลาสิกขา  จึงตรัสคําวา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  เปนอาทิ.  ในคํา 
นั้น  ๒  บทวา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  เปนตน  เปนบทมาติกา.  พระผูมีพระภาคเจา 
เม่ือจะทรงจําแนกบทมาติกา  ๒  นั้น  จึงตรัสคําวา  กถฺจ  ภิกฺขเว  เปนตน. 
ในคําวา  กถฺจ  เปนตนนั้น  มีการพรรณนาบทท่ียังไมชัดเจนดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  กถ  ไดแก  ดวยอาการไร ? 
        บทวา  ทุพฺพลฺยาวิกมฺมฺจ  ไดแก  ความทําใหแจงความเปนผู 
ทุรพลดวย. 
        บทวา  อิธ  คือในศาสนาน้ี.  
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        บทวา  อุกฺกณฺ ิโต  ความวา  ผูถึงความเปนผูอยูยากในศาสนาน้ี   
เพราะความเบ่ือหนาย. อีกประการหน่ึง  มีคําอธิบายวา ผูมีจิตฟุงซานไมมี 
อารมณแนวแน  ชูคออยูดวยคิดวา  เราจะไปวันนี้  เราจะไปพรุงนี้  เราจะไป 
จากนี้  เราจะไป   ณ  ท่ีนี้. 
        บทวา  อนภิรโต  ไดแก  ผูปราศจากความเพลินใจในศาสนา. 
        สองบทวา สามฺา จวิตุกาโม  ไดแก  ผูอยากจะหลีกออกไป 
จากความเปนสมณะ. 
        บทวา  ภกฺิขุภาว  คือ  ดวยความเปนภกิษุ.  บทวา ภกฺิขุภาว  นี้ 
เปนทุติยาวิภัตติ  เปนไปในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.  สวนลักษณะท่ีสมควร 
พระผูมีพระภาคเจาตรัส  ดวยตติยาวภิัตติทีเดียว ในคําวา  พึงสะอิดสะเอียน 
ดวยซากศพ  อันคลองไวท่ีคอ  ดังนี้เปนตน 
        บทวา  อฏฏิยมาโน มีความวา ประพฤติตน  เหมือนระอา คือ 
ถูกบีบค้ัน ถึงความลําบาก.  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา ผูอันความเปนภิกษนุั้น 
รบกวนอยู  บีบค้ันอยู. 
        บทวา  หรายมาโน  ไดแก  กระดากอยู. 
        บทวา ชิคจฺุฉมาโน  ไดแก ผูเกลียดชังความเปนภิกษนุั้น เหมือน 
เกลียดของสกปรก ฉะนั้น. 
        บทวา  คหิิภาว  ปฏยมาโน เปนตน  มีใจความชัดเจนทีเดยีว. 
        ศัพทวา  ยนฺนูน ในคําวา  ยนฺนูนาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย นี้ 
เปนนิบาตแสดงความรําพึง. มีคําอธิบายดังนี้วา  หากเราพึงบอกคืนพระพุทธเจา 
เสีย, การบอกคืนพระพุทธเจานี้  พึงเปนความดีของเราหนอ. 
        สองบทวา  วทติ วิฺาเปติ  มีความวา ภิกษุมีความกระสันนั้น 
ส่ันวาจากลาวเนื้อความนี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้  หรือเหลาอ่ืน และยังบุคคล 
ซ่ึงตนบอกใหรูแจง คือใหเขาใจ. 
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        ป อักษรในบทวา  เอวมฺป นี้ มีอันประมวลเนื้อความขางบนมาเปน 
อรรถ.  การทําใหแจงทําความเปนผูทุรพล  และสิกขาไมเปนอันบอกลา ยอมมี 
แมดวยประการอยางนี,้ การทําใหแจงความเปนผูทุรพลและสิกขาไมเปนอัน 
บอกลา แมดวยประการอ่ืน ก็ยังมีอีก.   
        บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา เม่ือจะทรงแสดงความทําใหแจงความเปน 
ผูทุรพล  และการไมบอกลาสิกขา แมดวยประการอยางอ่ืนนั้น จึงตรัสคําวา 
อถวา  ปน  เปนอาทิ.  คํานั้นท้ังหมด  โดยเนื้อความชัดเจนทีเดียว. แตพงึ 
ทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้:- ตั้งแตตนไป  ๑๔  บทเหลานี้  คือ:- 
         พุทฺธ                ปจฺจกฺเขยฺย    ขาพเจาพงึบอกคืน   พระพุทธเจา 
         ธมฺม                      "                          "                   พระธรรม 
         สงฺฆ                      "                          "                   พระสงฆ 
         สิกฺข                      "                          "                   สิกขา 
         วินย                      "                          "                   วินยั 
         ปาฏิโมกฺข              "                          "                  ปาฏิโมกข 
         อุทฺเทส                  "                          "                   อุทเทส 
         อุปชฌฺาย              "                           "                  พระอุปชฌายะ 
         อาจริย                  "                           "                  พระอาจารย 
         สทฺธิวิหาริก            "                           "                พระสัทธิวิหาริก 
         อนฺเตวาสิก            "                           "                  พระอันเตวาสิก 
         สมานูปชฺฌายก     "                            "                 พระผูรวมอุปชฌายะ 
         สมานาจริยก         "                            "                 พระผูรวมอาจารย 
         สพฺรหฺมจารึ           "                             "                พระเพื่อนพรหมจรรย     
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสในวาระวาดวยทําใหแจงความเปนผูทุรพลนี้  ดวยอาการ 
คือ  การบอกลา. 
๘  บทเหลานี้  คือ:- 
        คิหี                อสฺส     ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ 
        อุปาสโก           "         ขาพเจาพึงเปนอุบาสก   
        อารามิโก          "         ขาพเจาพึงเปนอารามิกะ 
        สามเณโร         "          ขาพเจาพึงเปนสามเณร 
        ติตฺถิโย             "          ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย 
         ติตฺถิยสาวโก    "          ขาพเจาพึงเปนสาวกเดยีรถีย 
         อสฺสมโณ         "          ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ 
         อสกฺยปตฺุติโย   "          ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร        
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอาการคือกําหนดภาวะ  ดวยบทวา  อสฺส  นี้  แหง 
บรรดาบทท้ังหลายมีบทวา  คหีิ  อสฺส  เปนตน. 
        ๒๒  บทท่ีประกอบดวยบทวา  ยนฺนนูาห  นี้  พระองคตรัสแลว  ดัง 
พรรณนามาฉะนี้.  เหมือนอยางวา  ๒๒  บท  ท่ีประกอบดวยบทวา  ยนนฺูนาทิ 
นี้  พระองคตรัสแลวฉันใด  ๒๒  บท  ท่ีประกอบดวยบทหนึ่ง ๆ ในบรรดา 
บทเหลานี้คือ:- 
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         ยทิ  ปนาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย    ก็ถาวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระ- 
                                                          พุทธเจา  ฯลฯ๑ 

         อถาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย           หากวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระ- 
                                                          พุทธเจา  ฯลฯ๑ 

         หนฺทาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย        ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระ-   
                                                           พุทธเจา  ฯลฯ๑ 

         โหติ  เม  พุทฺธ   ปจฺจกฺเขยฺย        ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจา 
                                                           พึงบอกคืนพระพุทธเจา  ฯลฯ๑  
พระองคก็ตรัสแลวฉันนั้น,  รวมท้ังหมด  จึงเปน  ๑๑๐  บาท  ดวยประการฉะน้ี 
        ตอจากบทวา  โหติ   เม   เปนตนนัน้ไป  มี  ๑๗  บท  มีอาทิวา  มาตร 
สรามิ  ขาพเจาระลึกถึงมารดา  ซ่ึงเปนไปโดยนยัแสดงวัตถุท่ีตนควรระลึกถึง. 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  เขตตฺ  ไดแก  ไรขาวสาลีเปนตน. 
        บทวา  วตฺถุ  ไดแก  สถานท่ีเกิดข้ึนแหงหญา  ใบไว  ผักดอง  และ 
ผลไมนอยใหญ 
        บทวา  สิปฺป  ไดแก  ศิลปะของชางหมอและชางหกูเปนตน. 
        ตอจาก  ๑๗  บทนั้นไป  มี  ๙  บท  มีอาทิวา  มาตา  เม  อตฺถิ, 
สา มยา โปเสตพฺพา  มารดาของขาพเจามีอยู,  มารดานั้น  ขาพเจาตอง 
เล้ียงดู  ซ่ึงเปนไปดวยอํานาจแสดงความเปนผูกังวล  และมีความเกีย่วของ. 
๑.  ท่ีเปยยาลไวท้ัง ๔ แหงนัน้  ใหเติมเหมือนในบาลีวนิยัปฏก มหาวิภงัค ๑/๔๔-๔๕ ดังนี ้
คือ :-  ยทิ  ปนาห  พุทฺธ  ปจจฺกฺเขยย,  ยทิ  ปนาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยย จนถึง  ยทิ  ปนาห 
อสกฺยปตฺติโย อสฺส (๒๒ บท)  อถาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยยฺ, อถาห ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย  จนถึง 
อถาห อสกฺยปุตฺติโย  อสฺสส  (๒๒ บท)   หนฺทาห พุทฺธ  ปจจกฺเขยฺย,  หนฺทาห  ธมฺม 
ปจฺจกฺเขยฺย  จนถึง  หนฺทาห  อสกฺยปุตฺยิโย  อสฺส  (๒๒ บท) โหติ  เม     พุทฺธ  ปจฺจกฺเขจฺย, 
โหติ เม ธมฺม ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง โหติ  เม   อสกฺยปตฺติโย อสฺส (๒๒ บท).  
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        ตอจาก ๙ บทนั้นไป  มี  ๑๖ บท  มีอาทิวา  มาตา  เม  อตฺถิ, 
สา  ม  โปเสสฺสติ  มารดาของขาพเจามีอยู,  มารดานั้นจกัเล้ียงดูขาพเจา 
ซ่ึงเปนไปดวยอํานาจแสดงถึงบุคคลผูเปนท่ีอาศัย  และผูเปนท่ีพํานกั. 
        ตอจาก  ๑๖  บทนั้นไป  มี  ๘  บท  มีอาทิวา  ทุกฺกร  พรหมจรรยเปน 
ภาวะท่ีทําไดยาก  ซ่ึงเปนไปดวยการแสดงถึงความท่ีพรหมจรรย  มีการฉัน 
หนเดยีวและนอนหนเดียวเปนภาวะท่ีทําไดยาก.    
        บรรดาบทเหลานั้น  ดวยบทวา  ทุกฺกร  ภิกษกุระสันนั้น  ยอมแสดง 
ความท่ีพรหมจรรยทําไดยาก  เพราะทํากิจวัตรท้ังหลาย  มีการฉันหนเดยีว 
เปนตน. 
        ดวยบทวา  น สุกร ยอมคานความท่ีพรหมจรรยเปนภาวะท่ีทําไดงาย. 
ในสองคําวา  ทุจฺจร  น  สุจร  นี้  พึงทราบนัยอยางนั้น. 
        ดวยบทวา  น  อุสฺสหามิ  ยอมแสดงความท่ีตนไมมีความอุตสาหะ 
คือ  ขอท่ีตนไมมีความสามารถ  ในการทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตนนั้น. 
        ดวยบทวา  น  วิสหามิ  ยอมแสดงถึงขอท่ีตนไมมีความอดทน  (ใน 
เพราะทํากจิวตัรมีการฉันหนเดียวเปนตนนั้น). 
        ดวยบทวา  น  รมามิ  ยอมแสดงความไมมีแหงความยินดี. 
        ดวยบทวา  นาภิรมานิ  ยอมแสดงความไมมีแหงความเพลินใจ. 
        ก็  ๕๐  บทเหลานี้  และ  ๑๑๐  บทเบ้ืองตน  จึงรวมเปน  ๑๖๐  บท 
พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  ในวาระวาดวยทําใหแจงความเปนผูทุรพล 
โดยนัยดังกลาวมาแลวนั้น.  คําวา  กถฺจ  ภิกฺขเว  เปนตนท้ังหมด  แมใน 
วาระวาดวยการบอกลาสิกขา  โดยเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว  แตควรทราบ 
วินิจฉัยโดยบทดังนี้:-  
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                   ๑๔  บท  ท่ีเปนไปกับดวยความสัมพันธคําบอกลาสิกขาเหลานี้  คือ :- 
           พุทฺธ            ปจฺจกฺขามิ       ขาพเจาบอกคืนพระพทุธเจา 
           ธมฺม                   "              ขาพเจาบอกคืนพระธรรม 
           สงฺฆ                   "              ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ 
           สิกฺข                   "              ขาพเจาบอกคืนสิกขา 
           วินย                   "              ขาพเจาบอกคืนวนิัย 
           ปาฏิโมกฺข           "              ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกข   
           อุทฺเทส                "               ขาพเจาบอกคืนอุเทศ 
           อุปชฌฺาย            "               ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ 
           อาจริย                "               ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย 
           สทฺธิวิหาริก          "               ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก 
           อนฺเตวาสิก          "               ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก 
           สมานปูชฌฺายก   "               ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ 
           สมานาจริยก       "               ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย 
           สพฺรหฺมจารึ         "               ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย                     
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  แมในวาระวาดวยการบอกลาสิกขานี้. 
        อนึ่ง  คําวา  วทติ  วิฺาเปติ  ในทุก ๆ บท  มีเนื้อความดังตอ 
ไปนี้ :- 
        ภิกษุผูกระสันนั้น  ล่ันวาจากลาว  และยังบุคคลซ่ึงตนบอกใหรูแจง 
คือ  ประกาศใหไดยิน  ไดแกใหเขาใจ  ดวยการล่ันวาจาน้ันนั่นเองวา  ภิกษนุี ้
มีความประสงคจะละศาสนา  จะพนจากศาสนาจะละความเปนภกิษุ  จึงเปลง 
ถอยคํานี้.         
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                ก็ถาภิกษนุี้  มีความประสงคจะกลาววา  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ  แตทํา 
บทกลับกันเสียแลว  พึงกลาววา  ปจฺจกฺขามิ  พุทฺธ  หรือพึงกลาวเนื้อความนั้น 
ดวยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใดภาษาหนึ่ง,  หรือมีความประสงค 
จะกลาววา  พทฺุธ  ปจฺจกฺขามิ  แตพึงกลาวโดยขามลําดับวา  ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ 
หรือวา  สพฺรหฺม  ปจฺจกฺขามิ  ขอนี้เปรียบเหมือนในวภิังคแหงอุตตริ- 
มนุษยธรรม  คือ  ภิกษุผูมีความประสงคจะกลาววา ปม  ฌาน  สมาปชชฺามิ   
ขาพเจาเขาปฐมฌาน  แตกลาวเสียวา  ทุติย  ฌาน  สมาปชฺชามิ  ขาพเจา 
ขาพเจาทุติยฌาน  ดังนี้  แมฉันใด,  ถาภิกษผูุกระสันนั้นจะบอกแกผูใด, ผูนั้น 
ยอมรับรูคําพูดแมมีประมาณเทานี้วา  ภิกษนุี้มีความประสงคจะละความเปนภกิษ ุ
จึงไดกลาวเนือ้ความนี,้  ข้ึนช่ือวา  การกลาวผิดพลาด  ยอมไมมี, การกลาว 
เชนนั้น  ก็หยั่งลงสูเขตทีเดียว,  สิกขาก็ยอมเปนอันบอกลาแลว  ฉันนัน้.  ภิกษ ุ
นั้นยอมเปนผูเคล่ือนจากศาสนาทีเดียว  เหมือนสัตวผูเคล่ือนจากความเปน 
ทาวสักกะ  หรือจากความเปนพรหม  ฉะนัน้. 
        อนึ่ง  ถาภิกษกุลาวดวยคํากําหนดอดตีกาล  และอนาคตกาลวา  พทฺุธ 
ปจฺจกฺขึ  ก็ดี  พุทฺธ ปจฺจกฺขิสฺสามิ  ก็ดี  พทฺุธ  ปจฺจกฺเขยฺย  ก็ดี สงทูต 
ไปก็ดี  สงขาวสาสนไปก็ดี  สลัก (เขียน)  อักษรไวก็ดี  บอกใจความน้ันดวย 
หัวแมมือ  ก็ดี  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกลา.  สวนการอวดอุตตริมนษุยธรรม 
ยอมถึงท่ีสุดแมดวยหวัแมมือ.  การบอกลาสิกขา  ยอมถึงท่ีสุด  ก็ตอเม่ือภิกษุผู 
ล่ันวาจา  ซ่ึงสัมปยุตดวยจติในสํานักของสัตวเปนชาติมนษุยเทานั้น. 
        อีกอยางหน่ึง  ภกิษุ  เม่ือล่ันวาจาประกาศใหคนอ่ืนรู  ถาเจาะจงบอก 
เฉพาะบุคคลคนหน่ึงวา  บุคคลนี้เทานั้นจงรู  และบุคคลนั้นนั่นเอง  รูความ 
ประสงคของเธอนั้นไซร,  สิกขายอมเปนอันบอกลา.  ถาบุคคลนั้นไมรู,  แต 
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คนอ่ืนซ่ึงยืนอยูในท่ีใกลรู,  สิกขายอมไมเปนอันบอกลา.  ถาวา  ภิกษนุั้น 
เจาะจงบอกเฉพาะแมบุคคลสองคนในท่ีท่ีคนสองคนยืนอยูวา  ขาพเจาบอกแก 
คนสองคนน้ี  ดังนี,้  บรรดาคนท้ังสองนั้น  เม่ือคนหนึ่งรูก็ตาม  รูท้ังสองคน 
ก็ตาม  สิกขา  ยอมเปนอันบอกลา.  การบอกลาสิกขาแมในบุคคลมากมาย 
บัณฑิตก็ควรทราบดังอธิบายมาแลวนั้น.   
                             [ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได] 
        อนึ่ง  ถาวาภกิษุผูถูกความไมเพลินใจบีบค้ัน  ระแวงสงสัยภิกษุท้ังหลาย 
ผูคุนเคยกันกลาววา  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ  ตะโกนเสียงดังดวยหวังวา  ใคร ๆ 
จงรู,  ถาวา มีคนทํางานอยูในปา  หรือบุรุษคนอ่ืนผูรูลัทธิศาสนา  ยืนอยูใน 
ท่ีไมไกล  ไดยนิเสียงของภกิษุนั้น  กเ็ขาใจวา  สมณะผูกระสันรูปนี้  ปรารถนา 
ความเปนคฤหสัถเคล่ือนจากศาสนาแลว  ดงันี้,  สิกขายอมเปนอันบอกลาแท. 
แตวาในขณะนั้นนั่นเอง  การบอกลาสิกขาไมกอนไมหลัง  เปนขอท่ีรูไดยาก. 
เหมือนเหลามนุษยในโลก  โดยปกติธรรมดา  ฟงคําพูดแลว  ยอมรูไดฉันใด, 
ถาวาคนท่ีทํางานอยูในปาเปนตนนั้น  ยอมรูไดโดยสมัยท่ีคิดนึกอยูไซร,  สิกขา 
ก็ยอมเปนอันบอกลาแลวฉันนั้น.  ถาในกาลภายหลังเขาสงสัยอยูวา  ภกิษุรูปนี ้
พูดอะไร ?  คิดนาน ๆ จึงเขาใจ,  สิกขายอมไมเปนอันบอกลา.  จริงอยู  การ 
บอกลาสิกขานี้ดวย  อภูตาโรจนสิกขาบท  ทุฏุลวาจสิกขาบท  อัตตกามสิกขาบท 
ทุฏฐโทสสิกขาบท  และภูตาโรจนสิกขาบทท้ังหลาย  ท่ีจะกลาวตอไปดวย  มี 
กําหนดความอยางเดยีวกัน  ยอมถึงท่ีสุด  ในเม่ือผูฟงรูใจความได  โดยสมัยท่ี 
นึกคิดนัน่เอง.  เม่ือคนฟงสงสัยอยูวา  ภิกษรูุปนี้  พูดอะไร?  คิดนาน ๆ จึง 
เขาใจความได, สิกขาบทท้ัง  ๕  นั้น  ยังไมถึงท่ีสุด.  เหมือนอยางวา วินจิฉัย  
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นี้ทานกลาวไวในบทวา พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ  ฉันใด,  ในทุก ๆ บท  ก็ควร   
ทราบวินิจฉัย  ฉันนั้น.  กเ็พราะสิกขายอมเปนอันภกิษุบอกลาในกาลใด,  ใน 
กาลนั้น  แมภกิษุไมกลาวคําเปนตนวา  ยนนฺูนาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย 
ความเปนผูทุรพล  ก็ยอมเปนอันทําใหแจงแลว;  เหตุฉะนัน้  ในท่ีสุดแหงบท 
แมท้ังหมด  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย!  ความทําใหแจง 
ความเปนผูทุรพล  และสิกขาเปนอันบอกลา  ยอมมีแมดวยอาการอยางนี้. 
        ถัดจาก  ๑๔  บทนั้นไป  ในบทวา  คหีิติ  ม  ธาเรหิ  นี้  มีวินจิฉัยดงันี้:- 
ถาวาภิกษุผูกระสันนั้นกลาววา 
        คิหี  ภวิสฺสามิ                ขาพเจาจักเปนคฤหัสถ  ดังนี้ก็ด ี
        คิหี  โมมิ                       ขาพเจาจะเปนคฤหัสถ  ดังนี้ก็ด ี
        คิหี  ชาโตมฺหิ                ขาพเจาเกดิเปนคฤหัสถแลว  ดังนี้ก็ด ี
        คิหิมฺหิ                          ขาพเจายอมเปนคฤหัสถ  ดังนี้ก็ด ี
สิกขา  ยอมเปนอันไมบอกลา  ก็ถากลาววา 
        อชฺช  ปฏาย  คิหีติ  ม                ตั้งแตวันนีไ้ป  ขอทานจงทรงจําขาพเจา 
ธาเรหิ                                                 วาเปนคฤหัสถ  ดังนี้ก็ด ี
        อชฺช  ปฏาย คิหีติ  ม                 ตั้งแตวันนีไ้ป  ขอทานจงรู  ขาพเจาวา 
ชานาหิ                                               เปนคฤหัสถ  ดังนี้กด็ี 
        อชฺช  ปฏาย  คิหีติ ม                ตั้งแตวันนีไ้ป  ขอทานจงจําหมาย 
สฺชานาหิ                                         ขาพเจาวาเปนคฤหัสถ  ดังนี้ก็ด ี
        อชฺช  ปฏาย  คิหีติ ม                ตั้งแตวันนีไ้ป  ขอทานจงใฝใจ  ขาพเจา 
มนสิกโรหิ                                         วาเปนคฤหัสถ  ดังนี้ก็ดี  หรือกลาวโดย  
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โวหารของชาวอริยกะ  หรือโวหารของชาวมิลักขะก็ดี  เม่ือเธอกลาวเนือ้ความ 
นั้นอยางนี้แลว  ถาผูท่ีตนบอกเขาใจ,  สิกขาก็ยอมเปนอันบอกลา 
        ใน  ๗  บท  มีวา  อุปาสโก  เปนตนแมท่ีเหลือ  ก็นยันั่น.  ก็  ๘  บท 
เหลานี้  และ  ๑๔  บทเบ้ืองตน  จึงรวมเปน  ๒๒  บท  ฉะนี้แล.  ถัดจาก  ๘  บท 
นั้นไป  ทานกลาวประมวล  ๑๔  บทเบ้ืองตนนั่นแลเขาดวย  ๔  บทเหลานั้น  คือ   
อลมฺเม,  กินฺนุเม,  ม  มมตฺโถ,  สุมุตฺตาห,  จึงเปน  ๕๖  บท. 
        พระบรรดาบทเหลานั้น  บทวา  อล  แปลวา  ชางเถิด,  อธิบายวา 
พอละ. 
        บทวา  กินฺนุเม  ความวา  กิจอะไรของขาพเจา ?  คือกิจอะไรที ่
ขาพเจาควรทํา?  อธิบายวา  กิจอะไร  ท่ีขาพเจาจะพึงทําใหสําเร็จ? 
        บทวา  น  มมตฺโถ  ความวา  ขาพเจาไมมีความตองการ. 
        บทวา  สุมุตฺตาห  ตัดเปน  สุมุตฺโต  อห  แปลวา  ขาพเจาพน 
ดีแลว  (จากพระพุทธเจา). 
        คําท่ีเหลือใน  ๕๖  บทนี้  มีนัยดังกลาวมาแลวทีเดียว.  ก็  ๕๖  บท 
เหลานี้  และ  ๒๒  บทขางตน  จึงรวมเปน  ๗๘  บท  ทานกลาวไวโดยสรุป 
เทานั้น  ดวยประการอยางนี้.  ก็เพราะการบอกลาสิกขายอมมีไดแมดวยคําเปน 
ไวพจนแหงบทอันเปนเขตเหลานั้น  เพราะฉะนัน้  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัส 
คําวา  ยานิ  วาปนฺนปิ  เปนตน 
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ยานิ  วาปนฺานิป  ความวายกเวน 
บทซ่ึงมาในบาลีวา  พุทฺธ  เปนตนเสียแลว  คําไวพจนเหลาอ่ืนใดเลา  ยังมี 
อยูอีก. 
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        บทวา  พทฺุธเววจนานิ  วา  ไดแก  พระนามโดยปริยายแหงพระ- 
พุทธเจา ฯลฯ  หรือนามโดยปริยายแหงผูมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร. 
        บรรดาพระนามท่ีเปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น  พระ- 
นามต้ังพันมาแลวในวรรณปฏฐาน๑  พระนามรอยหน่ึงมาแลวในอุบาลีคาถา๒   
และพระนามอยางอ่ืนท่ีไดอยูโดยพระคุณ  พึงทราบวา  เปนไวพจนแหงพระ- 
พุทธเจา.  ช่ือแหงพระธรรมแมท้ังหมด  พึงทราบวา เปนไวพจนแหงพระธรรม. 
ในไวพจนแหงพระสงฆเปนตนท้ังหมด  กน็ัยนัน่. 
[การบอกลาสิกขาระบุพระนามท่ีเปนไวพจนของพระพุทธเจา] 
        ก็ในพระนามท่ีเปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนนี้  มีโยชนาดังตอ 
ไปนี้:- 
        การบอกลาดวยคําวา  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอกลาดวย 
ไวพจนตามท่ีกลาวเลย.  การบอกลาเปนตนอยางนี้  คือ:- 
        สมฺมาสมฺพุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ        ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา 
                                                        ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง. 
        อนนฺตพทฺุธึ        "                    ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา  ผูมี 
                                                        ความตรัสรูไมมีท่ีสุด. 
        อโนมพุทฺธึ        "                     ขาพเจาบอกคืนพระพทุธเจาผูมี  
                                                        ตรัสรูไมต่ําทราม. 
        โพธึปฺปฺาณ        "              ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผูมี 
                                                        ความตรัสรูเปนเคร่ืองปรากฏ 
๑. วรรณปฏฐาน เปนคัมภีรแสดงพุทธคุณฝายมหาสังฆิก พวกมหายาน.  ๒. อุบาลีวาทสูตร 
     ม.ม.  ๑๓/๑๗-๘. 
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        ธีร                  ปจฺจกฺขามิ          ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผูมี 
                                                        ปญญาเปนเคร่ืองทรงจํา. 
        วิคตโมห                "                ขาพเจาบอกคืนพระพทุธเจา ผู 
                                                        ปราศจากโมหะ. 
        ปภนิฺนขลี               "                ขาพาเจาบอกคืนพระพุทธเจา  ผู   
                                                        ทรงทําลายตะปูใจ. 
        วิชิตวชิย                "                ขาพเจาบอกคืนพระพทุธเจา  ผู 
                                                        ทรงชํานะวเิศษ. 
จัดเปนการบอกลาสิกขาดวยคําไวพจนแหงพระพุทธเจา. 
                [วิธีลาสิกขาระบุคาํไวพจนพระธรรม] 
        การบอกลาดวยคําวา  ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอกลาดวย 
ไวพจนตามท่ีกลาวเลย. 
        ช่ือแมแหงพระธรรมขันธ ๆ หนึ่ง  ในบรรดาแปดหมื่นส่ีพันพระ- 
ธรรมขันธ (เหลานี้)  คือ:-         
        สฺวากฺขาต  ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ        ขาพเจาบอกคืนพระธรรมท่ีพระ- 
                                                           ผูมีพระภาคตรัสดีแลว. 
        สนฺทิฎ ิก  ธมฺม        "                 ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันผู 
                                                           ไดบรรลุพึงเห็นเอง. 
        อกาลิก  ธมฺม            "                  ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันไม 
                                                           ประกอบดวยกาล.  
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        เอหิปสฺสิก  ธมฺม  ปจฺจกขฺามิ             ขาพเจาบอกคืนพระธรรมท่ีควร 
                                                                 เรียกใหมาดู. 
        โอปนยิก  ธมฺม                "               ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
                                                                ควรนอมเขามาใสใจ. 
        ปจฺจตฺต  เวทิตพฺพ   วิฺูหิ             ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
        ธมฺม ปจฺจกฺขามิ                               วญิูชนพึงรูเฉพาะตน.   
        อสงฺขต  ธมฺม                  "                ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
                                                                ปจจัยมิไดปรุงแตง. 
        วิราค  ธมฺม                    "                 ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
                                                               ปราศจากราคะ. 
        นิโรธ  ธมฺม                   "                ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันดับ 
                                                               สนิท. 
        อมต  ธมฺม                                     ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
                                                              เปนอมตะ. 
        ทีฆนิกาย                     "                 ขาพเจาบอกคืนทีฆนิกาย. 
        พฺรหฺมชาล                   "                ขาพเจาบอกคืนพรหมชาลสูตร 
        มชฺฌิมนิกาย                "                ขาพเจาบอกคืนมัชฌิมนิกาย. 
        มูลปริยาย                    "                ขาพเจาบอกคืนมูลปริยายสูตร. 
        สยุตฺตนิกาย                 "                ขาพเจาบอกคืนสังยุตนิกาย. 
        องฺคุตฺตรนิกาย            "                ขาพเจาบอกคืนอังคุตตรนิกาย. 
        ชาตกนิกาย                "                ขาพเจาบอกคืนชาดกนิกาย. 
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        อภิธมฺม               ปจฺจกฺขามิ          ขาพเจาบอกคืนพระอภิธรรม 
        กุสล  ธมฺม                 "                  ขาพเจาบอกคืนกศุลธรรม 
        อกุสล  ธมฺม               "                  ขาพเจาบอกคืนอกุศลธรรม 
        อพฺยากต  ธมฺม          "                   ขาพเจาบอกคืนอัพยากตธรรม 
        สติปฏาน                "                   ขาพเจาบอกคืนสติปฏฐาน 
        สมฺมปฺปธาน              "                   ขาพเจาบอกคืนสัมมัปธาน 
        อิทฺธิปาท                   "                   ขาพเจาบอกคืนอิทธิบาท   
        อินฺทฺริย                     "                    ขาพเจาบอกคืนอินทรีย 
        พล                           "                    ขาพเจาบอกคืนพละ 
        โพชฺฌงฺค                  "                    ขาพเจาบอกคืนโพชฌงค 
        มคฺค                        "                    ขาพเจาบอกคืนมรรค 
        ผล                           "                    ขาพเจาบอกคืนผล 
        นิพฺพาน                    "                    ขาพเจาบอกคืนพระนิพพาน   
จัดเปนไวพจนแหงพระธรรมทีเดียว. 
        การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระธรรมดังพรรณนา 
มาฉะนี้. 
                [วิธีลาสิกขาระบุคาํไวพจนพระสงฆ] 
        การบอกลาดวยคําวา  สงฺฆ  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชการบอกลาดวย 
คําไวพจน.  การบอกลาสิกขายอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระสงฆอยางนี้คือ:- 
        สุปฏปินนฺ   สงฺฆ  ปจฺจกฺขามิ        ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิ- 
                                                             บัติดี 
        อุชุปฏปินฺน    "                "           ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิ 
                                                            บัติตรง  
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            ายปฏิปนนฺ      สงฺฆ    ปจฺจกฺขามิ           ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิ- 
                                                                              บัติเปนธรรม 
            สามีจิปฏิปนฺน       "             "                    ขาพเจาบอกคนพระสงฆผูปฏิ- 
                                                                              บัติสมควร 
            จตุปฺปริสยุค          "             "                     ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคูบุรุษ 
                                                                               ส่ี 
            อฏปริุสปุคฺคล     "             "                     ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคือ   
                                                                              บุรุษบุคคลแปด 
            อาหุเนยฺย             "             "                      ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                              คํานับ 
            ปาหุเนยฺย            "             "                       ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                              ของตอนรับ 
            ทกฺขิเณยฺย           "             "                       ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                              ของทําบุญ 
            อ ฺชลิกรณีย       "             "                       ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                             ทําอัญชลี 
            อนุตฺตร  ปฺุ ฺเขตฺต   สงฺฆ                       ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูเปน 
ปจฺจกฺขามิ                                                             ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูเปน 
                                                                              อ่ืนยิ่งกวา                             
                            [อรรถาธิบายวิธีลาสิกขาท่ัวไป] 
        การบอกลาดวยคําวา  สิกฺข  ปจฺจกฺขามิ        ไมใชเปนการบอกลาดวย 
คําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสิกขาอยางนี้ คือ:- 
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        ภิกฺขุสิกฺข          ปจฺจกฺขามิ                 ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภกิษ ุ
        ภิกฺขุนีสิกฺข                "                        ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภกิษุณ ี
        อธิสีลสิกฺข                "                        ขาพเจาบอกคืนอธิสีลสิกขา 
        อธิจิตฺตสกฺิข                "                      ขาพเจาบอกคืนอธิจิตสิกขา 
        อธิปฺาสิกฺข                "                  ขาพเจาบอกคืนอธิปญญาสิกขา. 
        การบอกลาดวยคําวา  วนิย  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอกลาดวย   
คําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงวินัย  มีอาทิอยางนี้ 
คือ:- 
        ภิกฺขุวินย                  ปจฺจกฺขามิ           ขาพเจาบอกคืนวินยัของภกิษุ 
        ภิกฺขุนีวินย                "                          ขาพเจาบอกคืนวินยัของนางภิกษณุ ี
        ปม        ปาราชิกก                "             ขาพเจาบอกคืนปฐมปาราชิก 
        ทุติย                "                "                   ขาพเจาบอกคืนทุติยปาราชิก 
        ตติย                "                 "                   ขาพเจาบอกคืนตติยปาราชิก 
        จตุตฺถ        "                "                          ขาพเจาบอกคืนจตุตถปาราชิก 
        สงฺฆาทิเสส                "                           ขาพเจาบอกคืนสังฆาทิเสส 
        ถุลฺลจฺจย                        "                        ขาพเจาบอกคืนถุลลัจจัย 
        ปาจิตตฺิย                        "                       ขาพเจาบอกคืนปาจิตติยะ 
        ปาฏิเทสนีย                "                           ขาพเจาบอกคืนปาฏิเทสนียะ 
        ทุกฺกฏ                        "                            ขาพเจาบอกคืนทุกกฏ 
        ทุพฺภาสิต                        "                        ขาพเจาบอกคืนทุพภาษิต. 
        การบอกลาดวยคําวา  ปาฏิโมกฺข  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงปาฏิโมกขอยางนี ้
คือ:- 
 
