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๑๔.  สิกฺขาปทวิภงฺค 
๑.  อภิธมฺมภาชนีย 

[๗๐๓]  ปญฺจ  สิกฺขาปทานิ:  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  อทินฺนาทานา  
เวรมณี   สิกฺขาปทํ,  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  มุสาวาทา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,         
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

[๗๐๔]  ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ            
จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  
สมเย  ปาณาติปาตา  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ เวรมณี อกิริยา อกรณํ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม  
เสตุฆาโต.  อิทํ วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา ธมฺมา  เวรมณิยา  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ   โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส.  ยา  ตสฺมึ  สมเย  
เจตนา  สญฺเจตนา  สญฺเจตยิตตฺตํ.  อิทํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา     
ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ   โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  โย  ตสฺมึ  สมเย  
ผสฺโส  ฯเปฯ   ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ   

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ  โหติ โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  
ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  
ปาณาติปาตา  อารติ  วิรติ ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม       
เสตุฆาโต.  อิทํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา. 

[๗๐๕]  ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  
จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  
ยา ตสฺมึ  สมเย เจตนา สญฺเจตนา สญฺเจตยิตตฺตํ.  อิทํ วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  
อวเสสา  ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ   โหติ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  ผสฺโส  
ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

[๗๐๖]  ตตฺถ  กตมํ  อทินฺนาทานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  ฯเปฯ  กาเมสุมิจฺฉาจารา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ  ฯเปฯ  มุสาวาทา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  ฯเปฯ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณ
สมฺปยุตฺตํ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา วิรมนฺตสฺส,  ยา ตสฺมึ  สมเย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  



 2

อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโต.  อิทํ  
วุจฺจติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เวรมณิยา  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  
กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา วิรมนฺตสฺส,  
ยา   ตสฺมึ  สมเย  เจตนา  สญฺเจตนา  สญฺเจตยิตตฺตํ.  อิทํ  วุจฺจติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  
กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา วิรมนฺตสฺส,  
โย  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  
เวรมณี   สิกฺขาปทํ. 

ตตฺถ  กตมํ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  
กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  
ญาณวิปฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  
ญาณสมฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  
ญาณวิปฺปยุตฺตํ ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  
วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  
อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโต.  อิทํ  วุจฺจติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เวรมณิยา   สมฺปยุตฺตา. 

[๗๐๗]  ตตฺถ  กตมํ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย     
กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  สุราเมรย
มชฺชปมาทฏฺฐานา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  เจตนา  สญฺเจตนา  สญฺเจตยิตตฺตํ.  อิทํ วุจฺจติ  
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  
กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา  วิรมนฺตสฺส,    โย  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ       
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

 [๗๐๘]  ปญฺจ  สิกฺขาปทานิ:  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  อทินฺนาทานา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  มุสาวาทา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,         
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

[๗๐๙]  ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  
จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ.       
วีริยาธิปเตยฺยํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.                 
วีริยาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ. จิตฺตาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ  หีนํ  
มชฺฌิมํ  ปณีตํ  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  ยา ตสฺมึ  สมเย  ปาณาติปาตา อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  
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เวรมณี  อกิริยา  อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโต.  อิทํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เวรมณิยา  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ โหติ  โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ หีนํ มชฺฌิมํ ปณีตํ. ฉนฺทาธิปเตยฺยํ. วีริยาธิปเตยฺยํ.  
จิตฺตาธิปเตยฺยํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีริยาธิปเตยฺยํ  หีนํ  
มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ        
ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  เจตนา  สญฺเจตนา  สญฺเจตยิตตฺตํ.  อิทํ  วุจฺจติ  
ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา. 