 
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 798 
        ภิกขุปาฏโิมกฺข                  ปจฺจกฺขามิ                ขาพเจาบอกคืนภิกขุปาฏิโมกข         
        ภิกขุนปีาฏิโมกฺข                        "                      ขาพเจาบอกคืนภิกขุนีปาฏิโมกข. 
        การบอกลาดวยคําวา  อุทฺเทส  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุเทศ  มีอาทิ   
อยางนี้คือ:- 
        ภิกขุปาฏโิมกฺขุทฺเทส        ปจฺจกฺขามิ                ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                                 ขุทเทส 
        ปม   ปาฏิโมกฺขุทฺเทส                "                    ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                                  ขุทเทสท่ี  ๑ 
        ทุติย                "                                "                ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                                  ขุทเทสท่ี  ๒ 
        ตติย                "                                "                ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                                  ขุทเทสท่ี  ๓ 
        จตุตฺถ        "                                "                      ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                                   ขุทเทสท่ี  ๔ 
        ปฺจม        "                                "                      ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมกขุท- 
                                                                                    เทสที่  ๕ 
        สมฺมาสมฺพุทฺธุทฺเทส                        "                  ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                                    พระสัมมาสัมพุทธเจา 
        อนนฺตพทฺุธิอุทฺเทส                        "                    ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                                   พระอนันตพุทธิเจา 
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        อโนมพุทฺธิอุทฺเทส                ปจฺจกฺขามิ             ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง   
                                                                                  พระอโนมพุทธิเจา 
        โพธิปฺปฺาณุทฺเทส                        "                ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                        พระโพธิปญญาณเจา 
        ธีรุทฺเทส                                        "                ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                        พระธีรเจา 
        วิคตโมหุทฺเทส                                "                ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                        พระวิคตโมหเจา 
        ปภนิฺนขลุีทฺเทส                        "                ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                        พระปภนินขีลเจา 
        วิชิตวชิยทฺุเทส                                "                ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง         
                                                                        พระวิชิตวิชัยเจา. 
        การบอกลาดวยคําวา  อหุปชฺฌาย  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอกลา 
คําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุปชฌายะ 
อยางนี้คือ  :- 
        ภิกษใุด  ใหขาพเจาบรรพชา  ภิกษุใด  ใหขาพเจาอุปสมบท  ขาพเจา 
บรรพชาแลว  เพราะมีภกิษใุดเปนประธาน  ขาพเจาอุปสมบทแลว  เพราะมี 
ภิกษใุดเปนประธาน  บรรพชาของขาพเจามีภิกษใุดเปนประธาน  อุปสมบทของ 
ขาพเจามีภกิษใุดเปนประธาน  ขาพเจาบอกคืนภกิษุนัน้. 
        การบอกลาดวยคําวา  อาจริย  ปจฺจกฺขามฺ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอาจารยอยางนี ้
คือ:- 
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        ภิกษใุดใหขาพเจาบรรพชา  ภิกษุใดสวดประกาศขาพเจา  ขาพเจา   
อาศัยภกิษุใดอยู  ขาพเจาใหภกิษุใดแสดงอุเทศให  ขาพเจาสอบถามอุเทศกะ 
ภิกษใุด  ภิกษใุดแสดงอุเทศแกขาพเจา  ภกิษุใดอนุญาตใหขาพเจาถามอุเทศ 
ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา  สทฺธิวิหาริก  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการบอก 
ลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสัทธิวิหาริก 
อยางนี้  คือ:- 
        ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา  ขาพเจาใหภกิษใุดอุปสมบท สามเณร 
ใดบรรพชาแลว  เพราะมีขาพเจาเปนประธาน   ภิกษใุดอุปสมบทแลว  เพราะ 
มีขาพเจาเปนประธาน  บรรพชาของสามเณรใด  มีขาพเจาเปนประธาน  อุปสมบท 
ของภิกษใุด  มีขาพเจาเปนประธาน  ขาพเจาบอกคืนสามเณรและภิกษุนัน้. 
        การบอกลาดวยคําวา  อนฺเตวาสิก  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอันเตวาสิก 
อยางนี้คือ:- 
        ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา  ขาพเจาสวดประกาศใหภกิษใุด ภิกษุ 
ใดอาศัยขาพเจาอยู  ภกิษุใดใหขาพเจาแสดงอุเทศให  ภิกษุใดสอบถามอุเทศ 
กะขาพเจา  ขาพเจาแสดงอุเทศแกภกิษใุด  ขาพเจาอนุญาตใหภิกษใุดสอบถาม 
อุเทศ  ขาพเจาบอกคืนภกิษุนัน้. 
        การบอกลาดวยคําวา  สมานูปชฺฌายก  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระผูรวม 
อุปชฌายะอยางนี้  คือ:- 
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        อุปชฌายะของขาพาเจาใหสามเณรใดบรรพชาแลวใหภิกษุใดอุปสมบท 
แลว  สามเณรใดบรรพชาแลวในสํานกัของอุปชฌายะน้ัน  ภิกษใุดอุปสมบท 
แลวในสํานักของอุปชฌายะน้ัน  บรรพชาของสามเณรใดมีอุปชฌายะนั้นเปน 
ประธาน  อุปสมบทของภิกษุใด  มีอุปชฌายะนัน้เปนประธาน  ขาพเจาบอกคืน 
ภิกษนุั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา  สมานาจริยก ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการ   
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระผู 
รวมอาจารยอยางนี้  คือ:- 
        อาจารยของขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา  สวดประกาศใหภกิษใุด 
ภิกษใุดอาศัยอาจารยนั้นอยู  ภิกษใุดใหอาจารยนั้นแสดงอุเทศใหสอบถามอุเทศ 
อาจารยของขาพเจา  แสดงอุเทศแกภกิษใุด  อนุญาตใหภิกษุใดสอบถามอุเทศ 
ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา  สพฺรหฺมจารึ  ปจฺจกฺขามิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระ- 
เพื่อนพรหมจรรยอยางนี้  คือ :- 
        ขาพเจา  ศึกษาอธิศีล  ศึกษาอธิจิต  ศึกษาอธิปญญา  รวมกับภกิษใุด 
ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรยนั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา  คหีีติ  ม  ธาเรหิ  ไมใชเปนการบอกลาดวย 
คําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงคฤหัสถอยางนี้  คือ:- 
        อาคาริโกติ  ม     ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปนผู 
                                                    ครองเรือน 
        กสโกติ        "        "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                    เปนชาวนา  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 802 
        วาณิโชติ             ม          ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                 เปนพอคา 
        โครกฺโขต ิ             "            "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา                                                                                 
                                                                เปนผูเล้ียงโค   
        โอคลฺลโกติ            "           "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                 เปนคนกําพรา 
        โมลิพทฺโธติ          "             "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                เปนผูไวผมจุก 
        กามคุณิโกติ     "             "                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                เปนผูรักกามคุณ 
        การบอกลาดวยคําวา  อุปาสโกติ  ม  ธาเรหิ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุบาสกอยางนี ้
คือ :- 
        เทฺววาจิโก  อุปสโกติ     ม   ธาเรหิ                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                            เปนอุบาสกผูมีวาจา  ๒ 
        เตวาจิโกติ        "             "                "           ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                            เปนอุบาสกผูมีวาจา ๓ 
        พุทฺธ  สรณคมนิโก"       "              "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                            เปนอุบาสกผูเขาถึงพระ- 
                                                                            พุทธเจาวาเปนท่ีพึ่ง 
        ธมฺม  สรณคมนิโก"         "              "           ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                            เปนอุบาสกผูถึงพระธรรม 
                                                                            วาเปนท่ีพงึ  
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        สงฺฆ  สรณคมนิโก  อุปสโกติ  ม  ธาเรหิ           ทานจงทรงจําขาพเจา 
                                                                                ไววา  เปนอุบาสกผูถึง 
                                                                                 พระสงฆวาเปนท่ีพึ่ง, 
        ปฺจสิกฺขาปทิโก  อุปาสโกติ  ม  ธาเรหิ            ทานจงทรงจําขาพเจา 
                                                                                ไววา   เปนอุบาสกผู 
                                                                                รักษาสิกขาบท ๕ 
        ทสสิกฺขาปทิโก อุปาสโกติ  ม  ธาราหิ                ทานจงทรงจําขาพเจาไว 
                                                                                วา  เปนอุบาสกผูรักษา         
                                                                                สิกขาบท  ๑๐. 
        การบอกลาดวยคําวา  อารามิโกติ  ม  ธาเรหิ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอารามิกะ (ผู 
รักษาวดัหรือผูรักษาสวน)  อยางนี้คือ  :- 
        กปฺปยการโกติ          ม        ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                      กัปปยการก, 
        เวยฺยาวจฺจกโรติ           "        "               ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                     ไวยาวัจกร, 
        อปหริตการโกติ           "        "                ทานจงทรงจาํขาพเจาไววา  เปน 
                                                                       ผูท้ิงของสดเขียว, (ผูดายหญา) 
        ยาคุภาชโกติ                "        "                ทานจงทรงจาํขาพเจาไววา  เปน 
                                                                      ผูแจกขาวตม,  
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        ผลภาชโกติ        ม        ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                              ผูแจกผลไว, 
        ขชฺชกภาชโกติ           "      "           ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน         
                                                              ผูแจกของขบเค้ียว, 
        การบอกลาดวยคําวา  สามเณโรติ ม ธาเรหิ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยไวพจนแหงสามเณรอยางนี้   
คือ:- 
        กุมารโกต ิ               ม        ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                   สามเณรนอย, 
        เจฏโกติ                     "        "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                    สามเณรเล็ก, 
        เปฏโกติ                    "        "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                  สามเณรปานกลาง, 
        โมณิคลฺโลติ              "        "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                  สามเณรโคง, 
        สมณุทฺเทโสติ           "        "                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                   สมณุทเทศ, (คือสามเณรมีอายุมาก 
                                                                   หรือเถร) 
        การบอกลาดวยคําวา  ติตฺถิโยติ  ม  ธาเรห  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงเดียรถียอยางนี ้
คือ:- 
 
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 805 
        นิคฺคณฺโติ        ม        ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                              นิครณฐ, 
        อาชีวโกต ิ             "        "               ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                เปนอาชีวก, 
        ตาปโสติ                "        "               ทานจงทรงจําขาพเจาไววา   
                                                                เปนดาบส,   
        ปริพฺพาชโกติ        "        "                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                ปริพาชก, 
        ปณฺฑรงฺโคติ        "        "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                 ตาปะขาว, 
        การบอกลาดวยคําวา  ตติฺถิยสาวโกติ  ม  ธาเรหิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสาวก- 
เดียรถียอยางนี ้ คือ :- 
        นิคฺคณฺสาวโกติ ม  ธาเรหิ                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                  สาวกของนิครณฐ. 
อาชีวกตาปสปริพฺพาชกปณฺฑ-                  ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
รงฺคสาวโกติ  ม  ธาเรหิ                               สาวกของอาชีวกดาบสปริพาชกและ 
                                                                   ตาปะขาว. 
        การบอกลาดวยคําวา  อสฺสมโณติ ม ธาเรหิ  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงผูมิใชสมณะ 
อยางนี้  คือ :- 
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        ทุสฺสีโลติ                ม        ธาเรหิ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                   ผูทุศีล, 
        ปาปธมฺโมติ              "           "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                    ผูมีธรรมลามก, 
        อสุจิสงฺกสฺสรร-                                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา    เปน 
สมาจาโรติ                "           "                  ผูไมสะอาดและมีสมาจารท่ีตาม 
                                                                ระลึกดวยความรังเกียจ, 
        ปฏิจฺฉนนฺ-                                       ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
กมฺมนฺโตติ                "             "                ผูมีงานปกปด, 
        อสฺสมโณ                                          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
สมณปฏิฺโติ         "            "                ผูมิใชสมณะ  แตปฏิญญาวาเปน 
                                                                 สมณะ, 
        อพฺพหฺมจารี      พฺรหฺม-                    ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
จาริปฏิฺโติ           "            "                  เปนผูประพฤติไมประเสริฐ  ก็ 
                                                                  ปฏิญญาวา  เปนผูประพฤติ- 
                                                                   ประเสริฐ, 
        อนฺโตปตูตีิ        "            "                   ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                   ผูบูดเนาภายใน, 
        อวสฺสุโตติ         "            "                    ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                   ผูอันราคะใหชุมแลว, 
        กสมฺพุชาโตติ     "            "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                                   ผูดุจขยะมูลฝอย, 
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        โกณฺโฑต ิ     ม  ธาเรหิ                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  เปน 
                                                           คนช่ัว, 
        การบอกลาดวยคําวา  อสกฺยปุตตฺิโยติ  ม  ธาเรหิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงผูมิใช 
เช้ือสายพระศากยบุตร  มีอาทิอยางนี้  คือ :-   
        น สมฺมาสมฺพุทฺธปุตฺโตติ        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
ม ธาเรหิ                                        บุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา, 
        น  อนนฺตพุทฺธิปุตฺโตติ           ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
ม ธาเรหิ                                        บุตรของพระอนันตพุทธิเจา, 
        น  อโนมพุทฺธิปุตฺโตติ            ทานจงทรงจําขาพาเจาไววา  ไมเปน 
ม ธาเรหิ                                        บุตรของพระอโนมพุทธิเจา 
        น  โพธิปปฺฺาณปุตฺโตติ     ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
ม ธาเรหิ                                        บุตรของโพธิปญญาเจา, 
        น  ธีรปุตโฺตติ ม ธาเรหิ          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
                                                     บุตรของพระธีรเจา, 
        น  วิคตโมหปุตฺโตติ               ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
ม ธาเรหิ                                        บุตรของพระวิคตโมหเจา, 
        น  ปภินนฺขีลปตฺุโตติ             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
ม ธาเรหิ                                        บุตรของพระปภนินขีลเจา, 
        น  วิชิตวิชยปตฺุโตติ ม ธาเรหิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  ไมเปน 
                                                       บุตรของพระวิชิตวิชัยเจา,  
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        หลายบทวา  เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ 
ความวา (ภิกษยุอมกลาวใหผูอ่ืนรู)  ดวยคําไวพจนแหงพระรัตนตรัย  มีพระ- 
พุทธเจาเปนตนเหลานั้น คือ  ท่ีตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา  คําไวพจนแหง 
พระพุทธเจากด็ี.  จริงอยู  คําไวพจนท้ังหลาย  ทานเรียกวา  อาการ เพราะ 
เปนเหตุแหงการบอกลาสิกขา,  เรียกวา  เพศ  เพราะแสดงทรวดทรงแหง 
พระพุทธเจาเปนตน  หรือ เพราะความเหมาะสมแกการบอกลาสิกขานั่นเอง, 
เรียกวา  นิมิต  เพราะเปนเหตุใหรูการบอกลาสิกขา  เหมือนจุดดําท้ังหลายมีมูล 
แมลงวันเปนตน  (ไฝ)  ของพวกมนุษยฉะนั้น.   
        พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสกําหนดแนนอนลงไปวา  เอว  โข  ภิกฺขเว 
ดังนี้เปนตน  เพราะเหตุแหงการบอกลาสิกขาอยางอ่ืน  นอกจากเหตุท่ีกลาว 
แลวนี้ไมมี.  จริงอยู  ในคําวา  เอว โข  นี้  มีอธิบายดังนี้วา  ความในใหแจง 
ความเปนผูทุรพล  และการบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยอาการอยางนีแ้ล  เหตุอ่ืน 
นอกจากนี้  หามีไม. 
      [ลาสิกขากับคนวิกลจริตเปนตนไมเปนอันบอกลา] 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงลักษณะแหงการบอกลาสิกขาอยาง 
นี้แลว  เพื่อความไมเลอะเลือนในการไมบอกลา  เพื่อแสดงความวิบัติแหง 
ลักษณะการบอกลาสิกขานั้นนั่นเอง  ดวยอํานาจแหงบุคคลเปนตน  จึงตรัสคําวา 
กถฺจ  ภิกฺขเว  อปจฺจกฺขาตา  ดังนี้เปนตน.  ในคําวา  อปจฺจกฺขาตา 
เปนตนนัน้  มีวินิจฉัยดังนี้  :- 
        คําวา  เยหิ  อากาเรหิ  เปนตน  มีนยัดงักลาวแลวนั่นเอง.  
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        บทวา  อุมฺมตฺตโก  ไดแก  ภิกษุบาเพราะถูกยกัษเขาสิง  หรือบา 
เพราะดกีําเริบ  คือ  ภิกษุมีสัญญาวิปริตรูปใดรูปหนึ่ง.  ภกิษุบานัน้  ถาบอกลา 
(สิกขา)  ไซร,  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกลา. 
        บทวา  อุมฺมตฺตกสฺส  ไดแก  ภิกษุบาเชนนั้นเหมือนกัน.  จริงอยู 
ถาปกตัตตภิกษุ  บอกลาสิกขาในสํานักของภิกษุบาเชนนัน้ไซร,  ภิกษุบาไม 
เขาใจ,  สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกลา   
        ภิกษุบาเพราะถูกยกัษเขาสิง  ทานเรียกวา  ภิกษุผูมีจติฟุงซาน.  อนึง่ 
คําวา  ภกิษุบาเพราะถูกยกัษเขาสิง  หรือภิกษุบาเพราะดีกาํเริบ  ทานกลาวไว 
แลวในบทตน  โดยความเปนภิกษุบาเสมอกนั.  ความแปลกกันแหงภิกษบุา 
แมท้ังสองจักมีแจงในอนาปตติวาร.  ภกิษผูุมีจิตฟุงซานอยางนั้น  บอกลา 
(สิกขา)  สิกขายอมไมเปนอันบอกลาเลย.  สิกขาแมอันปกตัตตภกิษุบอกลาแลว 
ในสํานักของภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิงนั้น  เม่ือภกิษบุานั้นไมเขาใจ  ก็ไม 
เปนอันบอกลา. 
        บท  เวทนฏโฏ  ไดแก  ภิกษุอันทุกขเวทนาท่ีมีกําลังถูกตองแลว 
คือ  ผูถูกความสยบครอบงําแลว.  สิกขาท่ีภกิษุผูถูกเวทนาเบียดเบียนบนเพอ 
อยูนั้น  แมบอกลาแลว  กย็อมไมเปนอันบอกลา.  สิกขา  แมอันภกิษุบอกลา 
แลวในสํานักของภกิษุผูถูกเวทนาครอบงํานั้น  เม่ือภกิษผูุถูกเวทนาครอบงํานั้น 
ไมเขาใจ  ก็ไมเปนอันบอกลา. 
        สองบทวา  เทวตาย สนตฺิเก  ความวา  สิกขาท่ีภิกษุบอกลาแลว 
ในสํานักของเทวดาเร่ิมตนแตภุมเทวดาไปจนถึงอกนิฏฐเทวดา  ยอมไมเปนอัน 
บอกลา. 
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        บทวา  ตริจฺฉานคตสฺส  ความวา  สิกขาท่ีภิกษุบอกลาแลวในสํานัก   
ของนาคมาณพก็ดี  สุบรรณมาณพกด็ี  หรือในสํานักของเทวดาเหลากนินร 
ชางและลิงเปนตนพวกใดพวกหนึ่งกด็ี   ยอมไมเปนอันบอกลาเลย. 
        สิกขา  ท่ีภิกษุบอกลาในสํานักของบรรดาภิกษุบาเปนตนเหลานัน้  ยอม 
ไมเปนอันบอกลาแท  เพราะ  (ภกิษุบาเปนตนนั้น)  ไมเขาใจ.  ท่ีบอกลาใน 
สํานักของเทวดา  ก็ยอมไมเปนอันบอกลา (เหมือนกัน)  เพราะ  (เทวดา) 
เขาใจเร็วเกินไป.  ช่ือวาเทวดาพวกท่ีมีปฏิสนธิเปนไตรเหตุ  มีปญญามาก 
ยอมรูอะไรเร็วเกินไป.  ก็ข้ึนช่ือวาจิตนี้  ยอมเปนธรรมชาติเปนไปเร็ว; เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใฝพระทัยวา  ความพินาศของบุคคล (ภิกษ)ุ 
ผูมีจิตกลับกลอก  อยาไดมีเร็วนัก  เพราะอํานาจจิตนัน่เลย  จึงทรงหามการลา 
สิกขาในสํานกัของเทวดาไว.  สวนในหมูมนุษย  ไมมีกาํหนดไว,  สิกขาท่ี 
ภิกษุบอกลาในสํานักของคนใดคนหน่ึง  ผูเปนสภาคกนั (คือบุรุษ)  กต็าม 
ผูเปนวิสภาคกนั (คือมาตุคาม)  ก็ตาม  เปนคฤหัสถก็ตาม  เปนบรรพชิตก็ตาม 
ซ่ึงเขาใจ  (ผูรูเดียงสา)  ยอมเปนอันบอกลาแลวแท.  ถาวาคนน้ัน  ไมเขาใจ 
ไซร,  สิกขา  ก็ยอมไมเปนอันบอกลาเลย. 
        พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงแสดงใจความน่ัน  จึงตรัสคําวา  อริยเกน 
เปนตน.  ในคําวา  อริยเกน  เปนตนนัน้ มีวนิิจฉันดังนี้ :- 
        โวหารของชาวอริยะ  ซ่ึงอริยกะ ไดแก  ภาษาของชาวมคธ.  โวหาร 
ท่ีไมใชของชาวอริยะอยางใดอยางหนึ่ง  ช่ือมีลักขกะ  ไดแก  โวหารของชาว 
อันธทมิฬ (คนดํา)  เปนตน. 
        หลายบทวา  โส  เจ   น  ปฏิวิชานาติ  ความวา  (ถาชนชาวมิลักขะนัน้) 
ไมเขาใจวา  ภกิษุนั่น  พูดเนือ้ความช่ือนี้  เพราะความท่ีตนไมรูในภาษาอ่ืน 
หรือเพราะความท่ีตนไมฉลาดในพุทธสมัยสิกขา  ยอมไมเปนอันบอกลา.  
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        บทวา  ทวาย๑  ความวา  ภิกษุผูมีความประสงคจะพูดอยางหน่ึง 
โดยเร็ว  แตพดูไปโดยเร็ววา  ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา  ดังน้ี (ช่ือวา  ภิกษ ุ
บอกคืนสิกขา  โดยกลาวเลนหรือกลาวเร็ว). 
        บท รวาย  แปลวา  โดยการพูดพลาด.   
        หากจะมีผูถาม  ถามวา  ภิกษุคิดวา  เพราะจักพูดอยางหนึ่ง  ดังน้ี  แต 
พูดไปอีกอยางหน่ึง  คือพูดวา  เราบอกคืนพระพุทธเจา๒  ดังนี้  คําพูดท่ีพูดนี ้
กับคําพูดท่ีมีอยูกอน๓  มีความแปลกกันอยางไร? 
        แกวา  แมผูฉลาดพูดคํากอนพลาดไปเปนคําอ่ืน  กด็วยอํานาจความเร็ว 
แตบุคคลผูพล้ังพลาดต้ังใจวา  เราจักพูดอยางหนึ่งพลาดไปพูดอยางหน่ึงนี้ 
ก็เพราะความที่ตนเปนคนทึบ  เปนคนหลงงมงาย. 
        สองบทวา  อสฺสาเวตุกาโม  สาเวติ  ความวา  ภกิษุบอก  สอบถาม 
เลาเรียน  ทําการสาธยาย  พรรณนาบาลีแหงสิกขาบทนี้  ภิกษนุี้ เรียกวา 
ผูไมประสงคจะประกาศ  แตประกาศใหไดยิน. 
        หลายบทวา  สาเวตุกาโม  น สาเวติ  ความวา  ภิกษุทําให 
แจงความเปนผูทุรพลแลวบอกคืนสิกขา  แตไมล่ันวาจา  ภิกษนุี้เรียกวา  ผู 
ประสงคจะประกาศ  แตไมประกาศใหไดยนิ. 
        สองบทวา  อวิฺุสฺส  สาเวติ  ความวา  ประกาศแกคนชราผูเปน 
เชนกันดวยรูปปนหรือผูมีปญญาทึบ  ซ่ึงไมฉลาดในลัทธิ (ศาสนา)  หรือพวก 
เด็กชาวบาน  ผูยังไมบรรลุเดียงสา. 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนี้.  ๒/๑๒๕.  แกไววา ทวาติ สหสา  แปลวา  บทวา ทวะ แปลวา  โดยเร็ว. 
๒. อฺ ภณสิสฺสามีติ อฺ ภณนฺโต พทฺุธ ปจฺจกฺขามีติ ภณติ สารัตถทีปนี.๒/๑๒๕ 
๓.ปุริเมน ภณเนน สทฺธึ อิมสฺส ภณนสฺส โก วิเสโสติ ปุจฺฉโก เจ ปจฺฉติ. อตฺถโยชนา 
๑/๒๕๓ 
  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 812 
        สองบทวา  วิฺุสฺส น สาเวติ ความวา  ไมประกาศแกผูฉลาด 
ซ่ึงสามารถจะเขาใจได. 
        หลายบทวา  สพฺพโส  วา  ปน  ความวา  สิกขา  ยอมเปนอันบอก 
ลาแลว  โดยปริยายใด  ในบรรดาคําวา  พทฺุธ  ปจฺจจฺขามิ  เปนตน  แตเธอ 
หาไดทําแมปริยายอยางหนึ่งจากปริยายนั้น  คือล่ันวาจาประกาศใหไดยนิไม.   
พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงกําหนดลักษณะแหงการไมบอกลาไว  ดวยคําวา 
เอว  โข  เปนตน.  จริงอยูในคําวา  เอข  โข  เปนตนนี้  มีอธิบายดังนีว้า 
สิกขายอมเปนอันภิกษุไมบอกลา  ดวยอาการอยางนี้แล  หามีไดดวยเหตุ 
อยางอ่ืนไม. 
           [อรรถาธิบายความหมายแหงเมถุนธรรม] 
        บัดนี้  เพือ่ทรงแสดงใจความแหงบทวา  เมถุน ธมฺม  ปฏิเสเวยฺย 
เปนตน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสคําวา  เมถุนธมฺโม  นาม  เปนตน. 
ในคําวา  เมถุนธมฺโม นาม  เปนตนนั้น  มีวนิิจฉัยดังนี้ :- 
        คําวา  เมถุนธมฺโม  นาม  นี้  เปนบทอุเทศแหงเมถุนแหงธรรมท่ีควร 
อธิบาย. 
        ธรรมของพวกอสัตบุรุษท้ังหลาย  คือคนต่ําชา  ช่ือวา  อสัทธรรม. 
ธรรมเปนท่ีเสพของพวกชาวบานช่ือวา  คามธรรม.  ธรรมของพวกคนถอย 
ช่ือวสลธรรม.  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมช่ือวาถอยเองนั่นแล  เพราะเปนท่ีไหลออก 
แหงกเิลส  เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือวา  วสลธรรม. 
        บท  ทุฏุลฺล  มีความวา  ช่ือวาเปนธรรมช่ัว  เพราะเปนธรรม 
อันกิเลสทั้งหลายประทุษรายแลว  และช่ือวาเปนธรรมหยาบ  เพราะเปนธรรม 
ไมละเอียด  เพราะฉะน้ัน  จึงช่ือวาธรรมช่ัวหยาบ.  
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        อนึ่ง  ตั้งแตนี้ไปพึงเปล่ียนสองบทวา โย โส นี้  ทําใหเปน  ยนฺต 
ประกอบใน ๓ บทวา  ยนตฺ  ทุฏุลฺล  ยนฺต  โอทกนฺติก  ยนฺต  รหสฺส. 
ก็แล  พึงทราบโยชนาใน  ๓  บทนี้  อยางนีว้า 
        การเห็นกด็ี  การจับกด็ี  การลูบคลําก็ดี  การถูกตองกด็ี  การเบียดสีก็ด ี
ซ่ึงเปนบริวารของกรรมนั้น  จัดเปนกรรมชั่วหยาบ  แมเพราะเหตุนั้น  กรรมนั้น 
จึงจัดเปนกรรมชั่วหยาบ  กรรมช่ัวหยาบนัน้  ช่ือวาเมถุนธรรม  น้ําอันบุคคล   
ยอมถือเอา  เพือ่ความสะอาดในท่ีสุดแหงกรรมนั้น  เหตุนั้น  กรรมนั้น  จึงช่ือวา 
มีน้ําเปนท่ีสุด   กรรมมีน้ําเปนท่ีสุดนั่นแล  ช่ือวาโอทกันติกะ  กรรมมีน้ําเปน 
ท่ีสุดนั้นช่ือวา  เมถุนธรรม  กรรมนั้นช่ือวาเปนกรรมลับ  เพราะความเปน 
กรรมท่ีตองทําในท่ีลับ  คือ  ในโอกาสอันปดบัง  กรรมนัน้ ช่ือวา  เมถุนธรรม. 
        กรรมนั้น  ช่ืออันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกัน  เพราะความเปนกรรม 
อันบุคคลพึงรวมเปนคู ๆ กนั.  ในบทวา  ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ  นั้นพึงทราบ 
โยชนาวา  กรรมอันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกันนั้น  ช่ือวา  เมถุนธรรม. 
        ก็แล  ในอธิการนี้  พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงชักธรรมท้ังปวง  มี 
อสัทธรรมเปนตนนั้นมารวมในท่ีเดยีวกัน  จึงตรัสวา  นี้  ช่ือวา  เมถุนธรรม. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร  อสัทธรรม  จึงเรียกวา เมถุนธรรม? 
        แกวา  อสัทธรรมนั้น  เปนของคนคูผูกําหนดัแลว  ผูกําหนัดจัดแลว 
ผูอันราคะชุมใจแลว คือผูอันราคะกลุมรุมแลว  ไดแกเปนธรรมของคนคูผู 
ปานกัน  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เมถุนธรรม. 
        บทวา  ปฏิเสวติ นาม นี ้ เปนบทมาติกา  เพื่อแสดงอาการซ่ึงเปน 
เหตุอันพระองคตรัสเรียกบุคคลวา  พึงเสพเฉพาะ ในบทวา   ปฏิเสเวยฺย   นี้.  
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        ในบทวา  โย  นิมิตฺเตน  นิมิตฺต  เปนตน  มีวินจิฉัยดงันี้ :- 
        ภิกษใุดใหนิมิตของตนเขาไปทางนิมิตของหญิง  คือใหองคชาตของตน 
เขาไปทางองคชาตของหญิง  ในโอกาสอันชุม  ซ่ึงลมถูกตองไมได  โดยประมาณ 
อยางตํ่าท่ีสุด  แมเพียงเมล็ดงาหนึ่ง  ภกิษนุัน้ช่ือวายอมเสพเฉพาะ  ดวยอาการ 
เพียงเทานี้  เธอยอมถึงความทําลายแหงศีล  คือ เปนปาราชิก. 
                [สตรีนิมิตไดฐาน  ๕  ปุริสนิมิตไดฐาน  ๖]   
        ก็บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนี้  ในนิมิตของสตรี  ไดฐาน  ๕  คือ 
ขางท้ัง  ๔  และทามกลาง.  ในนิมิตของบุรุษไดฐาน  ๖  คือ  ขางท้ัง  ๔  ตรงกลาง 
ปลาย.  เพราะเหตุนั้น  ในนิมิตของสตรี  แมสอดองคชาตเขาไปทางใต  ยอม 
เปนปาราชิก  สอสดเขาไปจากขางบนก็ดี  สอดเขาไปทางขางท้ังสองก็ดี  สอดเขา 
ไปตรงกลาง  พนฐานท้ัง ๔ ก็ดี  ยอมเปนปาราชิก (ท้ังนั้น).  สวนนิมิตแหง 
บุรุษ  แมภกิษสุอดเขาไปใหถูกทางสวนลาง  ยอมเปนปาราชิก  สอดเขาไปให 
ถูกทางสวนบนก็ดี  สอดเขาไปใหถูกทางขางท้ังสองก็ดี  สอดเขาไปใหถูกเฉพาะ 
ตรงกลาง  เหมอืนใหนิว้มือท่ีงอเขาแลว  จดเขาดวยหลังขอกลางก็ดี  สอดเขาไป 
ใหถูกสวนปลายก็ดี  ยอมเปนปาราชิก (ท้ังนั้น). 
        บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษนั้น  แมเม่ือภิกษุสอดองคชาตเขาไปให 
เหมือนกับคันช่ัง  ไดฐาน  ๕  คือ  ขางท้ัง  ๔  และตรงกลาง.  แมเม่ือสอดใหงอ 
เขาไป  ก็ไดฐาน  ๕  คือ  ขางท้ัง ๔  สวนปลายและตรงกลาง.  ฐานแมท้ังหมด 
ในนิมิตของบุรุษมี  ๑๐  ดวยประการฉะนี้. 
        ภิกษุสอดหัวติ่ง*  หรือปมหนัง  ซ่ึงมีกายประสาทยังดี  ท่ีเกิดอยูใน 
นิมิต (ของตน) เขาไป (ในนมิิตของสตรี)  เปนอาบัติปาราชิก.  สอดต่ิงหนัง 
*  จมฺมขีลนฺติ นิมิตฺเต อุฏ ิตจมฺมเมว. อุณณฺิคณฺโฑติป วทนฺติ. สารัตถทีปนี.๒/๑๒๙ 
หมายถึงหวัท่ีเปนต่ิง  หรือตุมพอก  ซ่ึงเกิดอยูท่ีองคชาต. 
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ท่ีตายแลว  หรือปมหนังท่ีแหง  ท่ีมีกายประสาทเสียแลวเขาไป (ในนิมิตของ 
สตรี)  เปนอาบัติทุกกฏ.  แมเม่ือสอดขน  หรือปลายน้ิวมือและนิว้หวัแมมือ 
เขาไป (ในนิมิตของสตรี)  ดวยความยนิดีในเมถุน  เปนทุกกฏเหมือนกนั. 
    [ภิกษุเม่ือจะพรรณนาเมถุนกกถาควรระลึกถึงพระพุทธคุณ] 
        ก็ข้ึนช่ือวา  เมถุนกถานี้  ก็คือกถาท่ีช่ัวหยาบ  อันเปนกถาของพวก 
อสัตบุรุษ  เพราะฉะน้ัน ภกิษเุม่ือจะกลาวถึงฐานะน่ันกด็ี  ฐานะอ่ืนก็ดี  หรือ 
ฐานะเชนนี้ในพระวินัย  ก็ควรใหปฏิกูลมนสิการ สมณสัญญา  และหิริโอตตัปปะ   
ตั้งข้ึนเฉพาะหนา  แลวใหความเคารพเกิดข้ึนในพระสัมมาสัมพุทธเจา  รําพึงถึง 
พระกรุณาของพระโลกนาถ  ผูมีพระกรุณาหาผูเสมอมิได  แลวกลาวเถิด.  ควร 
รําพึงถึงพระกรุณาคุณของพระโลกนาถอยางนี้วา  อันท่ีจริง พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  แมมีพระมนัสหมุนกลับแลวจากกามท้ังหลาย  โดยประการท้ังปวง 
ทรงอาศัยความกรุณาในสัตวท้ังหลาย  เพือ่ความเอ็นดูเหลาสัตว  เพื่อความ 
อนุเคราะหแกโลก  ไดตรัสกถาเชนนี้ไว  เพือ่ตองการบัญญัติสิกขาบท  พระ- 
ศาสดา  มีพระกรุณาคุณจริงหนอ!  ดังนี้แลว  พึงกลาวเถิด. 
        อีกประการหนึ่ง  ถาพระผูมีพระภาคเจา  จะไมพึงตรัสกถาเชนนี้   
โดยประการทัง้ปวงไซร  ใครเลาจะพึงรูไดวา  ในฐานะประมาณเทานี้  เปน 
ปาราชิก  ในฐานะประมาณเทานี้  เปนถุลลัจจัย  ในฐานะประมาณเทานี ้ เปน 
ทุกกฏ.  เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูวาความ  สดับอยูก็ดี  กลาวอยูก็ดี (ซ่ึงเมถุน- 
กถานั้น)  หาควรเปดปากนั่งหัวเราะแยกฟนกันอยูไม  ใครครวญวา  ถึงฐานะ 
เชนนี้  แมพระสัมมาพุทธเจาก็ไดตรัสแลว  ดังนี้  เปนผูไมกลัวเพราะเหต ุ
เชนนั้น  ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ  มีสวนเปรียบดงัพระศาสดา  แลวพึง 
กลาวเถิดฉะนีแ้ล. 
                                จบมูลบัญญัติสิกขาบท  
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                                    อนุปญญัติวาร 
     [กําหนดสัตวท่ีเปนวัตถุแหงปาราชิกเปนตน] 
        ในวาระแหงอนุบัญญัติ  มีวินิจฉัยดังนี ้:- 
        บทวา  อนฺตมโส  แปลวา  โดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุดท้ังหมด. 
        บทวา ติรจฺฉานคตายป  ความวา  ในประชาสัตวผูในแลว (คือ 
ผูเกิดแลว)  ในเหลาสัตวดิรัจฉาน  ดวยอํานาจปฏิสนธิ.   
        สองบทวา  ปเคว  มนุสฺสิตฺถิยา  ความวา  (ภิกษเุสพเมถุนธรรม) 
ในหญิงผูเปนชาติมนุษยกอนกวา. ก็สัตวดรัิจฉานตัวเมีย  ซ่ึงเปนวัตถุแหง 
ปาราชิกนั่นแล  ควรถือเอาวา  สัตวดิรัจฉาน  ในปฐมปาราชิกนี้  ไมใชสัตว 
ดิรัจฉานตัวเมียท้ังหมด  (สัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ไมใชวัตถุแหงปาราชิกท้ังหมด). 
ในคําวา  สัตวดิรัจฉาน  นั้น  มีกําหนด  (ประเภทสัตว)  ดังนี ้
                        บรรดาพวกสัตวไมมีเทา  ไดแก  ง ู
                และปลา,    และบรรดาพวกสัตวมีสองเทา 
                ไดแก  แมไก,  บรรดาพวกสัตวมีส่ีเทา  ไดแก 
                แมวตัวเมีย,  สัตวดิรัจฉานตัวเมียเหลานี้ 
                เปนวัตถุแหงปาราชิก. 
                        [อรรถาธิบายประเภทสัตวตาง ๆ ] 
        บรรดาสัตวมีงูเปนตนนั้น  ทีฆชาติตางโดยประเภท  มีงูเหลือมและงู 
ขวางคอนเปนตนแมท้ังหมด  ทานสงเคราะหเขาดวย  อหิ ศัพท.  เพราะฉะน้ัน 
บรรดาทีฆชาติท้ังหลาย  ทีฆชาติท่ีภิกษุอาจสอดองคชาตเขาไปในบรรดามรรค  
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ท้ัง  ๓  มรรคใดมรรคหน่ึง  ประมาณเทาเมล็ดงา  เปนวตัถุแหงปาราชิก,  ท่ีเหลือ 
พึงทราบวา  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  สัตวท่ีเกิดในนา  ตางโดยประเภทมี  ปลา 
เตา  และกบเปนตนแมท้ังหมด  ทานสงเคราะหเขาดวย  มัจฉะ  ศัพท.  ใน 
สัตวท่ีเกิดในนํ้าแมนั้น  พึงทราบวา  เปนวตัถุแหงปาราชิก  และเปนวัตถุแหง 
ทุกกฏ  โดยนยัดังกลาวไวแลวในทีฆชาตินั่นเอง.  สวนความแปลกกนั  มีดัง 
ตอไปนี้ :-   
        ข้ึนช่ือวากับเปนสัตวมีปากแข็ง,  กบเหลานั้น  มีสัณฐานปากกวาง 
แตมีชองปากแคบ; ในสัณฐานปากนั้น  จึงไมเพียงพอท่ีจะสอดองคชาตเขา 
ไปได,  แตสัณฐานปาก  ยอมถึงความนับวาแผล, เพราะฉะน้ัน  พึงทราบมุข 
สัณฐานนัน้วา  เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย. 
        ปกษีชาติ  ตางโดยประเภทมี  กากและลูกนกสาลิกาเปนตนแมท้ังหมด 
ทานสงเคราะหเขาดวย  กกุกุฏี  ศัพท. ในปกษีชาติแมนัน้  พึงทราบวา  เปน 
วัตถุแหงปาราชิกและวัตถุแหงทุกกฏ  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวนั่นแล. 
        จตุปทชาติ (สัตวมีส่ีเทา)  ตางโดยประเภทท่ีกระแต*  พังพอน  และ 
เหี้ยเปนตนแมท้ังหมด  ทานสงเคราะหเขาดวย  มัชชารี ศัพท.  ในจตุปทชาติ 
แมนั้นก็พึงทราบวา  เปนวัตถุแหงปาราชิก  และเปนวัตถุแหงทุกกฏ  โดยนัย 
ดังท่ีกลาวแลวนั่นแล. 
        [ปาราชิกศัพทเปนไปในสิกขาบทเปนตน] 
        บทวา  ปาราชิโก  แปลวา  พายแพแลว  คือ  ถึงแลวซ่ึงความพายแพ. 
จริงอยู  ปาราชิก  ศัพทนี้  ยอมเปนไปทั้งในสิกขาบท  อาบัติและบุคคล.  ใน 
๓  อยางนั้น  ปาราชิกศัพท  ท่ีเปนไปในสิกขาบท  พึงทราบ (ในท่ีมา) อยางนี้วา 
*  บางทานวา  สุนัขตนไม,  มีชุกทางอินเดยีภาคเหนือ.  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 818 
ดูกอนอานนท!  มิใชฐานะ  มิใชโอกาส  มีตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบท 
ท่ีไดบัญญัติไวแลว  เพื่อสาวกท้ังหลาย  เพราะเหตุแหงพวกภิกษุชาววัชชี หรือ 
พวกวัชชีบุตรเลย๑. 
        ท่ีเปนไปในอาบัติพึงทราบ (ในท่ีมา) อยางนี้วา  ภิกษุ! เธอตอง 
อาบัติปาราชิกแลว๒  ท่ีเปนไปในบุคคล  พึงทราบ  (ในท่ีมา)  อยางนีว้า  พวกเรา 
มิไดเปนปาราชิก,  ผูใดลัก,  ผูนั้น  เปนปาราชิก.  แตอาจารยบางพวกกลาววา 
ปาราชิกศัพทนี้  ยังเปนไปในธรรมไดอีก  เชนในท่ีมามีคําวา (ภิกษ)ุ ตามกําจัด   
(ภิกษุ) ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก  ดังนี้เปนตน.๓ 

        แตเพราะเหตุท่ีในอาบัตแิละสิกขาบทท้ัง ๒  นั้น  ในท่ีบางแหงพระผูมี 
พระภาคเจาทรงพระประสงคอาบัติวา ธรรม  บางแหงก็ทรงพระประสงค 
สิกขาบททีเดียว  เพราะฉะน้ัน จึงไมควรจะกลาวธรรมนัน้ไวอีกแผนกหนึ่ง. 
        บรรดาสิกขาบท  อาบัติและบุคคลนัน้, สิกขาบท  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ปาราชิก  เพราะเหตุท่ียังบุคคลผูละเมิดใหพาย, สวนอาบัติตรัสวา 
ปาราชิก  เพราะเหตุท่ียังบุคคลผูตองใหพาย,  บุคคลตรัสวา  เปนการปาราชิก 
เพราะเหตุท่ีเปนผูพาย  คือ  ถึงความแพ.  จริงอยู  แมในคัมภีรบริวาร  พระผูมี 
พระภาคเจา  กห็มายเฉพาะเนื้อความนี้  ตรัสวา 
                                อาบัติใด  เราเรียกวาปาราชิก,  ทาน 
                        จงฟงอาบัตินัน้ตามท่ีกลาว,  บุคคลผูตอง         
                        ปาราชิก  ยอมเปนผูเคล่ือน ผิด  ตกไป 
                        และเหินหางจากสัทธรรมแล,  แมธรรมเปน 
                        ท่ีอยูรวมกันในบุคคลนัน้  ยอมไมมี,  ดวย 
                        เหตุนั้น  อาบัตินั้น  เราจึงเรียกอยางนั้น.๔ 

๑. วิ. มหา. ๑/๔๑.  ๒. วิ. มหา. ๑/๖๒.  ๓. วิ  มหา.  ๑/๓๗๖.  ๔. วิ  ปริวาร.  ๘/๓๖๘. 
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                     [อรรถาธิบายความในพระคาถา] 
        ก็ในปริวารคาถานี้  มีเนื้อความดังตอไปนี้ :-  บุคคลผูละเมิดสิกขาบท 
นั้น  และตองอาบัตินั้น  ยอมเปนผูเคล่ือน (จากสัทธรรม),  คําท้ังปวงอัน 
บัณฑิตพึงประกอบอยางนี้. 
        สองบทวา  เตน วุจฺจติ  มีความวา  บุคคล  ยอมเปนผูไมใชสมณะ 
ไมใชเหลากอแหงศากยบุตร  พลัดตกไป  ขาดไป  คือพายแพจากศาสนา  ดวย 
เหตุใด,  ดวยเหตุนั้น  บุคคลนั้น  เราจึงกลาว.  ถามวา  กลาววาอยางไร ? 
แกวา  กลาววาเปนผูพาย.   
        ภิกษุท้ังหลาย  ยอมอยูรวมกันในธรรมนี้  เหตุนัน้  ธรรมนี้จึงช่ือวา 
สังวาส.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สวาโส นาม ดังนีแ้ลว  จึงตรัสคํา 
เปนตนวา  เอกกมฺม  ก็เพื่อแสดงสังวาสน้ัน. 
        ในคําวา เอกกมฺม  เปนตนนั้น  มีคําอธิบายพรอมท้ังโยชนา  ดัง  
ตอไปนี้ :-  สังฆกรรมท้ัง  ๔  อยาง ช่ือวา  กรรมอันเดียวกนั  เพราะความ 
เปนกรรมท่ีภกิษุท้ังหลายผูปกตัตตะ  กําหนดดวยสีมา  จงึพึงทํารวมกัน.  อนึ่ง 
ปาฏิโมกขุทเทสท้ัง  ๕  อยาง  ช่ือวาอุเทศเดยีวกัน  เพราะความเปนอุเทศท่ีจะ 
พึงสวดดวยกนั.  สวนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแลว  ช่ือวา สมสิกขาตา  เพราะ 
ความเปนสิกขาท่ีลัชชีบุคคลแมท้ังปวงจะศึกษาเทากนั.  ลัชชีบุคคลแมท้ังปวง 
ยอมอยูรวมกนัในกรรมเปนตนเหลานี,้  บุคคลแมผูเดียวจะปรากฏในภายนอก 
จากกรรมเปนตนนั้นหามิได;  เพราะเหตุนัน้  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงรวม 
เอาส่ิงเหลานั้นแมท้ังหมด  ตรัสวา  นี้ช่ือวา  สังวาส  ในพระบาลีนี้.  ก็แลสังวาส 
เอาประการดังกลาวแลวนั้น  ไมมีกับบุคคลนั้น;  เพระเหตนุั้น  บุคคลผูพาย 
พระองคจึงตรัสวา  ผูหาสังวาสมิได  ฉะนีแ้ล.  
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        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงจําแนกสิกขาบทท่ีทรงอุเทศอยางนัน้  
ตามลําดับบทแลว  บัดนี้  จึงทรงแสดงสัตวท้ังหลาย  ซ่ึงมีนิมิตเปนวัตถุแหง 
ปาราชิก  โดยนัยมีคําวา  หญิง  ๓  จําพวก  เปนตน  แลวตรัสวัตถุ  ๓  โดยนัย 
มีคําวา  มรรค  ๓  แหงหญิงมนุษย  เปนอาทิ  เพื่อแสดงนมิิต  ท่ีเปนวัตถุแหง 
ปาราชิก  เพราะเหตุท่ีนิมิตหญิงอยางเดียวเทานั้น  จึงเปนวัตถุแหงปาราชิกหา 
มิได  นิมิตหญิงมนุษยเทานั้น  จึงเปนวัตถุหามิได  ท้ังนิมิตแมแหงหญิงท้ังหลาย 
ซ่ึงตกแตงดวยทองและเงินเปนตน  จึงเปนวัตถุแทหามิได  ในคําวา  นิมิตฺเตน 
นิมิตฺต  องฺคชาเตน  องฺคชาต  ซ่ึงพระองคทรงต้ังบทมาติกานี้วา ปฏิเสวติ 
นาม  เพื่อแสดงอาการเปนเหตุตรัสวา  พึงเสพเฉพาะ  ในบทวา  ปฏิเสเวยยฺ 
นี้  ตรัสไวแลว. 
        ในคําวา  หญิง  ๓  จําพวก  เปนอาทินัน้  มีสัตว  ๑๒  พวก  ซ่ึงเปน 
ท่ีอาศัยแหงนมิิต  อันเปนวัตถุแหงปาราชิก  คือ  สตรี  ๓  จําพวก  อุภโต- 
พยัญชนก  ๓  จําพวก  บัณเฑาะก ๓  จําพวก  บุรุษ  ๓  จาํพวก.  ในสัตว  ๑๒ 
จําพวกนั้น  สตรีและบุรุษปรากฏชัดแลว.  ชนิดของบัณเฑาะกและอุภโต 
พยัญชนก  จักมีปรากฏในวรรณนาแหงบรรพชาขันธกะ.  สวนในคําวา  ผูเสพ 
เมถุนธรรมเฉพาะมรรค  ๓  แหงหญิงมนุษย  นี้  พึงทราบใจความวา  ในมรรค 
๓  แหงหญิงมนุษย.  พึงทราบอยางนี้ทุก ๆ บท. 
                [มรรคท่ีเปนวัตถุแหงปาราชิกรรม  ๓๐] 
        ก็มรรคเหลานั้นท้ังหมดทีเดียว  มี  ๓๐  ถวน  คือของหญิงมนุษยมี  ๓   
มรรค  ของหญิงอมนุษยมี  ๓  มรรค  ของสัตวดิรัจฉานตัวเมียมี  ๓  มรรค 
รวมเปน ๙,  ของมนุษยอุภโตพยัญชนกเปนตนมี  ๙  ของมนุษยบัณเฑาะก 
เปนตนมี  ๖  เพราะแบงเปนพวกละ  ๒  มรรค ๆ,  ของมนุษยผูชายเปนตนมี  ๖  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 821 
เหมือน.  ภิกษเุม่ือเสพเมถุนธรรมสอดองคชาติของตนเขาไปในบรรดามรรค 
ท่ีรูกันวาเปนนมิิตเหลานั้นมรรคใดมรรคหน่ึง  แมเพยีงเมล็ดงาเดียว         ยอม 
ตองปาราชิก.  แตเพราะเม่ือจะตอง  ยอมตองดวยเสวนจิตเทานั้น  เวนจาก 
เสวนจิตนั้นหาตองไม ; เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงแสดง 
ลักษณะน้ัน  จงึตรัสพระดํารัสวา  ภิกฺขุสฺส  เสวนจิตฺต  อุปฏ ิเต  ดังนี ้
เปนตน.           
        บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ภิกฺขุสฺส  ไดแก  ภกิษุผูเสพเมถุน.  ใน 
คําวา  เสวนจิตฺต  อุปฏ ิเต  นี้  เปนปฐมาวภิัตติ  ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ. 
อธิบายวา  เม่ือเสวนจิตปรากฏแลว. 
        หลายบทวา  วจฺจมคฺค  องฺคชาต  ปเวเสนฺตสฺส  ความวา  เม่ือ 
ภิกษุสอดองคชาต  คือ  ปุริสนิมิตของตนเขาไปทางมรรคท่ีอุจจาระออกไปนั้น 
แมเพียงเมล็ดงาเดียว. 
        สองบทวา  อาปตตฺิ  ปาราชิกสฺส  ความวา  อาบัติปาราชิกยอมมี 
แกภกิษนุั้น.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อาปตฺติ  แปลวา  ยอมมีการตอง. 
        บทวา  ปาราชิกกสฺส  ไดแก  ธรรมคือปาราชิก.  ในทุก  ๆ  บท  ก ็
นัยนีน้ั้นแล. 
            [ภิกษุถูกผูอ่ืนขมขนืแลวยินดีเปนปาราชิก] 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงอาบัติของภิกษุผูสอด  (องคชาต 
ของตน)  เขาไปดวยเสวนจิตอยางเดยีวอยางนั้นแลว  บัดนี้  เพื่อจะทรงรักษา 
เหลากุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา  เปนผูปฏิบัติชอบ  ไมยินดีแมในเม่ือมีการสอด 
(องคชาต)  เขาไป  (ในองคชาตของตน)  ดวยความพยายามของผูอ่ืน  เพราะ  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 822 
เหตุท่ี  ช่ือวาการสอด  (องคชาต)  เขาไปนัน้  ไมใชจะมีไดดวยความพยายาม 
ของตนอยางเดียวเทานั้น  ยอมมีไดแมดวยความพยายามของผูอ่ืน  และเม่ือ 
ภิกษยุินดีในการสอด  (องคชาต)  เขาไปดวยความพยายามของผูอ่ืนแมนั้น 
ก็เปนอาบัต,ิ  คือเม่ือภิกษุมีความพรอมเพรียงดวยปฏิเสวนจิตกเ็ปนอาบัติ  นอกนี ้
ไมเปนอาบัติ  จึงตรัสพระดํารัสวา  ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา  มนุสฺสิตฺถึ   เปนตน.   
        ในคําวา  ปจฺจตฺถิกา  เปนตนนั้น  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  เหลาชนผู 
ช่ือวาเปนขาศึก  เพราะอรรถวาตองการ  คือ  ปรารถนาเปนปฏิปกษ.  ขาศึก 
ท้ังหลาย  คือ  พวกภิกษ ุ ช่ือวา ภิกฺขปุจฺจตถิฺกา  (ภิกษุผูเปนขาศึก).  คําวา 
ภิกขุปจจัตถิกานั่น  เปนช่ือของพวกภิกษุผูกอเวร  ซ่ึงเปนวิสภาคกนั. 
        หลายบทวา  มนุสฺสิตฺถึ  ภิกฺขุโน  สนฺตเิก  อเนตฺวา  ความวา   
พวกภิกษุผูมีความริษยาปรารถนาจะทําใหภิกษนุั้นฉิบหาย  เอาอามิสหลอกลอ 
หรือพูดดวยอํานาจมิตรสันถวะวา  ทานจงทํากิจนี้ของพวกเราเถิด  แลวพาเอา 
หญิงมนุษยบางคนมายังโอกาส  ซ่ึงเปนท่ีอยูของภิกษุนั้น  ในเวลาราตรี. 
        หลายบทวา  วจฺจมคฺเคน  องฺคชาต  อภินีสีเทนฺติ  ความวา 
จับภิกษุรูปนั้นท่ีอวัยวะมี  มือ  เทา  และศีรษะเปนตนอยางม่ัน  คือใหดิน้รน 
ไมได  แลวใหนั่งครอม  คือใหประกอบองคชาตของภิกษุรูปนั้น  ดวยวัจจมรรค 
ของหญิง. 
        ในคําวา  โส เจ  เปนตน  มีวินิจฉัยดังนี ้:-  ถาภิกษุรูปนี้นั้นยินด ี
คือยอมรับการสอสดองคชาตของตนเขาไปรวมในแหงวัจจมรรค (ของหญิง) 
คือเธอใหเสวนจิตปรากฏข้ึนในขณะนัน้  ยินดี  คือยอมรับการเขาไปแลว,  ใน 
เวลาท่ีเขาไปแลว  เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏข้ึนท้ังยินดี  คือยอมรับการหยุดอยู, 
ในเวลาท่ีองคชาตถึงท่ี  เธอก็ใหเสวนจติปรากฏข้ึนในเวลาท่ีหล่ังน้ําสุกกะ  ท้ัง  
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ยินดี  คือยอมรับการถอนออก,  ในเวลาท่ีชักออก  เธอก็ใหปฏิเสวนจิตปรากฏ 
ข้ึน;  ภิกษุเม่ือยินดใีนฐานะ  ๔  อยาง  ดังอธิบายมาแลวนี ้ ยอมไมไดเพือ่จะ 
พูด  (แกตวั)  วา  อันสมณะผูกอเวรท้ังหลาย  ทํากรรมนีแ้กเราแลว,  ยอมตอง 
อาบัติปาราชิกทีเดียว.  เหมือนอยางวา  ภิกษุเม่ือยินดีฐานะท้ัง  ๔  เหลานี้  ยอม 
ตองอาบัติ  ฉันใด,  เธอไมยนิดีฐานะขอหนึ่งซ่ึงเปนขอแรก  แตยนิดี  ๓  ฐานะ   
อยูก็ดี  ไมยินด ี ๒ ฐานะ  แตยินดี  ๒  ฐานะอยูกด็ี  ไมยินดี  ๓  ฐานะ  แตยินด ี
ฐานะเดียวอยูก็ดี  ยอมตองอาบัติเหมือนกนั  ฉันนั้น. 
        สวนภกิษ ุ เม่ือไมยินดีโดยประการท้ังปวง  สําคัญขององคชาตเหมือนเขา 
ไปยังปากอสรพิษ  หรือเขาไปท่ีหลุมถานเพลิง  หาตองอาบัติไม.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ภิกษไุมยนิดกีารเขาไป  ไมยินดกีารเขาไปถึงท่ี 
แลว  ไมยินดกีารหยุดอยู  ไมยินดกีารถอนออก  ไมเปนอาบัติ.๑ 

        จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงรักษาบุคคล  ผูเจริญวิปสสนา 
เห็นปานนี้ ๆ ไมมีความหวงใยในกายและชีวิต  เล็งเหน็อายตนะท้ังปวง  ดุจ 
ถูกไฟ  ๑๑  อยาง  ใหลุกโชนท่ัวแลว  ท้ังเล็งเห็นเบญจกามคุณ  เปนเหมือน 
เพชฌฆาตผูเง้ือดาบข้ึนแลว  ฉะนั้น  และเม่ือจะทรงทําการกําจัดมโนรถแหง 
พวกท่ีเปนขาศึกของบุคคลผูไมยินดนีั้น  จงึทรงนําจตุกะมีอาทิวา ภกิษผูุไม 
ยินดกีารเขาไป๒  นี้มาต้ังไว  ฉะนี้แล. 
                                        จบกถาวาดวยจตุกกะแรก 
๑-๒  วิ.  มหา.  ๑/๔๕.  
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                             กถาวาดวยจตุกกะ  ๒๖๙  ท่ีเหลือ 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงปฐมจตุกะอยางนั้นแลว  บัดนี ้
เม่ือจะทรงแสดงจตุกกะแมอยางอ่ืน  ดวยอํานาจมรรคท้ัง  ๓  เหลานั้น  เพราะ 
เหตุท่ีภกิษุผูเปนขาศึกนําหญิงมาแลว  ใหนัง่ทับโดยทางวจัจมรรคอยางเดยีว 
เทานั้นหามไิด  โดยท่ีแท  ใหนั่งทับโดยทางปสสาวมรรคบาง  โดยทางปากบาง, 
และแมเม่ือภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมา  บางพวกนําหญิงผูตื่นอยูมา  บางพวก   
นําหญิงผูหลับมา  บางพวกนาํหญิงเมามา  บางพวกนําหญิงผูเปนบามา  บาง 
พวกนําหญิงผูประมาทมา,  อธิบายวา  นําหญิงผูสงใจไปในอารมณอ่ืน  คือผู 
ฟุงซานมา,  บางพวกนําหญิงผูตายแลวท่ีสัตวยงัมิไดกดักนิมา,  อธิบายวา  นํา 
หญิงผูตายซ่ึงมีนิมิต  อันสัตวท้ังหลายมีสุนัขจิ้งจอกเปนตนยังมิไดกัดกินมา, 
บางพวกนําหญิงผูตายแลวท่ีสัตวยังมิไดกัดกินโดยมากมา;  หญิงตายท่ีช่ือวาสัตว 
ยังมิไดกัดกนิโดยมาก  คือท่ีวจัจมรรคก็ดี  ปสสาวมรรคก็ดี  ปากก็ดี  อันเปน 
นิมิต  มีโอกาสที่สัตวยังมิไดกัดกนิมากกวา;  บางพวกนําหญิงผูตายที่สัตวกัด 
กินแลวโดยมากมา;  หญิงตายท่ีช่ือวาสัตวกดักินแลวโดยมาก  คืออวัยวะท่ีนิมิต 
มีวัจจมรรคเปนตนถูกสัตวกดักินเปนสวนมาก  ท่ียังมิไดกัดกินมีนอย;  และจะ 
นํามาแตหญิงมนุษยอยางเดยีวเทานั้นหามิได  โดยท่ีแท  นําหญิงอมนุษยบาง 
สัตวดิรัจฉานตัวเมียบางมา;  ท้ังจะนํามาเฉพาะหญิงมีประการดังกลาวแลว 
อยางเดยีวหามิได;  นําอุภโตพยัญชนกบาง  บัณเฑาะกบาง  ผูชายบางมา; 
จึงตรัสคําเปนตนวา  ภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมนุษยผูตื่นอยูมา.* 

*  วิ. มหา. ๑/๕๗.  
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                  [มรรคของมนุษยผูหญิงมี  ๒๗  จตุกกะ] 
        ในคําวา  ชาครนตฺึ  เปนตนนั้น  เพื่อความไมงมงายในพระบาลี 
บัณฑิตพึงทราบจตุกกะดังท่ีกลาวแลว  โดยการคํานวณ  ดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ :- 
        ดวยอํานาจมรรคท้ัง  ๓  ของมนุษยผูหญิงมี  ๒๗  จตุกกะ  คือสุทธิ- 
จตุกกะ (จตุกกะวาดวยมรรคลวน ๆ)  ๓,  ชาครันตีจตุกกะ  (จตุกกะวาดวย 
หญิงผูตื่นอยู) ๓,  สุตตจตุกกะ (จตกุกะวาดวยหญิงผูหลับ) ๓,  มัตตจตุกกะ 
(จตุกกะวาดวยหญิงผูเมา) ๓,  อุมมัตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงบา) ๓,   
ปมัตตจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงผูประมาท) ๓,  มตอักขยิตจตุกกะ (จตุกกะ 
วาดวยหญิงตายท่ีสัตวยังมิไดกัดกิน) ๓,  เยภุยเยนอักขยิตจตุกกะ  (จตุกกะวา 
ดวยนิมิตที่สัตวยังมิไดกดักินโดยมาก) ๓,  เยภยุเยนขยิตจตุกกะ (จตกุกะวา 
ดวยนิมิตที่สัตวกัดกินโดยมาก)  ๓. 
        ดวยอํานาจมรรคท้ัง ๓  ของอมนุษยผูหญิง  ก็มี  ๒๗  จตุกกะเหมือน 
กัน,  ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ก็มี  ๒๗  จตุกกะเหมือนกัน;  ในอิตถีวาระ  มี  ๘๑ 
จตุกกะ  ดวยประการฉะนี้.  และในอุภโตพยัญชนกาวาระ  ก็มี  ๘๑  จตุกกะ 
เหมือนในอิตถีวาระ. 
        สวนในปณฑกปุริสวาระ  ดวยอํานาจมรรคท้ัง  ๒  จึงมีจตุกกะพวกละ 
๕๔  จตุกกะ  รวมแมท้ังหมด  มี  ๒๗๐  จตุกกะ  ดวยประการฉะน้ี.  จตุกกะ 
เหลานั้น  มีเนือ้ความชัดเจนทีเดียว. 
        ก็ทุก ๆ วาระ บรรดาฐานะเหลานี้  ในฐานะนีว้า  หญิงตายท่ีสัตวยัง 
มิไดกัดกินโดยมาก  และท่ีสัตวกัดกินแลวโดยมาก  มีวินจิฉัยดังนี้  :-  
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                        [เร่ืองพระวินยัธร  ๒  รูป] 
        ไดยนิวา  ท่ีเกาะตัมพปณณิทวีป  มีพระวินยัธร  ๒  รูป  เปนพระเถระ 
รวมอาจารยเดยีวกัน  คือ  พระอุปติสสเถระ  ๑  พระปุสสเทวเถระ  ๑.  พระ 
เถระท้ังสองรูปนั้น  ในคราวมีมหาภัย  ไดบริหารรักษาพระวินยัปฎกไว.  บรรดา 
พระเถระท้ัง ๒ รูปนั้น  พระอุปติสสเถระเปนผูฉลาดกวา,  แมทานอุปติสสเถระ 
นั้น  ไดมีอันเตวาสิกอยู  ๒  รูป  คือ  พระมหาปทุมเถระ  ๑  พระมหาสุมเถระ  ๑,   
บรรดาพระเถระ  ๒  รูปนั้น  พระมหาสุมเถระ  ไดสดับพระวนิัยปฎก  ๙  คร้ัง 
พระมหาปทุมเถระ  ไดสดับถึง  ๑๘  คร้ัง  คือ  ไดสดับรวมกับทานมหาสุมเถระ 
นั้น  ๙  คร้ัง และไดสดับเฉพาะรูปเดยีวตางหากอีก  ๙  คร้ัง,  บรรดาทานท้ัง  ๒ 
รูปนั้น  พระมหาปทุมเถระน้ีแหละ  เปนผูฉลาดกวา. บรรดาทานท้ัง  ๒  รูปนั้น 
พระมหาสุมเถระ  คร้ันสดับพระวนิัยปฎกถึง  ๙  คร้ังแลว  ก็ละท้ิงอาจารย  ได 
ไปยังแมน้ําคงคาฟากโนน. 
        คราวนั้น  พระมหาปทุมเถระ  กลาววา  พระวนิัยธรผูละท้ิงอาจารย 
ซ่ึงยังมีชีวิตทีเดียว  สําคัญขอท่ีตนพึงพักอยูในท่ีอ่ืน  นี้เปนผูกลาจริงหนอ! 
เม่ืออาจารยยังมีชีวิต  เธอถึงเรียนเอาพระวนิัยปฎก  และอรรถกถาหลายคร้ังแลว 
ก็ตาม  ก็ไมควรสลัดท้ิงเสีย  ควรฟงเปนนติยกาล  ควรสาธยายทุกกึ่งป.  ใน 
กาลแหงภิกษท้ัุงหลาย  ผูหนักในพระวินยัอยางนัน้  วนัหนึ่ง  พระอุปติสสเถระ 
นั่งพรรณนาบาลีประเทศนี้ในปฐมปาราชิกสิกขาบท  แกเหลาอันเตวาสิก  ๕๐๐ 
รูป  ซ่ึงมีพระมหาปทุมเถระเปนประมุขอยู. 
            [เร่ืองอันเตวาสิกถามปญหาวินัยพระเถระ] 
        พวกอันเตวาสิก  ถามพระอุปติสสเถระน้ันวา  ขาแตทานผูเจริญ ! 
ในเพราะซากศพท่ีสัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก  เปนปาราชิก.  ในเพราะซากศพ 
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ท่ีสัตวกัดกินโดยมาก  เปนถุลลัจจัย,  ในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกินกึ่งหนึ่ง 
พึงเปนอาบัติอะไร ? 
        พระเถระ  กลาววา  อาวโุส! ธรรมดาวาพระพุทธเจาท้ังหลาย  เม่ือ 
จะทรงบัญญัติปาราชิก  หาทรงบัญญัติใหมีสวนเหลือไวไม  ทรงรวบเอาเขต 
ปาราชิกท้ังหมดไมใหมีสวนเหลือเลย  ทรงตัดชองทางแลวบัญญัติปาราชิกใน 
วัตถุแหงปาราชิกทีเดียว,  จริงอยู  สิกขาบทนี้  เปนโลกวัชชะ  ไมใชเปน 
ปณณัตติวัชชะ ;  เพราะเหตุนั้น  ถาวา  ในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกินกึง่หนึ่ง 
พึงเปนปาราชิกไซร,  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็พึงทรงบัญญัติปาราชิกไว,  แต   
ในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกนิกึ่งหนึ่งนี้  ฉายาปาราชิก  ยอมไมปรากฏ  ปรากฏ 
เฉพาะแตถุลลัจจัยเทานั้น. 
        อีกอยางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือทรงบัญญัติปาราชิกไวในเพราะ 
สรีระที่ตายแลว  ก็ทรงต้ังปาราชิกไวในเพราะซากศพท่ีสัตวยังมิไดกัดกินโดย 
มาก,  ตอจากซากศพท่ีสัตวยังมิไดกัดกนิโดยมากนั้นไป  ทรงบัญญัติถุลลัจจัย 
เพื่อแสดงวา  ไมมีปาราชิก  จึงทรงต้ังถุลลัจจัยไวในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกิน 
แลวโดยมาก,  ถัดจากซากศพท่ีสัตวกัดกินแลวโดยมากนัน้ไป  พึงทราบวา   
เพื่อแสดงวา  ไมมีถุลลัจจัย. 
        ก็ข้ึนช่ือวา  ซากศพท่ีสัตวกัดกินและยังมิไดกัดกนินั้น  ควรเขาใจ 
เฉพาะในสรีระท่ีตายแลวเทานั้น  ไมควรเขาใจในสรีระท่ียังเปนอยู.  เพราะวา 
ในสรีระที่ยังเปนอยู  เม่ือเนือ้หรือเอ็น  แมมีประมาณเทาหลังเล็บยังมีอยู  ยอม 
เปนปาราชิกทีเดียว.  แมหากวา  นิมิตถูกสัตวกัดกินแลวโดยประการท้ังปวง 
ผิวหนังไมมี,  แตสัณฐานนิมิต  ยังปรากฏอยู,  สําเร็จการสอด  (องคชาต) เขา 
ไป,  เปนปาราชิกเหมือนกัน.  ก็เม่ือสัปเหรอตัดท่ีนิมิตท้ังหมดออกไมใหมี  
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สัณฐานนิมิตเหลือเลย  ถากเถือชําแหละออกโดยรอบ  ยอมเปนถุลลัจจัย  ดวย 
อํานาจสังเขปวาเปนแผล.  เม่ือภิกษพุยายามท่ีช้ินเนื้อ  ซ่ึงตกไปจากนิมิตนั้น 
เปนทุกกฏ. 
        สวนในสรีระท่ีตายแลว  หากวาสรีระท้ังหมด  ถูกสัตวกัดกินแลวบาง, 
ยังมิไดกดักนิบาง,  แตมรรคท้ัง  ๓  สัตวยังมิไดกัดกิน,  เม่ือภิกษพุยายามใน 
มรรคท้ัง  ๓  นั้น  ยอมเปนปาราชิก.  ในเพราะสรีระท่ีสัตวยังมิไดกดักนิโดยมาก 
เปนปาราชิกทีเดียว.  ในเพราะสรีระท่ีสัตวกัดกินกึ่งหนึ่งและท่ีกัดกินแลวโดย 
มาก  เปนถุลลัจจัย.  เม่ือภิกษสุอดองคชาตเขาไปท่ีตา  จมูก  ชองหู  หวัไส   
และฝกองคชาต  หรือท่ีบาดแผลซ่ึงถูกฟนดวยศัสตราเปนตน  ในสรีระท่ียัง 
เปนอยูของมนษุยท้ังหลาย  ดวยความกําหนดัในเมถุน  แมเพียงเมล็ดงาเดียว 
ก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกนั.  เม่ือสอดเขาไปในอวยัวะท้ังหลายมีรักแร  เปนตน 
ในสรีระที่เหลือ  เปนทุกกฏ.  เม่ือสอดเขาไปในซากศพท่ีสรีระยังสดอยู ในเขต 
แหงปาราชิก  เปนปาราชิก,  ในเขตแหงถุลลัจจัย  เปนถุลลัจจัย,  ในเขตแหงทุกกฏ 
เปนทุกกฏ.  แตในกาลใด  สรีระเปนของข้ึนพอง สุกปล่ัง  มีแมลงวันหวัเขียว 
ไตตอม  มีหมูหนอนคราครํ่า ใคร ๆ ไมอาจแมจะเขาไปใกลได  เพราะเปน 
ซากศพท่ีมีหนองไหลออกท่ัวไปจากปากแผลท้ัง ๙  แหง,  ในกาลนั้น  วตัถุแหง 
ปาราชิกและวตัถุแหงถุลลัจจัย  ยอมละไป,  เม่ือภิกษุพยายามในสรีระเชนนั้น 
แหงใดแหงหนึ่ง  เปนทุกกฏอยางเดียว.  เม่ือพยายามในจมูกของสัตวดิรัจฉาน 
ท้ังหลาย (ท่ีตายแลว)  มีชาง มา โค แพะ อูฐ  และกระบือเปนตน  เปนถุลลัจจัย. 
เม่ือพยายามในหัวไสและฝก  องคชาตเปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.  เม่ือพยายามใน 
ตา หู  และบาดแผลของสัตวดิรัจฉานแมท้ังหมด (ท่ีตายแลว)  เปนทุกกฏ, 
แมในสรีระที่เหลือนี้  ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.  เม่ือพยายามในสรีระท่ียงัสดของ 
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สัตวดิรัจฉานท่ีตายแลว  ในเขตแหงปาราชิก  เปนปาราชิก,  ในเขตแหงถุลลัจ- 
จัย  เปนถุลลัจจัย,  ในเขตแหงทุกกฏ  เปนทุกกฏ.  เม่ือพยายามในซากศพท่ี 
สุกปล่ัง  เปนทุกกฏ  ในท่ีทุกแหงโดยนยัดังกลาวแลวในเบ้ืองตนนัน่เอง.  ภิกษ ุ
เม่ือไมไดสอดหัวไสและฝกองคชาตของบุรุษผูยังเปนอยูเขาไป  ดวยความกํา- 
หนัดในอันเคลาคลึงกายหรือดวยความกําหนัดในเมถุน  แตทํานิมิตถูกตองท่ี 
นิมิต  เปนทุกกฏ.  เม่ือไมไดสอด (องคชาตของตน)  เขาไปในนิมิตของหญิง 
ดวยความกําหนัดในเมถุน  แตทํานิมิตกับนมิิตถูกตองกัน  เปนถุลลัจจัย. 
        สวนในมหาอรรถกถา  ทานกลาววา  ภิกษุถูกตองนมิิตของหญิงดวย   
ปาก  ดวยความกําหนดัในเมถุน  เปนถุลลัจจัย.  เพราะความไมแปลกกนัแหง 
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนนี้วา  ภิกษุฉัพพัคคีย  จับแมโคท้ังหลายกําลังขามแมน้ําอจิรวด ี
ท่ีเขาบาง  ท่ีหบูาง  ท่ีคอบาง  ท่ีหางบาง  ข้ึนข่ีหลังบาง  มีจิตกําหนัดถูกตอง 
องคชาตโคบาง*  ดังนี้  พระผูมีพระภาคจึงตรัส  ในจัมมขันธกะวา  ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย !  อนึ่ง  องคชาตอันภิกษุมีจติกําหนดั  ไมพึงถูกตอง,  ภกิษุใด 
พึงถูกตอง,   ภกิษุนั้นตองอาบัติถุลลัจจัย.  บัณฑิตควรเทียบเคียงคํานัน้แมท้ัง 
หมดดแูลว  ถือเอาโดยอาการท่ีไมผิดเถิด. 
        ก็คํานั้น  ไมผิดอยางไร ?  ไมผิดอยางนี้  คือ  :-  ไดยนิวา  ในคําท่ี 
ทานกลาวไวในมหาอรรถกถากอนวา  ถูกตองดวยปาก  ดวยความกําหนัดใน 
เมถุน  ปากคือนิมิต  ทานประสงควา  ปาก.  ก็เนื้อความนีแ้ล  บัณฑิตพึง 
ทราบวา  เปนความประสงคในมหาอรรถกถานั้น  แมเพราะทานกลาววา  ดวย 
ความกําหนัดในเมถุน.  จริงอยู  ความพยายามในเมถุน  ดวยปากธรรมดาใน 
นิมิตของหญิงหามีไม.  บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา  พระผูมีพระภาคเจา 
*  วิ.  มหา.  ๕/๒๓-๒๔  
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ทรงหมายเอาภิกษุฉัพพัคคียผูข่ีหลัง (แมโค)  แลวถูกตององคชาตโค  ดวย   
องคชาต (ของตน)  ดวยความกําหนดัในเมถุน  จึงตรัสถุลลัจจัยไวแมในขันธกะ. 
อันท่ีจริงเม่ือถูกตองโดยประสงคอยางอ่ืน  เปนทุกกฏ. 
        สวนอาจารยบางพวกกลาวไววา  แมในขันธกะ  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายเอาการถูกตองดวยปากธรรมดา  จึงตรัสวา  เปนถุลลัจจัย  เพราะความ 
เปนกรรมท่ีหยาบ,  แมในอรรถกถา  ทานก็ถือพระสูตรท่ีตรัสหมายถึงกรรม 
หยาบนัน้แล  จึงกลาววา  ภกิษุถูกตองดวยปากธรรมดา  ดวยความกําหนัดใน 
เมถุน  เปนถุลลัจจัย  ดังนี้.  เพราะเหตุนั้น  ในคําวนิิจฉัยท้ังสองควรกําหนด 
ใหดแีลวเช่ือถือแตคําวินจิฉัยท่ีถูกตองกวา. 
        แตนักปราชญท้ังหลายผูรูพระวินยั  ยอมสรรเสริญคําวินิจฉัยขอแรก. 
ก็เม่ือภกิษุผูถูกตองนิมิตของหญิง  ดวยปากธรรมดาก็ดี  ดวยปากคือนมิิตก็ด ี
ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย  เปนสังฆาทิเสส.  เม่ือถูกตองปสสาวมรรค 
ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ดวยปากคือนิมิตเปนถุลลัจจัย  โดยนัยดังท่ีกลาวแลว 
นั่นแล  เม่ือถูกตองดวยความกําหนดัในอันเคลาคลึงกาย  เปนทุกกฏ  ฉะนี้แล. 
                จบกถาวาดวยจตุกกะ  ๒๖๙  จตุกกะท่ีเหลือ.  
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                       กถาวาดวยองคชาตมีเคร่ืองลาดและไมมี 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงนํา  ๒๗๐  จตุกกะมาแลว  เพื่อรักษา 
ภิกษุผูปฏิบัติ  ดวยประการอยางนี้  บัดนี้  ไดทอดพระเนตรเห็นวา  บาปภิกษ ุ
เหลาใดในอนาคต  จักแกลงอางเลศวา  อุปาทินนกะ  (คือกายินทรียท่ีมีชีวิต) 
อะไร ๆ  อันอุปมทินนกะ  (คือกายินทรียท่ีมีชีวิต)  จะถูกตององคชาตท่ีลาด 
แลวนี้  หามีไม,  ในการที่ไมถูกตองนี้จะมีโทษอยางไรเลา?,  บาปภิกษุเหลานั้น 
จักไมมีท่ีพึ่งในศาสนาอยางนี้  ดังนีแ้ลว  เม่ือจะทรงแยกแสดง  บรรดาจตุกกะ   
๒๗๐  จตุกกะเหลานั้น  แตละจตุกกะ  โดยความตางแหงองคชาตท่ีลาดแลว 
เปนตน  ๔  อยาง  จึงตรัสคําวา    พวกภิกษผูุเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาใน 
สํานักของภิกษุ  แลวใหนั่งทับองคชาตดวยวัจจมรรค  ปสสาวมรรค  มุขมรรค 
ของหญิงท่ีมีเคร่ืองลาด  ของภิกษไุมมีเคร่ืองลาด  ดังนี้เปนตน. 
        บรรดาบทเหลานั้น  ในสองบทเปนตนวา  สนฺถตาย  อสนฺถตตสฺส 
พึงทราบโยชนาโดยนัยนีว้า  ใหนั่งทับองคชาตของภิกษุท่ีไมมีเคร่ืองลาด  ดวย 
วัจจมรรค  ปสสาวมรรค  มุขมรรค  ของหญิงท่ีมีเคร่ืองลาด.  บรรดามรรค 
ท้ัง  ๓  มรรคใดมรรคหน่ึงของหญิง  ท่ีช่ือวามีเคร่ืองลาด  ในบรรดามรรคท่ีมี 
เคร่ืองลาดและไมมีเคร่ืองลาดเหลานั้น  ไดแกมรรคท่ีเขาเอาผาหรือใบไม 
เปลือกปอหรือหนัง  หรือแผนดีบุกและสังกะสีเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง  พัน 
หรือสอดเขาไปสวมไวในภายใน.  องคชาตของชาย  ท่ีช่ือวามีเคร่ืองลาดน้ัน 
ไดแก  องคชาตท่ีเขาเอาบรรดาวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง  มีผาเปนตนเหลานั้น 
นั่นเองมาสวมไว.  
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        ในมรรคท้ัง  ๓  เหลานัน้  อนุปาทินนกะ (คือกายินทรียท่ีไมมีใจครอง) 
กับอุปาทินนกะ  (คือกายินทรียท่ีมีใจครอง)  จะกระทบกนัก็ตาม  อุปาทินนกะ 
กับอนุปาทินนกะจะกระทบกันก็ตาม  อนปุาทินนกะกับอนุปาทินนกะจะกระทบ 
กันเองก็ตาม  อุปาทินนกะกับอุปาทินนกะจะกระทบกันเองก็ตาม  ถาองคชาต 
เขาไปตลอดประเทศท่ีพระอาจารยท้ังหลายกลาววา  เม่ือองคชาตเขาไปแลว 
เปนปาราชิก  ดังนี้ไซร  เม่ือภิกษยุินดีในทุก ๆ มรรค  ในเขตแหงปาราชิก   
เปนปาราชิก  ในเขตแหงถุลลัจจัย  เปนถุลลัจจัย  ในเขตแหงทุกกฏ  เปนทุกกฏ 
ทีเดียว. 
        ถานิมิตหญิงเขาสวมปลอกกันไว  เม่ือภิกษกุระทบปลอก  มีทุกกฏ. 
ถานิมิตของชายเขาสวมปลอกกันไว  เม่ือภกิษุสอดปลอกเขาไปเปนทุกกฏ.  ถา 
นิมิตท้ังสองเขาสวมปลอกกันไว  เม่ือภิกษกุระทบปลอกกับปลอก  เปนทุกกฏ. 
ถาเขาเอาบรรดาวัตถุมีปลองไมไผและไมออเปนตนไร ๆ  สวมไวในนิมิตของ 
หญิง  แมหากภิกษุสอด (องคกําเนิด)  เขาไปถูกสวนภายใตแหงวัตถุท่ีสวมไว 
นั้น  เพยีงเทาเมล็ดงาเดียว  เปนปาราชิก  หากสอดเขาไปถูกสวนเบื้องบนก็ด ี
ถูกขาง ๆ หนึ่ง  บรรดาขางท้ังสองก็ดี  เปนปาราชิก  เม่ือสอดเขาไปไมใหถูก 
ขางท้ัง  ๔  แมหากถูกพืน้ภายในแหงไมไผและไมออเปนตนนั้น  ก็เปนปาราชิก. 
ก็ถาวาสอดเขาไปไมใหถูกท่ีขางหรือท่ีพื้น  ใหเชิดไปในอากาศอยางเดยีวแลว 
ชักออก  เปนทุกกฏ  ถูกตองปลอกในภายนอก  เปนทุกกฏเหมือนกนั.  บัณฑิต 
พึงทราบลักษณะในทุก ๆ มรรคมีวัจจมรรคเปนตน  เหมือนอยางท่ีทานกลาว 
ไวในนิมิตหญิงฉะน้ันแล. 
                                จบสันถตะจตุกกะปเภทกถา  
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        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันตรัสประเภทแหงสันถตจตุกกะอยางนัน้แลว 
บัดนี้  เม่ือจะทรงแสดงประเภทน้ัน  (ซํ้าอีก)  เพราะเหตุท่ีพวกภิกษุผูเปนขาศึก 
หาใชจะนําชนมีมนุษยผูหญิงเปนตนมาในสํานักของภิกษุอยางเดยีวไม  โดยท่ีแท 
ยังนําแมภิกษมุาในสํานักของมนุษยผูหญิงเปนตนเหลานั้น  จึงทราบนําจตุกกะ 
เหลานั้นท้ังหมดมาแสดงซํ้าอีก  โดยนัยมีอาทิวา  พวกภิกษุผูเปนขาศึกนําภิกษ ุ
มาในสํานักของมนุษยผูหญิง  ดังนี้.  ในจตุกกะเหลานั้น  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย   
โดยนัยดังท่ีกลาวมาแลวนัน่เทียวแล. 
    จบการพรรณนาความตางแหงจตกุกะ  ดวยอํานาจภกิษผูุเปนขาศึก 
     เร่ืองพระราชาและโจรผูเปนขาศึกตอภกิษุเปนตน 
        ก็เพราะพวกภิกษุผูเปนขาศึกยอมกระทําอยางท่ีกลาวมาแลวอยางนี้ 
นั่นแล  แมอิสรชนมีพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน  ก็ทรงกระทํา  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงประเภทน้ัน  จึงตรัสคําวา  ราชปจฺจตฺถิกา 
เปนตน. 
        ในคําวา  ราชปจฺจตฺถิกา  เปนตนนัน้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ขาศึก 
ท้ังหลาย  คือ  พระราชา  ช่ือวาราชปจจัตถิกา (พระราชาผูเปนขาศึก)  ก็พระราชา 
เหลานั้น  ทรงนํามาเองบาง  ใหคนเหลาอ่ืนนํามาบาง (ซ่ึงมนุษยผูหญิงเปนตน) 
พึงทราบวา  ทรงนํามาท้ังนั้น.  ขาศึกท้ังหลาย  คือโจร  ช่ือวา โจรปจจัตถิกา 
(โจรผูเปนขาศึก).  
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        ชนชาวเมืองและบุรุษผูทําการหลอกลวง  ซ่ึงขวนขวายในการเลนเนื่อง 
ดวยเมถุนก็ดี  นักเลงหญิงและนักเลงสุราเปนตนก็ด ี ช่ือวา  นักเลง.  ขาศึก 
ท้ังหลาย  คือ  นักเลงช่ือวา  ธุตตปจจัตถิกา  (นักเลงผูเปนขาศึก). 
        หทัย  ทานเรียกวา  คันธ.*  พวกขาศึกท่ีช่ือวา  อุปปลคันธะ  เพราะ 
อรรถวา  ชําแหละหทัยนั้น.  ขาศึกท้ังหลาย  คือ  ผูตัดหวัใจ  ช่ือวา  อุปปล- 
คันธปจจัตถิกา.   
    [ขาศึกสังหารภิกษุเซนไหวเทวดาเพื่อสําเร็จการงาน] 
        ไดยนิวา  ขาศึกผูตัดหวัใจเหลานั้น  หาไดเปนอยูดวยกสิกรรม  และ 
พาณิชยกรรมเปนตนไม  พากันทําโจรกรรมมีการปลนคนเดินทางเปนตน 
เล้ียงบุตรและภรรยา.  เขาเหลานั้น  เม่ือตองการความสําเร็จแหงการงานได 
เซนไหวตอเหลาเทวดาไว  จงึไดชําแหละหทัยของพวกมนุษยไป  เพื่อบวงสรวง 
แกเทวดาเหลานั้น.  ก็พวกมนุษย  เปนผูหาไดยากตลอดกาลทุกเม่ือ  สวนพวก 
ภิกษุผูพํานักอยูในปา  ยอมหาไดงาย.  เหลานั้นจับเอาภิกษผูุมีศีลแลว  ได 
สํานึกอยูวา  ช่ือวาการฆาผูมีศีล  ยอมเปนของหนัก  เพื่อจะทําลายศีลของภิกษ ุ
นั้น  ใหพินาศไป  จึงนํามนษุยผูหญิงเปนตนมา  หรือนาํภิกษนุั้นไปในสํานัก 
ของมนุษยผูหญิงเปนตนนั้น. 
        ในเร่ืองวาดวยพระราชาผูเปนขาศึกเปนตนนี้  มีความแปลกกันเทานี้. 
เร่ืองท่ีเหลือพงึทราบโดยนัยดังท่ีกลาวแลวนั่นแหละ.  และพึงทราบจตุกกะ 
ท้ังหลายในวาระแมท้ัง  ๔  เหลานี้  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวในภกิขุปจจัตถิกาวาระ 
นั่นเอง.  แตในพระบาลี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวโดยยอ. 
        จบกถาวาดวยประเภทแหงจตุกกะ  โดยอาการท้ังปวง. 
*  ฟุตโนต  ปฐมปาราชิกวณณฺนา หนา ๓๒๑ วา อุปฺปลนฺติ วุจจฺติ หทย  หทัยเรียกวา อุบล.  
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        เร่ืองภิกษเุสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใชมรรค 
        บัดนี้  เพือ่ความไมงมงายในคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  เม่ือ 
ภิกษเุสพเมถุนธรรมในมรรคท้ัง ๓ ของมนุษยผูเปนหญิง  เปนตน  พระอุบาลี- 
เถระจึงกลาวคําวา  มคฺเคน มคฺค  เปนอาทิ. 
        บรรดาบทเหลานั้น  สองบทวา มคฺเคน มคฺค  ความวา  ภกิษ ุ
สอดองคชาตของตนเขาไปทางบรรดามรรคท้ัง  ๓  ของหญิง  มรรคใดมรรคหน่ึง. 
อีกอยางหนึ่ง  บรรดามรรคท้ัง  ๒  ท่ีระคนกัน  ภกิษุสอดวัจจมรรคเขาไปทาง   
ปสสาวมรรค  หรือสอดปสสาวมรรคเขาไปทางวัจจมรรค. 
        สองบทวา  มคฺเคน อมคฺค  ความวา  คร้ันสอดเขาไปทางปสสาวมรรค 
เปนตนแลว  จงึชักออกมาทางบาดแผล  โดยรอบแหงมรรคนั้น. 
        สองบทวา  อมคฺเคน มคฺค  ความวา  คร้ันสอดเขาไปทางบาดแผล 
โดยรอบแลว  จึงชักออกทางมรรค. 
        สองบทวา  อมคฺเคน อมคฺค  บรรดาบาดแผลท้ัง  ๒  ท่ีระคนกัน 
คร้ันสอดเขาไปทางบาดแผลที่หนึ่งแลว  จึงชักออกทางบาดแผลที่สอง.  ในการ 
กําหนดวาเปนบาดแผล  พึงทราบวา  เปนถุลลัจจัย  ในท่ีทุกแหงดวยอํานาจ 
อนุโลมตามพระสูตรนี้. 
    [ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไมพนอาบตัิ] 
        บัดนี้  เพือ่ความไมงมงายในพระดํารัสท่ีจักตรัสไวขางหนาวา  เม่ือภิกษ ุ
ไมรู  ไมยินดี  ไมเปนอาบัติ  พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา  ภิกฺขุ  สุตฺตภกิฺขุมฺห ิ
เปนตน.  
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         ในคําวา  ภิกฺขุ  เปนตนนั้น  มีอธิบายดังตอไปนี้ :-  ภิกษุรูปใด 
ตื่นข้ึนแลวยินดี  ภิกษุรูปนั้น  พูดวา  เธอรูปนี้ ปฏิบัติผิดในขาพเจาผูหลับ 
ขาพเจาไมรูสึกตัว  ยอมไมพน (จากอาบัติ).  ก็ในสองบทวา  อุโภ นาเสตพฺพา 
นี้  ความวา  พระวินยัธรพึงใหนาสนะเสียแมท้ัง  ๒  รูป  ดวยลิงคนาสนะ. 
        บรรดาผูประทุษรายและผูถูกประทุษรายท้ัง ๒  รูปนั้น  ผูประทุษราย 
ไมมีการทําปฏิญญา  แตผูถูกประทุษราย  พระวินยัธรสอบถามแลว  พึงให 
นาสนะเสียดวยคําปฏิญญา  ถาเธอไมยินดี ไมควรใหนาสนะ.  แมในวาระ 
สามเณร  กน็ยันี้.   
        [ภิกษุผูถูกปฏิบัตผิิดไมรู  ไมยินดี  ไมเปนอาบัต]ิ 
        พระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงแสดงอาบัติและอาบัตนิั้น ๆ ในวาระ 
นั้น ๆ อยางนัน้แลว  บัดนี้  เม่ือจะทรงแสดงอนาบัติอยางเดียว  จึงตรัสคําวา 
อนาปตฺติ  อชานนฺตสฺส  เปนตน. 
        ในคําวา  อชานนตฺสฺส  เปนตนนั้น  มีวนิิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุรูปท่ี 
ช่ือวา  ผูไมรูสึกตัวนัน้  ไดแก  ผูท่ีหยั่งลงสูความหลับอยางมาก  ยอมไมรูสึก 
แมความพยายามท่ีคนอ่ืนทําแลว  ภกิษุเห็นปานนั้น  ไมเปนอาบัติเหมือนภิกษ ุ
ผูไปพักกลางวนัในปามหาวนั  ใกลเมืองไพศาลีฉะนั้น.  สมจริงดังคําท่ีพระธรรม 
สังคาหกาจารยกลาวไววา  ภิกษกุราบทูลวา  ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว  พระ- 
พุทธเจาขา !  พระองคตรัสวา  ดูกอนภิกษุ !  เม่ือภกิษุไมรูสึกตัว  ไมเปน 
อาบัติ. 
        ภิกษุท่ีช่ือวาไมยนิดีนัน้  ไดแก  ผูท่ีแมรูสึกตัวแลว  กไ็มยินด,ี  ภิกษ ุ
เห็นปานนั้น  ไมเปนอาบัติ  เหมือนภิกษุผูรีบลุกข้ึนทันทีในปามหาวัน  ใกล 
เมืองไพศาลีนัน้นั่นเอง  ฉะนัน้.  สมจริงดังคําท่ีพระธรรมสังคาหกาจารยกลาว  
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ไววา  ภกิษุกราบทูลวา  ขาพระพุทธเจาไมยินดี  พระพุทธเจาขา !,  พระองค 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ !  เม่ือไมยินดี  ไมเปนอาบัติ. 
          [ไมเปนอาบัติแกภิกษบุาและมีจิตฟุงซาน] 
        ภิกษเุปนบาเพราะดี  (กาํเริบ)  ช่ือวา  เปนบา.  จริงอยู  ดีมี  ๒  อยาง 
คือ  ดีท่ีมีฝก ๑  ดีท่ีไมมีฝก ๑.  ดีท่ีไมมีฝก  ซึมซาบไปท่ัวสรรพางค  ดุจ 
โลหิตฉะน้ัน.  เม่ือดีท่ีไมมีฝกนั้นกําเริบ  พวกสัตว  ยอมมีสรีระส่ันเทาไป 
เพราะหดิเปอยและหิดตอเปนตน.  หดิเปอยและหิดตอเปนตนเหลานัน้  จะหาย   
ไดเพราะการทายา.  สวนดีท่ีมีฝกตั้งอยูในฝกของดี.  เม่ือดท่ีีมีฝกนั้นกําเรบิ 
พวกสัตวยอมเปนบา. 
        ภิกษุผูมีสัญญาวิปลาส  (มีความจําคลาดเคล่ือน)  ละท้ิงหิริและโอต- 
ตัปปะเสียแลว  ยอมเท่ียวประพฤติกรรมท่ีไมควร.  แมย่ํายีสิกขาบทท้ังเบา 
และหนกัอยู  ก็ไมรูสึกตัว.  ช่ือวาเปนผูแกไขไมได  แมเพราะการเยียวยา; 
ภกิษุผูเปนบาเห็นปานนั้น  ไมเปนอาบัติ. 
        ภิกษุช่ือวา  มีจิตฟุงซาน  ไดแก  ผูปลอยจิต (ไปตามอารมณ)  ทาน 
เรียกวา  เปนบาเพราะยกัษเขาสิง.  ไดยินวา  พวกยักษแสดงอารมณท้ังหลาย 
ท่ีนากลัว  หรือสอดมือเขาทางปากแลว  บีบค้ันหทัยรูป  กระทําพวกสัตวใหมี 
ความจําคลาดเคล่ือน.  ภิกษุผูมีจิตฟุงซานเหน็ปานนั้นไมเปนอาบัติ. 
        สวนความแปลกกันแหงภิกษุผูเปนบาสองพวกน้ัน  มีดังตอไปนี้ :- 
ภิกษเุปนบาเพราะดี (กําเริบ)  จัดวาเปนบาตลอดกาลเปนนติยทีเดยีว  ไมได 
สัญญาตามปกติ.  ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิง  ยังกลับไดสัญญาตามปกติในบาง 
คร้ังบางคราวบาง.  แตในปฐมปาราชิกสิกขาบทน้ี  ผูเปนบาเพราะดี (กําเริบ) 
ก็ดี  ผูเปนบาเพราะยกัษเขาสิงก็ดี  จะยกไว,  ภิกษุรูปใด  หลงลืมสติโดย 
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ประการท้ังปวง  วัตถุอะไร ๆ  จะเปนไฟก็ตาม  ทองก็ตาม  คูถก็ตาม  แกนจันทน 
ก็ตาม  ก็ไมรูจกั  ยอมเท่ียวย่ําเหยยีบเปนเชนเดียวกนัหมด,  ภิกษุบาเหน็ปาน 
นั้น  ไมเปนอาบัติ  แตเม่ือกลับไดสัญญาข้ึนในบางคร้ังบางคราว  แลวทําท้ัง 
ท่ีรูเปนอาบัติทีเดียว. 
        ภิกษุช่ือวากระสับกระสายเพราะเวทนานั้น ไดแก  ผูท่ีทุรนทุรายเพราะ 
ทุกขเวทนาเกนิประมาณ  ยอมไมรูสึกอะไร ๆ,  ภิกษุเหน็ปานนั้น  ไมเปนอาบัติ.   
        ภิกษุช่ือวา  อาทิกัมมิกะนั้น  ไดแก  ผูเปนตนเดิมในกรรมนั้น ๆ. 
สวนในปฐมปาราชิกสิกขาบทนี้  พระสุทินนเถระ  เปนอาทิกัมมิกะ,  พระเถระ 
นั้น  ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุท้ังหลายท่ีเหลือ  มีสมณะผูเสพเมถุนกับนางลิง  และ 
ภิกษุชาววัชชีบุตรเปนตน  เปนอาบัติทีเดียว  ฉะนัน้แล. 
                              พรรณนาบทภาชนยีจบ.  
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                สมุฏฐานท่ีเกิดแหงอาบัติ  มี  ๖  อยาง 
        อนึ่ง  เพือ่ความเปนผูฉลาดในสิกขาบทนี้  พึงทราบปกิณกะน้ีวา 
                สมุฏฐาน   ๑ กิริยา  ๑ สัญญา  ๑  สจิตตกะ ๑ 
                โลกวัชชะ  ๑  กรรมและกุศลพรอมดวยเจตนา ๑. 
        ในปกณิกะเหลานั้น  ท่ีช่ือวาสมุฏฐานนั้น  ไดแกสมุฏฐานแหง 
สิกขาบทมี  ๖  ดวยอํานาจประมวลท้ังหมด. สมุฏฐานเหลานั้น  จักมีแจงใน 
คัมภีรบริวาร.  แตเม่ือกลาวโดยยอแลว  ข้ึนช่ือวาสิกขาบทมีสมุฏฐาน  ๖ ก็มี 
มีสมุฏฐาน ๔ ก็มี  มีสมุฏฐาน  ๓  ก็มี  มีสมุฏฐานอยางกฐินสิกขาบทกมี็  มี   
สมุฏฐานอยางเอฬกโลกสิกขาบทก็มี  มีสมุฏฐานอยางธุรนิกเขปสิกขาบทก็มี. 
        แมในสิกขาบทน้ันเลา  บางสิกขาบท  เกิดเพราะทํา  บางสิกขาบท 
เกิดเพราะไมทํา  บางสิกขาบท  เกิดเพราะทาํและไมทํา  บางสิกขาบท  บาง 
คราวเกิดเพราะทํา  บางคราวเกิดเพราะไมทํา  บางสิกขาบท  บางคราวเกิด 
เพราะทํา  บางคราวเกิดเพราะท้ังทําและไมทํา. 
         [อธิบายสิกขาบทท่ีเปนสจิตตกะและอจิตตกะ] 
        แมบรรดาสิกขาบทเหลานั้น  สิกขาบทท่ีเปนสัญญาวิโมกขก็มี  ท่ีเปน 
โนสัญญาวิโมกขก็มี.  ในสิกขาบทท่ีเปนสัญญาวิโมกขและโนสัญญาวิโมกข 
เหลานั้น  สิกขาบทใด  ไดองคคือจิตดวย.  สิกขาบทนั้น  เปนสัญญาวิโมกข, 
นอกนี้  เปนโนสัญญาวิโมกข.  สิกขาบทท่ีเปนอจิตตกะก็มี  ท่ีเปนสจิตตกะก็มี 
อีก.  สิกขาบทใด  ตองพรอมดวยจิตเทานัน่  สิกขาบทนั้น  เปนจิตตกะ. 
สิกขาบทใด  แมเวนจากจิตกต็อง,  สิกขาบทนั้น  เปนอจติตกะ.  สิกขาบทนั้น 
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แมท้ังหมดเปน  ๒  อยางคือ  เปนโลกวัชชะ  ๑  เปนปณณัตติวัชชะ  ๑  ลักษณะ   
แหงสิกขาบทท่ีเปนโลกวัชชะและปณณตัติวัชชะนัน้  ไดกลาวแลว. 
                [อธิบายสิกขาบทท่ีเปนกายกรรมเปน] 
        อนึ่ง  เม่ือวาแมดวยอํานาจกรรม  กุศลและเวทนาแลว  บรรดา 
สิกขาบทเหลานี้  สิกขาบทท่ีเปนกายกรรมกมี็  ท่ีเปนวจีกรรมก็มี.  ในกายกรรม 
และวจีกรรมเหลานั้น  สิกขาบทใด  เปนไปทางกายทวาร  สิกขาบทนั้น  พึง 
ทราบวา  เปนกายกรรม,  สิกขาบทใด  เปนไปทางวจีทวาร  สิกขาบทนั้น   
พึงทราบวา  เปนวจกีรรม. 
        อนึ่ง  สิกขาบทท่ีเปนกศุลก็มี  ท่ีเปนอกุศลก็มี  ท่ีเปนอัพยากฤตกมี็. 
จริงอยู  จิตท่ีใหเกดิอาบัติมา  ๓๒  ดวงเทานั้น  คือ  กามาวจรกุศลจิต  ๘  อกุศล 
จิต  ๑๒  กามาวจรกิริยาจิต  ๑๐  อภิญญาจติ  ๒  โดยกุศลและกิริยา.  ในจิต 
เหลานั้น  สิกขาบทใด  ตองดวยกุศลจิต   สิกขาบทนั้นเปนกุศล,  สิกขาบทใด 
ตองดวยจิตนอกนี้  สิกขาบทนั้น  เปนฝายนอกจากนี้. 
        อนึ่ง  สิกขาบทมีเวทนา  ๓  ก็มี  มีเวทนา  ๒  ก็มี  มีเวทนาเดยีวก็มี. 
ในสิกขาบทเหลานั้น  เม่ือตองสิกขาบทใด  เปนผูพรอมเพรียงดวยบรรดาเวทนา 
๓  อยางใดอยางหนึ่ง  จึงตอง,  สิกขาบทนั้น พึงทราบวามีเวทนา  ๓.  เม่ือ 
ภิกษจุะตองสิกขาบทใด  เปนผูพรอมเพรียงดวยสุข  หรือเปนผูพรอมเพรียง 
ดวยอุเบกขา  จึงตอง,  สิกขาบทนั้น  พึงทราบวา  มีเวทนา  ๒.  เม่ือภกิษุจะ 
ตองสิกขาบทใด  เปนผูพรอมเพรียงดวยทุกขเวทนาเทานัน้  จึงตอง  สิกขาบท 
นั้น  พึงทราบวา  มีเวทนาเดยีว.  คร้ันไดทราบปกิณกะน้ี  คือ  
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                สมุฏฐาน  ๑  กิริยา  ๑  สัญญา  ๑  สจิตตกะ  ๑ 
                โลกวัชชะ  ๑  กรรมและกุศลพรอมดวยเวทนา  ๑ 
อยางนี้แลว  พงึทราบวา  บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตนนั้น  สิกขาบทน้ี 
วาโดยสมุฏฐานมีสมุฏฐานเดียว,  วาดวยอํานาจองคเกิดดวยองค  ๒  คือเกิด 
เพราะกายกับจิต,  และสิกขาบทน้ีเกิดเพราะทํา,  จริงอยู  เม่ือทําอยูเทานั้น  จึง 
ตองอาบัตินั้น;  เปนสัญญาวิโมกข  เพราะพนดวยไมมีกามสัญญา  ซ่ึงปฏิสังยุต   
ดวยเมถุน,  จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมรูสึก 
ไมยินด;ี  เปนสจิตตกะ  เพราะภิกษุตองอาบัตินั้น  ดวยจติปฏิสังยุตดวยเมถุน 
เทานั้น  เวนจากจิตไมตอง;  เปนโลกวัชชะ  เพราะจะพึงตองอาบัตินั้นดวย 
อํานาจราคะกลาเทานั้น;    เปนกายกรรม  เพราะเกดิทางกายทวารเทานัน้,  สวน 
จิตสักวาเปนองคในสิกขาบทนี้,  จะจัดเปนกรรม  ดวยอํานาจจิตนัน้ไมได; 
เปนอกุศลจิต  เพราะจะพึงตองดวยโลภจิต ;  มีเวทนา ๒ เพราะวา  ภิกษ ุ
มีความพรอมเพรียงดวยสุข  หรือมีความพรอมเพรียงดวยอุเบกขา  จึงตองอา- 
บัตินั้น.         
        ก็แล  ปกณิกะท้ังปวงมีสมุฏฐานเปนตนนี้  ยอมสมในอาบัติ.  แต 
ในอรรถกถาท้ังปวง  ทานยกข้ึนแสดงดวยหัวขอสิกขาบท;  เพราะฉะนัน้  จึง 
ตองกลาวอยางนั้น  ฉะนีแ้ล.  
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                           วินีตวัตถุปฐมปาราชิก 
                                [อุทานคาถา] 
ปุจฉาวา  คําประพันธเปนพระคาถาวา 
                        เร่ืองลิงตัวเมีย  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษ ุ
                วัชชบีุตร  ๑  เร่ือง  เร่ืองปลอมเปนคฤหัสถ  ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองเปลือยกาย  ๑  เร่ือง  เร่ืองปลอม   
                เปนเดียรถีย  ๗  เร่ือง  เร่ืองเด็กหญิง  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองภิกษุณชีื่ออุบลวรรณา  ๑  เร่ือง  เร่ือง 
                เพศกลับ  ๒  เร่ือง  เร่ืองมารดา  ๑  เร่ือง  เร่ือง 
                ธิดา  ๑  เร่ือง  เร่ืองพี่นองหญิง  ๑  เร่ือง  เร่ือง 
                ภรรยา  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุมีหลังออน  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองภิกษุมีองคชาตยาว  ๑  เร่ือง  เร่ืองบาด 
                แผล  ๒  เร่ือง  เร่ืองรูปปน  ๑  เร่ืองตุกตา 
                ไม  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุชื่อสุนทร  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองสตรี  ๕  เร่ือง  เร่ืองปาชา  ๕  เร่ือง  เร่ือง 
                กระดูก  ๑  เร่ือง  เร่ืองนาคตัวเมีย  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองนางยักษิณี  ๑  เร่ือง  เร่ืองหญิงเปรต  ๑ 
                เร่ือง  เร่ืองบัณเฑาะก  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุมี 
                อินทรียพิการ  ๑  เร่ือง  เร่ืองจับตอง  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองพระอรหันตในเมืองภัททิยะหลับ  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองภิกษุเมืองสาวัตถี  ๔  เร่ือง  เร่ืองภิกษุ  
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                ชาวมัลละเมืองไพศาลี  ๓  เร่ือง  เร่ืองเปด 
                ประตูนอน  ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษชุาวเมืองภารุ- 
                กัจฉะฝน  ๑  เร่ือง  เร่ืองอุบาสิกาชือ่วาสุปพพา 
                ๙  เร่ือง  เร่ืองอุบาสิกาชื่อวา  สัทธา  ๙  เร่ือง 
                เร่ืองนางภิกษณีุ  ๑  เร่ือง  เร่ืองนางสิกขมานา 
                ๑  เร่ือง  เร่ืองนางสามเณรี  ๑  เร่ือง  เร่ืองหญิง 
                แพศยา  ๑  เร่ือง  เร่ืองบัณเฑาะก  ๑  เร่ือง 
                เร่ืองสตรีคฤหัสถ  ๑  เร่ือง  เร่ืองใหผลัดกัน 
                ๑  เร่ือง  เร่ืองภิกษุผูเฒา  ๑  เร่ือง  เร่ืองลูก 
                เนื้อ  ๑  เร่ือง,  นี้เปนอยางไร ?* 

        วิสัชนาวา  พระคาถาเหลานี้  ช่ืออุทานคาถาแหงวนิตีวัตถุ  คือเร่ือง 
นั้น ๆ ท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยดวยพระองคเอง  ซ่ึงพระธรรมสังคาหา- 
เถระท้ังหลายไดใฝใจไววา  พระวนิัยธรท้ังหลายจักเรียนเอาเร่ืองเหลานัน้ได 
สะดวก  จึงไดตั้งไว.  สวนวตัถุคาถาพระอุบาลีเถระไดใฝใจไววา  พระวินัยธร 
ท้ังหลาย  จักวนิิจฉัยวินยัตอไป  (ในอนาคต)  ดวยลักษณะนี้  จึงไดตั้งไวใน 
เม่ือพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยูนั่นเอง.  เพราะฉะนัน้  พระวินัยธร 
ควรกําหนดลักษณะท่ีตรัสไวในวินีตวัตถุนี้ใหดี  แลวจึงวินิจฉัยปฐมสิกขาบท. 
อนึ่ง  ทุติยปาราชิกเปนตน  กค็วรวินจิฉัยดวยลักษณะแหงทุติยปาราชิกเปนตน 
ท่ีตรัสไวแลวในวินีตวัตถุท้ังหลาย,  จริงอยู  วินีตวัตถุท้ังหลาย  ยอมเปนเร่ือง 
สําหรับเทียบเคียง  ของพระวินัยธรท้ังหลาย  ดุจรูปท่ีเปนหลักเทียบเคียงของ 
พวกนักศิลปน  ฉะนั้น. 
* อุทานคาถานี้  ไดแปลไวเต็มสมบูรณ  ตามมหาวภิังค  วนิัยปฎก ๑/๖๒ เพื่อเรืองปญญาของ 
ผูใครตอการศึกษา.  
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        บรรดาเร่ืองเหลานั้น  สองเร่ืองขางตน  มีเนื้อความดงัท่ีตรัสไวแลว   
ในอนุบัญญัตนิั่นเอง. 
        ในเร่ืองท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  บทวา  คิหิลิงฺเคน  คือ  เปนผูนุง 
หมผาขาวอยางคฤหัสถ. 
        ในเร่ืองท่ี  ๔  ไมมีคําอะไร ๆ  ท่ีควรกลาวไว. 
        ในผา  ๗  ชนิด  ถัดจากเร่ืองท่ี  ๔  นั่นไป  มีวินจิฉัยดังนี้  :- 
        ผาท่ีเขารอยหญาคาทํา  ช่ือวา  ผาคากรอง.  ผาเปลือกไมของพวกดาบส 
ช่ือวาผาเปลือกปอ.  ผาท่ีเขาเย็บทําติดกันเปนแผน  มีสัณฐานดงัแผนกระดาน 
ช่ือวาผาทอเปนแผน.  ผากัมพลท่ีเขาเอาเสนผม (มนุษย)  ทําเปนเสนดายทอ 
ช่ือวาผากัมพลทําดวยเสนผม.  ผากัมพลที่เขาทอทําดวยขนหางสัตวจามรี  ช่ือวา 
ผากัมพลทําดวยขนหางสัตว.  ผานุงท่ีเขาเอาขนปกนกเคาทํา  ช่ือวาผานุงทํา 
ดวยขนปกนกเคา.  หนังเสือและมฤคพรอมท้ังขนและกีบเล็บ  ช่ือวาผาหนังเสือ. 
        ในเร่ืองท่ี  ๑๒  มีวนิิจฉัยดังนี้  :- 
        บทวา  สารตฺโต  ไดแก  ผูมีความกําหนัดดวยความกาํหนัดในอัน 
เคลาคลึงกาย.  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความกําหนดันั้นแลว  จึงตรัสวา 
เปนอาบัติสังฆาทิเสส. 
   [เร่ืองนันทมาณพเสพเมถุนธรรมในนางอุบลวรรณาเถรี] 
        ในเร่ืองท่ี  ๑๓  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  พระเถรีนั้น  ช่ือวาอุบลวรรณา 
เปนธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี  สมบูรณดวยอภินิหารต้ังแสนกัลป.  แม 
โดยปกติ  พระเถรีนั้น  มีผิวกาย  สีคลายดอกอุบลเขียว  นาดูยิ่งนกั.  ก็พระเถรีนั้น 
ยอมรุงเรืองยิ่งนัก  เพราะไมมีความเรารอนดวยกิเลสในภายใน.  นางไดช่ือวา 
อุบลวรรณา  เพราะความท่ีนางมีผิวงดงามน่ันเอง.  
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        บทวา  ปฏิพพฺธจิตฺโต  ความวา  มาณพนั้น  มีใจกําหนัดต้ังแตเวลา 
ยังเปนคฤหัสถ.  ไดยนิวา  นนัทมาณพนั้น  เปนชายหนุม  ซ่ึงเปนญาติของ 
พระเถรีนั้น.         
        ศัพทวา  อถโข  เปนนิบาต  ลงในอรรถวาลําดับ ฯ  มีคําอธิบายวา 
ในลําดับแหงพระเถรีนั่งบนเตียงนัน่แล.  จริงอยู  เวลากลางวัน  เม่ือบุคคลมา 
จากภายนอกเปดประตูแลวนั่ง  ความมืดจะมีข้ึน.  อธิบายวา  มาณพนัน้  ไดทํา 
อยางนั้นตลอดเวลาที่ความมืดนั้นของพระเถรีนั้น  ยังไมหายไปนั่นเอง.   
        บทวา  ทูเสสิ  แปลวา  ไดขมขืนแลว.  สวนพระเถรีเปนผูหาโทษ 
มิได  เร่ิมต้ังสมณสัญญาไมยนิดี  นั่งอยู  ถูกความประสงคอสัทธรรมสัมผัส 
ดุจกองเพลิง  เสาหินและตอไมตะเคียน  ฉะนั้น.  ฝายนันทมาณพนัน้  คร้ันให 
ความพอใจของตนสําเร็จบริบูรณแลวก็ไป. 
        เม่ือนันทมาณพ  ละคลองแหงการเหน็ของพระเถรีนั้นเทานัน้  มหา- 
ปฐพีนี้  ถึงจะสามารถธารภูเขาสิเนรุไวไดก็ตาม  ก็เปนเหมือนไมอาจจะธาร 
บุรุษชั่วชานัน้  ซ่ึงมีซากกเลวระประมาณวาหน่ึงไวได  จึงแยกชองใหแลว. 
ขณะน้ันนั่นเอง  เขาไดถึงความเปนเช้ือเพลิงแหงเปลงไฟในอเวจีแลว.  พระผูมี 
พระภาคเจา  คร้ันทรงสดับเร่ืองนั้นแลว  จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือ 
ไมยินดไีมเปนอาบัติ  ทรงหมายเอาพระเถรี  ไดตรัสพระคาถานี้ในธรรมบทวา 
                                เราเรียกบุคคลผูไมตดิอยูในกาม 
                        ท้ังหลาย  เหมือนน้ําไมติดอยูในใบบัว 
                        เหมือนเมล็ดพันธผักกาดไมตั้งอยูบนปลาย 
                        เหล็กแหลม  ฉะนั้น  วาเปนพราหมณ*. 
*  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๙.  
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                [เร่ืองเพศชายกลับเปนเพศหญิง]   
        ในเร่ืองท่ี  ๑๔  มีนิจฉัยดังนี้ :- 
        สองบทวา  อิตฺถีลิงฺค  ปาตุภตู  ความวา  เม่ือภิกษุนั้น  หยั่งลงสู 
ความหลับในเวลากลางคืน  อวัยวะท้ังปวงมีหนวดและเคราเปนตน  ซ่ึงเปน 
ทรวดทรงของบุรุษหายไป  ทรวดทรงของสตรีเกิดข้ึนแทนท่ี. 
        หลายบทวา  ตฺเว  อุปชฌฺ  ต  อุปสมฺปท  ความวา  เราอนุญาต 
อุปชฌายะท่ีเธอเคยถือมาแลวในกาลกอนนั่นเอง  (และ)  การอุปสมบทท่ีสงฆ 
ทําไวในกาลกอนเชนกนั.  อธิบายวา  ไมตองถืออุปชฌายะใหม  ไมตองให 
อุปสมบทใหม. 
        สองบทวา  ตานิ  วสฺสานิ  ความวา  เราอนุญาตใหนบัพรรษา 
จําเดิมแตอุปสมบทเปนภกิษมุานั้นนั่นแล.  อธิบายวา  ไมตองทําการนับพรรษา 
ตั้งแตเพศกลับนี้ไปใหม. 
        สองบทวา  ภิกฺขุนีหิ  สงฺกมิตุ  ความวา  ท้ังเราอนุญาตใหภิกษณุ ี
นั้นไปดวยกัน  คือ  สมาคมกัน  พรอมเพรียงกันกับภิกษุณท้ัีงหลาย.  มีคําอธิบาย 
ตรัสไวดังนีว้า  บัดนี้  นางภกิษุณนีั้น  ไมควรอยูในทามกลางภิกษุท้ังหลาย 
จงไปยังสํานกันางภิกษุณี  แลวอยูรวมกับนางภิกษุณเีถิด. 
        หลายบทวา  ตา  อาปตตฺิโย  ภิกฺขูน  ภกฺิขูนีหิ  สาธารณา  ความวา 
อาบัติเหลาใด  เปนเทสนาคามินีก็ตาม  เปนวุฏฐานคามินกี็ตาม  ท่ีท่ัวไปแก 
ภิกษกุับนางภกิษุท้ังหลาย. 
        หลายบทวา  ตา  อาปตตฺิโย  ภิกฺขุนนี  สนฺติเก วุฏาตุ  ความวา 
เราอนุญาตใหทําวินัยกรรม  ซ่ึงเหลาภิกษณุีพึงทําแลวออกจากอาบัติเหลานั้น 
แมท้ังหมด  ในสํานักของนางภิกษณุีท้ังหลาย  
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        หลายบทวา  ตาหิ อาปตตฺีหิ  อนาปตตฺิ  ความวา  สวนอาบัติเหลาใด   
มีสุกกวิสัฏฐิเปนตน  ของพวกภิกษุ  ซ่ึงไมท่ัวไปดวยนางภิกษณุีท้ังหลาย, ไม 
เปนอาบัติดวยอาบัติเหลานั้น  คือ  อาบัติเหลานั้นเปนอันเธอออกเสร็จแลวแล 
เพราะเพศกลับ.  ถึงแมเพศเดิมกลับเกิดข้ึนอีก  คงเปนอนาบัติแกเธอดวยอาบัต ิ
เหลานั้นเหมือนกัน. วินิจฉัยบาลีในเร่ืองท่ี  ๑๔ นี้  มีเทานีก้อน. 
        สวนวนิิจฉัยทองเร่ืองนอกจากบาลี  มีดังตอไปนี้:- 
        เร่ิมแรกในสองเพศนี้  เพศชาย เปนอุดมเพศ  เพศหญิง  เปนหีนเพศ; 
เพราะเหตุนั้น  เพศชาย  จึงช่ือวา  อันตรธานไป  เพราะอกุศลมีกําลังรุนแรง. 
เพศหญิงปรากฏข้ึนแทน  เพราะกุศลมีกําลังเพลาลง.  สวนเพศหญิง  จะอันตรธาน 
ไป  ช่ือวาอันตรธานไป   เพราะอกุศลมีกําลังเพลาลง,  เพศชายปรากฏขึ้นแทน 
เพราะกุศลมีกาํลังรุนแรง.  เพศทั้งสองอันตรธานไปเพราะอกุศล,  กลับไดคืน 
เพราะกุศล  ดวยประการฉะนี้. 
      [ตองอาบตัิเพราะนอนรวมกับภิกษุผูมีเพศกลับ] 
        บรรดาเพศหญิงและเพศชายนั้น  ถาภกิษุสองรูป  ทําการสาธยายหรือ 
สนทนาธรรมดวยกัน  จําวดัหลับไปในเรือนหลังเดยีวกัน,  เพศหญิงปรากฏแก 
ภิกษุรูปหนึ่ง  เปนอาบัติเพราะนอนรวมกัน  แมแกเธอท้ังสอง.  ถาภิกษผูุมี 
เพศกลับนั้นต่ืนข้ึน  เหน็ประการแปลกนัน้ของตนแลว  มีความทุกขเสียใจ 
พึงบอกแกภกิษุอีกรูปหนึ่งในกลางคืนทีเดยีว,  เธอจงเปนผูอันภิกษุนัน้ควร 
ปลอบวา  อยาเสียใจไปเลย,  นี้เปนโทษของวัฏฏะตางหาก,  พระสัมมาสัม- 
พุทธเจา  ก็ไดประทานชองทางไวแลววา  จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตามที, 
ธรรมอันธรรมดามิไดจํากัด,  ทางสวรรคอันธรรมดามิไดหาม.  
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                [วิธีปฏิบตัิกับภิกษณุีผูมีเพศกลับ]   
        ก็แล  คร้ันปลอบแลว  ควรกลาวอยางนี้วา  สมควรทานจะไปยังสํานัก 
นางภิกษุณ,ี  ภกิษุณีบางเหลา  ซ่ึงเปนเพื่อนเคยเห็นกัน  ของทานมีอยูหรือ ? 
ถาเธอมีเหลาภิกษุณเีชนนัน้,  พึงบอกวา  มี  ถาไมมีพึงบอกวา  ไมมี  แลว 
พึงบอกภกิษุนัน้วา  ทานโปรดสงเคราะหขาพเจาเถิด,  จงนําขาพเจาไปยงัสํานัก 
นางภิกษุณเีดี๋ยวนี้แหละ.  ภิกษุนั้น  พึงพาเธอไปยังสํานักของนางภิกษุณท้ัีงหลาย 
ซ่ึงเปนเพื่อนเคยเห็นกันของเธอ  หรือเปนเพื่อนเคยเห็นกนัของตนก็ได  เม่ือ 
จะไป  ไมควรไปรูปเดียว  ควรถือเอาตะเกยีงและไมเทา  เปล้ืองการตระเตรียม 
เสีย  ไปรวมกบัภิกษุ  ๔-๕  รูป  ดวยพูดวา  พวกเราจะไปยังสถานท่ีช่ือโนน. 
        ถาภายนอกบาน  มีวดัอยูไกล  กไ็มเปนอาบัติในระหวางทางเพราะ 
คามันตราบัติ (อาบัติเพราะเดนิทางขามระยะบานหนึ่ง)  นทีปราบัติ (อาบัติ 
เพราะขามฟาก)  รัตติวิปปวาสาบัติ  (อาบัติเพราะอยูปราศจากไตรจีวรราตรี 
หนึ่ง)  และคณโอหียนาบัต ิ (อาบัติเพราะอยูรูปเดียวไมครบคณะ).  คร้ันไปถึง 
สํานักของนางภิกษณุีแลว  พงึกลาวกะนางภิกษณุีเหลานัน้วา  ทานท้ังหลาย 
รูจักภกิษุช่ือโนนหรือ  ?  ภิกษุณีท้ังหลาย  ตอบวา  เจาคะ  รูจัก  พระคุณเจาขา !. 
ภิกษเุหลานั้นพึงกลาววา  ภกิษุรูปนั้น  ปรากฏเปนเพศหญิงข้ึน,  ขอไดโปรด 
สงเคราะหเธอเดี๋ยวนี้เถิด.  ถานางภิกษุณเีหลานั้น  กลาววา  ดีละ  พระคุณเจาขา! 
บัดนี้  แมพวกดิฉัน  ก็จกัสาธยาย  จกัสดับธรรม  ขอพระคุณเจาท้ังหลาย 
จงไปเถิด  ดังนี้แลว  ทําความสงเคราะห  และใหราเริงยนิดีท้ังเปนลัชชินีผูมี 
ความสงเคราะหดวย,  เธอไมควร*ละท้ิงนางภิกษณุีเหลานั้นไปในสถานท่ีอ่ืน 
ถาไปก็ไมพนจากคามันตราบัติ  นทีปราบัติ  รัตติวิปปวาสาบัติและคณโอหีย- 
นาบัติ. 
* ตา โกเปตฺวาติ ตา ปริจฺจชิตวฺา.  สารัตถทีปนี ๒/๑๕๙.  
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        อนึ่ง  ถานางภิกษุณเีหลานั้น  เปนลัชชินี  แตไมมีความสงเคราะห,   
ยอมไดเพื่อจะไปสถานท่ีอ่ืน.  แมถาเปนอลัชชินี (ท้ังหมดวัด)  แตทําความ 
สงเคราะห  ยอมไดเพื่อจะละท้ิงแมนางภิกษุณีเหลานั้นแลวไปเสียในท่ีอ่ืน. 
อาจารยบางพวกกลาววา  ถาเปนท้ังลัชชิน ี ท้ังมีความสงเคราะห  แตไมเปน 
ญาติ,  และในบานใกล  ภกิษุณีเหลาอ่ืนท่ีเปนญาติ  มีอยู  ท้ังเปนผูประคับ 
ประคอง,  ควรไปยังสํานักของภิกษณุีแมเหลานั้น  คร้ันไปแลว  ถาตนปฏิบัติ 
นิสัย  (ยังถือนสัิย)  แมในคราวเปนภิกษุ  กค็วรถือนิสัยในสํานักของนางภิกษณุ ี
ผูสมควร.  มาติกาก็ดี  วินยักด็ี  ท่ีเรียนมาแลว  ก็เปนอันเรียนแลวดวยด ี
ไมมีเหตุท่ีจะตองเรียนซํ้าอีก.  ถาในคราวยังเปนภกิษุ  ภิกษุรูปนั้น  เปนผู 
ปกครองบริษัท,  กุลบุตรท้ังหลายผูอุปสมบทแลวในสํานักของภกิษุรูปนั้นนั่นแล 
ก็เปนอันอุปสมบทชอบแลว,  แตตองถือนิสัยในสํานักของอาจารยรูปอ่ืน.  แม 
พวกอันเตวาสิกผูอาศัยเธอนัน้อยูในกาลกอน  กต็องถือนสัิยในสํานักของอาจารย 
รูปอ่ืน.  ถึงแมสามเณรผูมีอายุเต็มบริบูรณ  ก็ตองถืออุปชฌายะ  ในสํานกัของ 
ภิกษุรูปอ่ืน. 
                [วิธีปฏิบตัิในเครื่องบริขารตาง ๆ] 
        อนึ่ง  ไตรจีวรและบาตร  ท่ีภิกษนุั้นอธิษฐานไวแลวในคราวยังเปน 
ภิกษ,ุ  ยอมขาดอธิษฐานไป,  ตองอธิษฐานใหม.  ภกิษณุี  ควรใหใชผารัดถัน 
และผาอาบน้ํา.  อติเรกจีวรกด็ี  อติเรกบาตรก็ดี  ท่ีภกิษุนัน้  ทําวินยักรรม 
เก็บไวแลว  แมท้ังหมด  ยอมละวินยักรรมไปตองทําใหม.  แมเภสัชมีน้าํมัน 
น้ําผ้ึงและน้ําออย  ท่ีเธอรับประเคนไวเปนตน  ยอมขาดประเคนไป.  ถาเพศ 
เปล่ียนกลับในวันท่ี  ๗  แตวนัท่ีรับประเคนไป,  รับประเคนใหม  ควรฉันได  
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๗ วัน*.  สวนส่ิงใดเปนของภิกษุรูปอ่ืน  เธอรับประเคนไวในเวลาเปนภกิษ,ุ   
ส่ิงนั้นไมขาดประเคน.  แมส่ิงใดท่ีเปนของท่ัวไปแกภกิษุสองรูปยังมิไดแบงปน 
กัน  ปกตัตตภกิษุ  ยอมรักษาส่ิงนั้นไว.  สวนส่ิงใด  ไดแบงกันแลวเปนของ 
เธอเอง,  ส่ิงนั้น  ยอมขาดประเคนไป.  จริงอยู  แมพระผูมีพระภาคเจา  ก็ตรัส 
คํานี้ไวในคัมภรีบริวารวา 
                                ภิกษุรับประเคนนํ้ามัน  น้ําผึง้  น้ําออย   
                        หรือเนยใสเองแลว  เก็บไวเอง  เม่ือยังไมลวง 
                        ๗  วัน  เปนอาบัติแกเธอผูฉนั  เพราะมีปจจัย, 
                        ปญหาน้ีทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                        [ขาดประเคนเพราะเหตุ  ๗  อยาง] 
        จริงอยู  พระพุทธพจนนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเพศกลับ. 
ข้ึนช่ือวา  การรับประเคน  ยอมขาดไป  เพราะเพศกลับ  ๑   เพราะมรณภาพ  ๑ 
เพราะลาสิกขา  ๑  เพราะหันไปเปนคนเลว  ๑  เพราะใหแกอนุปสัมบัน  ๑ 
เพราะไมเสียดายสละเสีย  ๑  เพราะถูกชิงเอาไป  ๑.  เพราะฉะนัน้  แมถามีส่ิง 
ของท่ีรับประเคนเก็บไว  จะเปนช้ินสมอก็ตาม  ส่ิงท้ังหมดของเธอยอมขาด 
ประเคนไป.  อนึ่ง  ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเปนของนางภิกษุณนีัน้  เธอรับประเคน 
หรือยังมิไดรับประเคนก็ตาม  ซ่ึงเก็บไวในวิหารของภกิษ,ุ  ภิกษณุีรูปนัน้แล 
เปนใหญแหงส่ิงของท้ังหมด  ควรใหเธอขนเอาไปเสีย.  สวนส่ิงใดเปนของถาวร 
ซ่ึงเปนสวนตัวของเธอในวหิารของภิกษนุี้  จะเปนเสนาสนะ  หรือตนไมท่ี 
ปลูกไวก็ตาม,  เธอปรารถนาจะใหส่ิงของเหลานั้นแกบุคคลใด  ก็พึงใหแก 
บุคคลนั้น. 
*  สตฺตาห  ปริภฺุชิตุ  วฏฏติ.  สารัตถทีปนี.  ๒/๑๖๐.  
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        บรรดาสมมติ  ๑๓  อยาง  สมมติท่ีเธอไดในเวลาเปนภิกษุ  ยอมระงับ 
ไปท้ังหมด.  การถือเสนาสนะในวันเขาพรรษาแรก  ยอมระงับไป.  ถาเพศ 
กลับในเม่ือเธอถือเสนาสนะในวนัเขาพรรษาหลังแลว  และภิกษุสงฆปรารถนา 
จะใหลาภท่ีเกดิข้ึนแกเธอควรอปโลกนให.  ถาเพศกลับเม่ือกําลังอยูปริวาสเพื่อ 
อาบัติท่ีปดไวท่ัวไปกับนางภิกษณุ,ี  สงฆพึงใหปกขมานัตทีเดยีว.  ถาเพศกลับ 
กําลังประพฤติมานัต,  ควรใหปกขมานัตซํ้าอีก.  ถาเพศกลับเม่ือประพฤติมานัต   
แลว,  พวกภิกษุณีควรทําอัพภานกรรม.  ถาเมื่ออกุศลวิบากหมดส้ินแลว  เพศ 
กลับใหมอีกในกาลแหงปกขมานัต  พึงใหมานัต  ๖  ราตรีเทานั้น.  ถาประพฤติ 
ปกขมานัตเสร็จแลว  เพศจึงกลับ,  พวกภิกษพุึงทําอัพภานกรรมฉะน้ีแล. 
        ในเร่ืองเพศกลับของนางภิกษณุีในลําดับตอไป  พึงทราบวินิจฉัย 
ท้ังปวงตามนยัท่ีกลาวแลวในเร่ืองนี้นั่นแล.  สวนเนื้อความท่ีแปลกกันมีดังตอ 
ไปนี้ :- 
        แมถาในเวลาเปนภกิษณุี  มีสัญจริตอาบัติท่ีตองแลวปดไว,  ไมมีการ 
ใหปริวาส,  พึงใหมานัต  ๖  ราตรีทีเดียว.  เพศกลับเม่ือกําลังประพฤติปกข- 
มานตั,  ไมตองการดวยปกขมานัตนั้น  พึงใหมานัต  ๖  ราตรีเหมือนกนั. ถา 
เพศกลับเม่ือประพฤติมานัตเสร็จแลว,  ไมตองใหมานัตซํ้าอีก  ภิกษุท้ังหลาย 
พึงอัพภาน.  ถาเม่ือภิกษุท้ังหลายยังไมใหมานัต  เพศกลับคือใหม,  พวกภิกษณุ ี
พึงใหปกขมานัตนั่นเอง.  ถากําลังประพฤติมานัต  ๖  ราตรี  เพศกลับคืนใหม, 
พึงใหปกขมานัตเหมือนกัน.  แตเม่ือประพฤติมานัตเสร็จแลว  เพศกลับคืนตาม 
เดิม  พวกภกิษณุีพึงทําอัพภานกรรมให.  อนึ่ง  แมเม่ือนางภิกษณุีนัน้  คงต้ัง 
อยูในความเปนภิกษุ  ในเม่ือเพศกลับคืนตามเดิมแลวอาบตัิเหลาใดท่ีระงับไป 
แลวในกาลกอน,  อาบัติเหลานั้น  เปนอันระงับดวยดีทีเดยีวแล.  
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        เร่ืองท้ัง  ๔  เร่ือง  ตอจากเพศกลับคืนนี้ไป  มีอาทิวา  มาตุยา  เมถุน 
ธมฺม  ดังนี้  มีเนื้อความชัดเจนแลวท้ังนัน้. 
        ในเร่ืองภกิษุมีหลังออน  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ไดยินวา  ภิกษุรูปนั้นเคย 
เปนนักระบํา.  หลังของเธอไดทําการฝกหดัมาแลว  เพื่อความเปนผูฉลาดใน 
ศิลปะ  จึงไดเปนอวัยวะท่ีออน.  เพราะฉะนั้น  เธอจึงไดยอตัวลงทํากรรมอยาง 
นั้นแลว.   
        ในเร่ืองภกิษุมีองคชาตยาว  มีวนิิจฉัยดงันี้ :-  ภิกษุรูปนั้นมีองคชาต 
ยาว;  เพราะฉะน้ันทานจึงเรียกวา  ลัมพี  ผูมีองคกําเนิดยาว. 
        เร่ืองบาดแผล  ๒  เร่ือง  ตอจากเร่ืองภกิษุมีองคชาตยาวน้ีไป  มีเนื้อ 
ความชัดเจนแลวทีเดียว. 
        ในเร่ืองรูปปน  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  รูปท่ีทําดวยจิตรกรรม  ช่ือวา  เลป- 
จิตร  คือ  รูปปน. 
        ในเร่ืองตุกตาไม  มีวนิิจฉัยดังนี้ :-  รูปท่ีทําดวยไม  ช่ือวา  ตุกตา 
ไม.  เหมือนอยางวา  เม่ือภิกษุพยายามในรูปจิตรกรรมและรูปตุกตาไมท้ัง  ๒ 
นี้  เปนทุกกฏฉันใด,  เพื่อพยายามดวยความกําหนดัในเมถุนท่ีนิมิตในรูปหญิง 
ซ่ึงเปนอนุปาทินนกะ (รูปท่ีไมมีใจครอง)  มีรูปฟน  รูปผาเปลือกไมและรูป 
โลหะเปนตนแมเหลาอ่ืน  อสุจิ  จะเคล่ือนออกหรือไมกต็าม  เปนทุกกฏทีเดียว 
ฉันนั้น.  ถึงเม่ือจะพยายามดวยความกําหนดัในอันเคลาคลึงกาย  ก็เปนทุกกฏ 
เหมือนอยางนัน้แล.  แตเม่ือพยายามดวยความกําหนัดในอันปลอย  เม่ืออสุจิ 
เคล่ือนออกเปนสังฆาทิเสส,  เม่ือไมเคล่ือนออก  เปนถุลลัจจัย  ฉะนี้แล.  
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                [เร่ืองสตรีรักสวาทพระภิกษุสุนทร] 
        ในเร่ืองพระภิกษุช่ือสุนทร  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  พระภกิษุรูปนี้ช่ือสุนทร 
เปนเด็กหนุมของตระกูลในกรุงราชคฤห  บวชดวยศรัทธา  เพราะความที่ทาน 
มีอัตภาพสวยงาม  จึงไดนามวา  สุนทร.  สตรีนางนั้น  พบเห็นทานกําลังเดิน 
ไปตามทางรถ  กเ็กิดฉันทราคะข้ึนแลวไดกระทําอาการท่ีแปลกนี้.  สวนพระ- 
เถระเปนพระอนาคามี;  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงไมยินดี.  อันสภาพคือความไม 
ยินดนีี้  ไมใชวสัิยของปุถุชนเหลาอ่ืน.   
        ใน  ๔  เร่ือง  ถัดจากเร่ืองพระสุนทรนีไ้ป  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  ภิกษ ุ
เหลานั้น  เปนผูเซอะโงเขลารับคําของมาตุคามแลวทําตามอยางนั้น  ภายหลัง 
จงึมีความรับเกียจข้ึน.  ๓  เร่ือง  มีเร่ืองซากศพท่ีสัตวยังมิไดกัดกินเปนตน  มี 
เนื้อความชัดเจนแลวท้ังนัน้. 
        [ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเปนปาราชิก] 
        ในเร่ืองซากศพท่ีมีศีรษะขาด  ๒  เร่ือง  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        สองบทวา  วฏฏกเต  มุเข  คือ  ในปากที่อา.  ภิกษเุม่ือสอดองค- 
ชาตเขาไป  (ในปากท่ีอานั้น)  ถาสอดเขาไปในถูกขางลางก็ดี  ขางบนกด็ี  ขาง 
ท้ังสองก็ดี  เปนปาราชิก.  คร้ันสอดเขาไปไมถูกท้ัง  ๔  ขาง  แตถูกเพดานขางใน 
เปนปาราชิกเหมือนกนั.  เม่ือไมถูกท้ัง  ๔  ขางและเพดาน  สอดใหเชิดไปบน 
อากาศเทานั้น  และชักออก  เปนทุกกฏ.  อนึ่ง  ถาฟนปดแนบสนิทดี  ภายใน 
ปาก  ไมมีชอง  และฟนถูกเนือ้ริมฝปากภายนอกปด  เม่ือภกิษุสอดเขาไปยัง 
ชองท่ีเปยกชุม  ซ่ึงลมไมถูกตอง  ในปากท่ีมีเนื้อริมฝปากปดไวนั้น  แมช่ัว 
เมล็ดงาเดียวเปนปาราชิกเหมือนกัน.  แตเม่ือพยายามเฉพาะท่ีฟน  ซ่ึงมีเนื้อริม 
ฝปากท่ีเขาเฉือนออกไปแลว  เปนถุลลัจจัย.  แมฟนซ่ีใด ท่ียื่นออกไปขางนอก 
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ไมอาจจะปดริมฝปากได,  เม่ือภิกษพุยายามท่ีฟนนั้นก็ดี  พยายามท่ีล้ินซ่ึงยื่น 
ออกไปขางนอกก็ดี  เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.  แมในสรีระที่ยังมีชีวิตอยู  เม่ือ 
พยายามท่ีล้ินซ่ึงยื่นออกไปขางนอก  เปนถุลลัจจัยเหมือนกับ.  แตถาฟนท่ีล้ิน 
ซ่ึงยื่นออกไปขางนอกไวมิดชิดแลวจึงสอดเขาไปในปาก  เปนปาราชิกเหมือนกนั. 
เม่ือสอดองคชาตเขาไปบนคอทางสวนลางแมแหงซากศพท่ีมีศีรษะขาด  ถูกเพ- 
ดาน  เปนปาราชิกเหมือนกนั. 
        ในเร่ืองกระดูก  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  แมเม่ือภิกษกุําลังเดินไปยงั 
สุสาน  เปนทุกกฏ  เม่ือรวบรวมกระดูกมาไวกด็ี  กองไวก็ดี  พยายามท่ีนิมิต   
ดวยความกําหนัดในเมถุนกด็ี  พยายามดวยความกําหนดัในอันเคลาคลึงกายกด็ ี
อสุจิจะเคล่ือนออกหรือไมกต็าม  เปนทุกกฏท้ังนั้น  แตเม่ือพยายามดวยความ 
กําหนดัในอันปลอย  เม่ือสุจิเคล่ือนออกเปนสังฆาทิเสส  เม่ือไมเคล่ือนออก 
เปนถุลลัจจัย. 
        ในเร่ืองนาคตัวเมีย  มีวนิิจฉัยดังนี้ :-  เม่ือภิกษเุสพเมถุนธรรม  ใน 
จําพวกสัตวท้ังปวง  จะเปนนางนาคมาณวิกา  หรือบรรดานางกินรีเปนตน 
ตนใดตนหน่ึงก็ตาม  เปนปาราชิก. 
        ในเร่ืองนางยักษณิี  มีวนิิจฉัยดังนี้ :-  เทวดาแมท้ังหมด  ก็คือนาง 
ยักษณิีนัน่เอง. 
    [ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเปนตนเปนปาราชิก] 
        ในเร่ืองหญิงเปรต  มีวินจิฉัยดังนี้  :-  เปรตท้ังหลายมีนิชฌามตัณหิก- 
เปรตเปนตน ใคร ๆ ไมสามารถแมจะแตะตองได.  แตนางวิมานเปรตท้ังหลาย 
มีอยู  อกุศลกรรมของนางวิมานเปรตเหลาใดใหผลอยูในขางกาฬปกข  นาง 
วิมานเปรตเหลานั้นยอมไดเสวยสมบัติ  ในขางชุณหปกข  เหมือนเทวดา  ฉะนั้น.  
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ถาการเห็น  การจับ การลูบคลํา  การถูกตอง  และการกระทบ  ของหญิงเปรต 
หรือของนางยกัษิณีผูเห็นปานนั้นปรากฏได  เปนปาราชิก.  ถาแมไมมีการเห็น 
แตกิจนอกนี้ปรากฏ  ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. 
        อีกอยางหน่ึง  การเห็นและการจับ  ไมปรากฏ  แตเปรตทําบุคคลนั้น 
(คือภิกษุ)  ใหปราศจากสัญญา (หมดสติ)  ดวยการลูบคลํา  ถูกตองและกระทบ 
ท่ีปรากฏอยู  ใหสําเร็จมโนรถของตนแลวก็ไป  ความพยายามนี้  ช่ือวาไมใชวิสัย 
เพราะฉะนั้น  ในขอนี้จึงไมเปนอาบัติ  เพราะไมใชวิสัย.   
        เร่ืองบัณเฑาะก  ปรากฏชัดแลวแล. 
        ในเร่ืองภกิษุมีอินทรียพกิาร  มีวินจิฉัยดังนี้ :- 
        บทวา  อุปหตินฺทฺริโย  ความวา  เธอมีกายประสาทถูกโรคเบียดเบียน 
แลว  ยอมไมรูสึกสุขหรือทุกข  เหมือนตอไมและทอนไม  ฉะนั้น.  แมเม่ือเธอ 
ไมรูสึก  ก็เปนอาบัติ  เพราะอํานาจเสวนจติ. 
        ในเร่ืองเพียงถูกตองกาย  มีวินจิฉัยดังนี้ :- 
        ภิกษุรูปใด  คิดในใจวา  เราจักเสพเมถุนธรรม  จึงจับมาตุคาม 
คลายความกําหนัดในเมถุนแลวเปนผูมีความวิปฏิสาร  ภิกษรูุปนั้น  เปนทุกกฏ 
เทานั้น.  เพราะวา  กิจท้ังหลายมีการจับมือเปนตน  เปนปุพพประโยคแหง 
เมถุนธรรม  ยอมต้ังอยูในทุกกฏ  ตราบเทาท่ียังไมถึงท่ีสุด  เม่ือถึงท่ีสุดแลว 
จึงเปนปาราชิก.  จริงอยู  ทุกกฏเทานั้น  ใกลตอปฐมปาราชิก.  บรรดาอาบัติ 
ท้ัง  ๓  นอกนี้ (ทุกกฏ  ถุลลัจจัย สังฆาทิเสส)  ถุลลัจจัย  ก็ใกลตอปฐมปาราชิก 
สวนภกิษุรูปนีป้ราศจากความกําหนดัในเมถุนธรรมแลว  พึงทราบวา  ยนิด ี
เฉพาะการเคลาคลึงกาย.  เพราะเหตุนัน้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เปน  
อาบัติสังฆาทิเสส. 
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        [เร่ืองภิกษุอรหันตชาวภัททิยนครจําวัดหลับ] 
        ในเร่ืองภกิษุชาวเมืองภทัทิยะ  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
        นครช่ือวาภัททิยะ.   นครนั้น  ไดช่ืออยางนี้  เพราะมีพุมดอกมะลิชาติ 
ท่ีช่ือวา  ชาติยาวัน  หนาแนน.  ปานั้นมีอยูใกลอุปจารแหงพระนครนั้น.  ภิกษ ุ
รูปนั้นพักจําวดัอยูท่ีปานัน้  แลวกาวลงสูความหลับสนิท  เพราะถูกลมรําเพยพัด 
นั้น.  ภวังคจิตมีกระแสเดยีวเทานั้นแลนไป.   
        สองบทวา  กิลินฺน  ปสฺสิตฺวา  ความวา  เห็นองคชาตเปรอะเปอน 
ดวยอสุจิ. 
        ๕  เร่ือง  ถัดจากเร่ืองภกิษุชาวเมืองภทัทิยะนีไ้ป  คือ  เร่ืองท่ีปฏิสังยตุ 
ดวยความยินดมีี  ๔ เร่ือง  และเร่ืองไมรูสึกตัวมี  ๑  เร่ือง  มีเนื้อความชัดเจน 
แลวทีเดยีว. 
        ในเร่ืองไมยินดีอีก  ๒  เร่ือง  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
        สองบทวา สหสา  วุฏฐาสิ  ความวา  ภิกษุรูปนั้นรีบลุกข้ึนทันที 
เหมือนถูกอสรพิษกัดและเหมือนถูกไฟไหม  ฉะนั้น. 
        สองบทวา  อกฺกมิตฺวา  ปวฏเฏสิ  ความวา  ภกิษุผูไมประมาท 
เร่ิมเจริญวิปสสนา  ควบคุมสติไวเฉพาะหนา  รีบลุกข้ึนทันที  ยันใหกล้ิงกลับ 
เล่ือนตกไปบนพ้ืนดนิ.  อันกัลยาณปุถุชนท้ังหลาย  ควรรักษาจิตไว  ในฐานะ 
เห็นปานนี้.  และภิกษุรูปนี้  เปนบรรดากัลยาณปุถุชนเหลานั้นรูปใดรูปหนึ่ง 
ซ่ึงเปนเชนกับยอดนกัรบในสงคราม. 
                     [เร่ืองภิกษุเปดประตูจําวัด] 
        ในเร่ืองเปดประตูจําวัด  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
        สองบทวา  ทิวา  ปฏิสลฺลิยนฺเตน  ความวา  ผูจะพักจาํวัดใน 
กลางวัน.  
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        หลายบทวา ทฺวาร   สวริตฺวา  ปฏิสลฺลิยิตุ  ความวา  เพ่ือใหปด 
ประตูกอนจึงจาํวัดได.  ก็ในเร่ืองเปดประตูจําวัดนี้  ในพระบาลีพระผูมีพระ- 
ภาคเจามิไดปรับอาบัติไววา  เปนอาบัติช่ือนี้  แมกจ็ริง  ถึงกระนั้น  พระเถระ 
ท้ังหลายก็ปรับเปนทุกกฏแกภิกษุผูไมปดประตูเสียกอนพักผอน  เพราะเม่ือเร่ือง 
เกิดข้ึน  เพราะโทษท่ีเปดประตูนอน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษ ุ
ท้ังหลาย !  เราอนุญาตใหภิกษุผูจะพกัผอนในกลางวนั  ปดประตูเสียกอนจึง 
พักผอนได.   
        จริงอยู  พระเถระท้ังหลาย  มีพระอุบาลีเถระเปนตน  ทราบพระประสงค 
ของพระผูมีพระภาคเจาเสีย  จึงไดตั้งอรรถกถาไว.  ก็คําท่ีวา  เปนทุกกฏแก 
ภิกษุผูไมปดประตูเสียกอน  พักผอน  นี้  สําเร็จแลวแมดวยคํานี้วา มีอาบัติ 
ท่ีภิกษุตองในกลางวัน  ไมตองในกลางคืน. 
                [อธิบายประตูเชนไรควรปดและไมควรปด] 
        ถามวา  กป็ระตูเชนไรควรปด ?  เชนไรไมควรปด?. 
        แกวา  ประตูเวยีนท่ีเขาเอาบรรดาวัตถุชนิดใดชนิดหน่ึง  มีไมเลียบ 
ไมไผเลียบ  ลําแพนและใบไมเปนตน  ทําเปนบานประตูแลวสอดลูกลอครกไว 
ตอนลางและหวงบนไวตอนบนนั่นแล  ควรปด.  ประตูชนิดอ่ืนเห็นปานนี้  คือ 
ประตูล่ิมสลักไมและประตูหนาม  ท่ีคอกฝูงโค  ประตูลอเล่ือนสําหรับกั้นบาน 
ในบาน  ประตูแผงเล่ือนท่ีเขาทําประกอบลูกลอ  ๒-๓  อันไวท่ีแผนกระดาน 
หรือท่ีกันสาด  ประตูแผงลอยท่ีเขาทํายกออกได  เหมือนอยางในรานตลาด 
ประตูลูกกรงท่ีเขารอยซ่ีไมไผไวในท่ี  ๒-๓  แหง  ทําไวท่ีบรรณกุฎี  (กระทอม 
ใบไม)  ประตูมานผา  ไมควรปด. 
 
          



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 858 
        ก็ประตูมานผาชนิดเดยีวเทานัน้  ไมทําใหตองอาบัต ิ ในเวลาท่ีภิกษุ 
มีบาตรมีมือผลักบานประตู.  เม่ือผลักประตูท่ีเหลือตองอาบัติ.  แตประตูเวียน 
นั่นแล  ทําใหตองอาบัติแกภกิษุผูพักผอนในกลางวัน.  ประตูท่ีเหลือ  เม่ือภิกษ ุ
ปดก็ตาม  ไมปดก็ตามแลวจาํวัด  อาบัติหามีไม  แตควรปดเสียกอน  จึงจําวัด 
ขอนี้เปนธรรมเนียม. 
        ถามวา  กป็ระตูเวยีน  ยอมเปนอันปดดีแลว  ดวยเหตุมีประมาณ 
เทาไร ?   
        แกวา  เม่ือใสลูกดาลและล่ิมสลักแลว  ก็เปนอันปดดวยดีทีเดยีว 
อีกประการหนึ่ง  แมเม่ือใสเพียงลูกดาลแลวจะพักจําวัดกค็วร  แมเม่ือใสเพียง 
ล่ิมสลักแลว  จะพกัจําวัดก็ควร  แมเม่ือปดพอใหบานประตูจดกันแลว  จะพกั 
จําวัดก็ควร  แมเม่ือปดแงมไวเล็กนอยแลว  จะพกัจําวัดกค็วร  ดวยวิธีอยาง 
หลังท่ีสุด  แมเม่ือปดประตูแงมไวขนาดพอศีรษะสอดเขาไมได  จะพักจาํวัด 
ก็ควรฉะน้ีแล. 
        ถาสถานท่ีนั้น  เปนท่ีใชของคนหมูมาก  แมจะพูดกะภิกษุหรือสามเณร 
วา  อาวุโส ! จงชวยกันรักษาประตู  แลวจําวัดก็ควร.  ถาแมจะทําความผูกใจ 
ไววา  ภกิษุท้ังหลายผูนั่งทําจีวรกรรม  หรือกิจอะไรอืน่อยู  เธอเหลานั้น 
จักชวยรักษาประตูนั่น  ดังนี้  แลวจําวัด  ก็ควร. 
        สวนในอรรถกถากุรุนที  ทานกลาววา  จะบอกแมกะอุบาสกหรือจะ 
ทําความผูกใจไววา  อุบาสกน้ีจะชวยรักษา  แลวจําวัด  กค็วร  จะบอกภกิษุณ ี
หรือมาตุคามอยางเดยีวไมควร. 
        ถาลูกลอหรือหวงบนประตูเสียหายไป  หรือไมตั้งอยู  (ในท่ีเดิม) 
จึงไมอาจจะปดได  ก็อีกอยางหนึ่ง  เพื่อประโยชนแกนวกรรม  เขาทํากองอิฐ 
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หรือกองดินเหนียวเปนตนไวภายในประตู  หรือผูกนั่งรานไว  โดยท่ีไมอาจจะ 
ปด (ประตู)  ได  ในอันตรายเห็นปานนั้น แมจะไมปดประตู  พักจําวดักค็วร. 
ก็ถาไมมีบานประตู  เปนอันไดขออางแท.  เม่ือจะจําวัดขางบนควรยกมานข้ึน 
ไว  จึงจําวดั.  ถาขางบนมาน มีไมสําหรับกัน้ไว  ควรกั้นไว  จึงจําวัด.  เม่ือ 
จะจําวัดในหอง  จะปดประตหูรือประตูหนามุขอยางใดอยางหนึ่งไวแลวจําวัด 
ก็ควร.   
        ถาท่ีขางท้ังสองในเรือนมีฝาดานเดยีว  เขาทําใชหลายประตู,  ควรรักษา 
ท้ังสองประตู.  ในปราสาทแม  ๓  ช้ัน  ควรรักษาประตูเดียวเทานั้น.  ถาภิกษ ุ
มากรูป  กลับจากเท่ียวภกิขาจาร  เขาไปยังประสาท  เชนโลหปราสาท  เพื่อ 
พักผอนกลางวัน,  พระสังฆเถระ  ควรส่ังผูรักษาประตูวา  จงชวยรักษาประตู 
หรือจะทําความผูกใจไววา  การรักษาประตู  เปนภาระของนายทวารบาลนั่น 
แลวพึงเขาไปจําวัดเถิด.  ภกิษุท้ังหลายควรทําอยางนั้นเหมือนกันจนถึงพระ- 
สังฆนวกะ.  ผูท่ีเขาไปกอนแมจะทําความผูกใจไวอยางนีว้า  ข้ึนช่ือวาการรักษา 
ประตู  เปนภาระของผูมาภายหลัง  ดังน้ี  กค็วร. 
        เม่ือภิกษุ  ไมทําการบอกเลาหรือความผูกใจไว  แลวพักจําวดัภายใน 
หองท่ีไมไดปดประตูหรือภายนอกหอง  เปนอาบัติ.  แมในเวลาจําวดัในหอง 
หรือในภายนอกหอง  ทําความผูกใจไววา  ข้ึนช่ือวาการรักษาประตู  ในประตู 
ใหญ  เปนภาระของนายทวารบาล  ดังนี้  แลวจําวดั  ควรเหมือนกนั.  แมภิกษ ุ
ผูจะจําวัดท่ีพืน้อากาศ  (ดาดฟา)  ในสถานท่ีมีโลหปราสาทเปนตน  ควรปด 
ประตูแททีเดยีว. 
        ก็ในเร่ืองเปดประตูจําวดันี้  มีความสังเขปดังตอไปนี ้:-  การพักผอน 
ในกลางวนันี้  ทานกลาวไวในสถานท่ีมีระเบียบ  ซ่ึงลอมดวยกําแพงหรือร้ัว  
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อยางใดอยางหน่ึง.  เพราะฉะนั้น  อันภกิษผูุจะจําวัดในท่ีแจงโคนตนไม  หรือ   
มณฑปท่ีใดท่ีหนึ่ง  ซ่ึงมีระเบียง  ควรปดประตูเสียกอน  จึงจําวดั,  ถาเปน 
บริเวณใหญ  ซ่ึงเปนสถานท่ีชุมนุมของคนหมูมาก  เชนลานมหาโพธ์ิและลาน 
โลหปราสาท,  ในสถานท่ีใด  ประตูแมท่ีเขาปดแลว  ก็ไมตั้งอยูในท่ี ๆ ปด 
(คือปด ๆ เปด ๆ)  ภิกษุท้ังหลาย  เม่ือไมไดประตูถึงตองเท่ียวปนข้ึนกําแพงไป, 
ในสถานท่ีนั้น  ไมมีกิจที่จะตองปด  (ประตู). 
        ภิกษเุปดประตูจําวดัตลอดคืน  ลุกข้ึนแลวในเวลารุงอรุณ  ไมเปน 
อาบัติ.  แตถาต่ืนแลวหลับซํ้าอีกเปนอาบัต.ิ  สวนภกิษุรูปใดกําหนดไวทีเดียว 
วา  เม่ือรุงอรุณแลวจักลุกข้ึน  ไมไดปดประตูจําวดัตลอดคืน  แตลุกข้ึนทัน 
ตามกําหนดนัน่เอง,  ภิกษุรูปนั้น  เปนอาบัติทีเดียว.  สวนในอรรถกถามหา- 
ปจจรีทานกลาวไววา  เม่ือจําวัดดวยอาการอยางนั้น  ไมพนจากทุกกฏเพราะไม 
เอ้ือเฟอ. 
        สวนภกิษใุด  รักษา (พยาบาล)  ภิกษุอาพาธเปนตน  หลายราตรี 
ทีเดียว  หรือเดนิทางไกล  มีรางกายอิดโรยท้ังวัน  นั่งบนเตียงแลว  พอยกเทา 
ยังไมพนจากพื้นดินเลย  ก็จาํวัดหลับ  เพราะอํานาจความหลับ  (ครอบงํา), 
ภิกษนุั้นไมเปนอาบัติ.  ถาเธอกาวลงสูความหลับท้ังไมรูสึกตัว  พอยกเทาข้ึน 
เตียง  ก็เปนอาบัติทีเดียว.  เม่ือนั่งพิงหลับไปไมเปนอาบัต.ิ  อีกอยางหนึง่ 
ภิกษุรูปใด  เดนิจงกรมดวยต้ังใจวา  จักบรรเทาความงวง  แลวลมลง  รีบลุก 
ข้ึนทันที,  แมภิกษุรูปนั้นกไ็มเปนอาบัติ.  สวนภกิษุรูปใด  ลมลงแลว  นอน 
อยูในสถานท่ีนั้นนั่นเองไมยอมลุกข้ึน,  ภิกษุรูปนั้น  เปนอาบัติ. 
        ถามวา  ใครพน (จากอาบัติ) ? ใครไมพน?  



พระวนิัยปฎก มหาวภิังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 861 
        แกวา  ในอรรถกถามหาปจจรี  ทานกลาวไวกอนวา  ผูท่ีจําวัดโดยพบั 
ไปขางเดียวนัน่แลยอมพน,  สวนที่ยกเทาพนจากพ้ืนดินแลวจําวดั  จะเปนผูท่ี 
ถูกยักษเขาสิงก็ตาม  เปนผูปราศจากสัญญา  (หมดสติ)  กต็าม  ยอมไมพน. 
ในอรรถกาถากุรุนที  ทานกลาวไววา  ผูท่ีถูกมัดใหนอนเทานั้น  ยอมพน.  สวน 
ในมหาอรรถกถา  พระมหาปทุมเถระ  กลาวไววา  ภิกษุรูปใดเดนิจงกรมอยู 
สลบลมลง  แลวหลับอยูในสถานท่ีนั้นนัน่เอง,  อาบัติยอมไมปรากฏแกภกิษ ุ
รูปนั้น  เพาะเธอไมมีอํานาจ,  แตพระอาจารยท้ังหลายมิไดกลาววา ;  เพราะ   
ฉะนั้น  จึงเปนอาบัติทีเดียว.  สวนภกิษุ  ๒  รูป  คือ  ผูท่ียักษเขาสิง  ๑  ผูท่ีถูก 
มัดใหนอน  ๑  ยอมพนจากอาบัติแทแล. 
                     [เร่ืองภิกษุฝนไดเสพเมถุนธรรม] 
        ในเร่ืองภกิษุชาวเมืองภารุกัจฉะ  มีวินจิฉัยดังนี้ :- 
        สองบทวา  อนาปตฺติ  สุปนนฺเตน  ความวา  ช่ือวาไมเปนอาบัติ 
เพราะความฝนดวยอาการอยางนี้  เพราะไมใชวิสัย ;  เหตุดังนั้น  พระอุบาลีเถระ 
จึงไดวินิจฉัยเร่ืองนี้  แมซ่ึงพระผูมีพระภาคเจายังไมเคยทรงวินิจฉัยเลย  โดย 
ความถือเอาตามนัย.  และแมพระผูมีพระภาคเจา  คร้ันทรงสดับ (เร่ืองท่ีทาน 
พระอุบาลีเถระวินจิฉัยนั้นแลว)  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย !  อุบาลีกลาวไว 
ชอบแลว,  อุบาลีกลาวแกปญหานี้   ดุจทํารอยเทาไวในท่ีไมมีรอยเทา  ดุจแสดง 
รอยเทาไวในอากาศ  ฉะนั้น  ดังนี้แลว  จึงทรงต้ังพระเถระไวในเอตทัคคะวา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ! บรรดาภิกษุสาวกของเรา  ผูทรงวินยั อุบาลีนี้เปนเยี่ยม.๑ 

        เร่ืองท้ังหลายมีเร่ืองนางสุปวาสาเปนตน๒  ถัดจากเร่ืองภิกษุชาวเมือง 
ภารุกัจฉะนี้ไป  มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดยีว. 
๑. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.      ๒. บาลีเดิมเปน  สุปพพา.  
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        ในเร่ืองท้ังหลายมีเร่ืองชักนําใหภกิษขืุนเสพเมถุนธรรมในนางภกิษุณ ี
เปนตน  มีวินจิฉัยดังนี้ :- 
        เจาลิจฉวกีุมารเหลานั้น  เปนผูทรงขวนขวายในการเลน  ไดทําอยาง 
นั้นเพราะอนาจารของตน.  ตั้งแตกาลนั้นมา  ความพินาศจึงไดเกิดมีข้ึนแก 
เจาลิจฉวีท้ังหลาย  เพราะทรงทําเหตุอยางนั้น. 
        ในเร่ืองภกิษุผูบวชเม่ือแก  มีวินจิฉัยดังนี้ :-   
        สองบทวา  ทสฺสน อคมาสิ  ความวา  ภิกษุผูเฒานั้นคิดวา  จกั 
เยี่ยมภรรยาเกานั้น จึงไดไปยังเรือน  เพราะความอนุเคราะห.  ขณะนัน้  นาง 
ไดช้ีแจงถึงขอท่ีตนและพวกเด็ก ๆ ไมมีท่ีพึง่  ใหทานฟงโดยประการตาง ๆ และ 
ทราบวาภิกษุเฒานั้นไมมีความไยดี  จึงโกรธแลวพูดวา  ทานจงมาสึกเสียเถิด 
จึงไดจับทานโดยพลการ.  ทานผูเฒาไดถอยกลับไปเพื่อเปล้ืองตน  จึงไดลม 
หงายลง  เพราะความชราทุพลภาพ.  ขณะน้ัน  นางไดทําตามใจของตนแลว. 
แตภกิษุรูปนั้นเปนพระอนาคามี  ตัดกามราคะไดเด็ดขาดแลว;  เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงไมยินด ี ฉะนี้แล. 
        เร่ืองลูกเนื้อ  มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว  ฉะนีแ้ล. 
                ปฐมปาราชิกวรรณนา  แหงวินยัสังวรรณนา 
                                ชื่อสมันตปาสาทิกาจบ. 
 
                        ในขอท่ีอรรถกถาช่ือสมันตปาสาทิกา 
                ในวินัยนั้น  ชวนใหเกิดความเล่ือมใสรอบ 
                ดาน  มีคําอธิบายดงัจะกลาวตอไปดังนี้วา  
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                        เม่ือวิญูชนท้ังหลาย  สอดสองอยู 
                โดยลําดับแหงอาจารย  โดยการแสดงประ- 
                เภทแหงนิทานและวัตถุ  โดยความเวนลัทธิ 
                อ่ืน  โดยความหมดจดแหงลัทธิของตน  โดย 
                การชําระพยัญชนะใหเรียบรอย  โดยเนื้อ 
                ความเฉพาะบท  โดยลําดับแหงบาลีและ   
                โยชนาแหงบาลี  โดยการวินิจฉยัสิกขาบท 
                และโดยการชีค้วามตางแหงวินยัในวิภงัค, 
                คํานอยหนึ่งซ่ึงไมชวนใหเกิดความเล่ือมใส 
                ยอมไมปรากฏในสมันตปาสาทิกานี;้  เพราะ 
                เหตุนั้น  สังวรรณนาแหงวินยัท่ีพระโลกนาถ 
                ผูอนุเคราะหโลก  ฉลาดในการฝกเวไนย ได 
                ตรัสไวนี้  จึงเปนไปโดยชื่อวา  สมันตปาสา- 
                ทิกา  แล. 