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ   โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ.                
วีริยาธิปเตยฺยํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ                  
วีริยาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ  หีนํ  
มชฺฌิมํ  ปณีตํ  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  โย  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  
อิทํ  วุจฺจติ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

ตตฺถ  กตมํ  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  
อุปฺปนฺนํ  โหติ โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  
ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  
ฯเปฯ  อุเปกฺขา-สหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ.           
วีริยาธิปเตยฺยํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีริยาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  
ปณีตํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ  ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  ปาณา
ติปาตา อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  เวรมณี  อกิริยา  อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโต.  
อิทํ  วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี  สิกฺขาปทํ. อวเสสา  ธมฺมา  เวรมณิยา  สมฺปยุตฺตา  ฯเปฯ      
อวเสสา  ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา  ฯเปฯ  ผสฺโส    ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ  
ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

[๗๑๐]  ตตฺถ  กตมํ  อทินฺนาทานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  ฯเปฯ  กาเมสุมิจฺฉาจารา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ  ฯเปฯ  มุสาวาทา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ  ฯเปฯ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  
เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ        
ญาณสมฺปยุตฺตํ  หีนํ  มชฺฌิมํ    ปณีตํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ.  วีริยาธิปเตยฺยํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ.            
วีมํสาธิปเตยฺยํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีริยาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.         
จิตฺตาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  วีมํสาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ  สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  
เวรมณี  อกิริยา  อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโต.  อิทํ  วุจฺจติ   สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา  
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เจตนาย  สมฺปยุตฺตา  ฯเปฯ  ผสฺโส  ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ  สุราเมรยมชฺช-
ปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

[๗๑๑]  ตตฺถ  กตมํ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ?  ยสฺมึ  สมเย      
กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ        
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ         
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺป-ยุตฺตํ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  ฯเปฯ       
อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  หีนํ  มชฺฌิมํ  
ปณีตํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ.  วีริยาธิปเตยฺยํ.  จิตฺตา-ธิปเตยฺยํ.  ฉนฺทาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.     
วีริยาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ.  จิตฺตาธิปเตยฺยํ  หีนํ  มชฺฌิมํ  ปณีตํ  สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา  วิรมนฺตสฺส,  ยา  ตสฺมึ  สมเย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  อารติ  วิรติ  ปฏิวิรติ  
เวรมณี  อกิริยา  อกรณํ  อนชฺฌาปตฺติ  เวลาอนติกฺกโม  เสตุฆาโต.  อิทํ  วุจฺจติ    สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ.  อวเสสา  ธมฺมา  เวรมณิยา  สมฺปยุตฺตา  ฯเปฯ  อวเสสา       
ธมฺมา  เจตนาย  สมฺปยุตฺตา  ฯเปฯ  ผสฺโส  ฯเปฯ  ปคฺคาโห  อวิกฺเขโป.  อิทํ  วุจฺจติ  สุราเมรย
มชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 

[๗๑๒]  กตเม  ธมฺมา  สิกฺขา?  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ       
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ  วา  ฯเปฯ  ธมฺมารมฺมณํ  วา  ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ,  
ตสฺมึ   สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ.  อิเม  ธมฺมา  สิกฺขา.  กตเม  ธมฺมา  สิกฺขา?  
ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  
ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  โสมนสฺสสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสหคตํ  ญาณวิปฺปยุตฺตํ  สสงฺขาเรน           
รูปารมฺมณํ วา  ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณํ วา ยํ วา  ปนารพฺภ, ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ อวิกฺเขโป  
โหติ.  อิเม  ธมฺมา  สิกฺขา. 

[๗๑๓]  กตเม  ธมฺมา  สิกฺขา?  ยสฺมึ  สมเย  รูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  ฯเปฯ          
อรูปูปปตฺติยา  มคฺคํ  ภาเวติ  ฯเปฯ  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  
ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ     
ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,  ตสฺมึ      สมเย  ผสฺโส  โหติ  ฯเปฯ  อวิกฺเขโป  โหติ.  อิเม  ธมฺมา      
สิกฺขา.   

อภิธมฺมภาชนียํ. 
------------- 

๒.  ปญฺหาปุจฺฉก 
[๗๑๔]  ปญฺจ  สิกฺขาปทานิ:  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  อทินฺนาทานา  

เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  มุสาวาทา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ,  สุรา
เมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี  สิกฺขาปทํ. 



 5

[๗๑๕]  ปญฺจนฺนํ  สิกฺขาปทานํ  กติ  กุสลา?  กติ  อกุสลา?  กติ  อพฺยากตา  ฯเปฯ      
กติ  สรณา?  กติ  อรณา? 

   
๑.  ติก 

[๗๑๖]  กุสลาเยว.  สิยา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา,  สิยา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา,  วิปากธมฺมธมฺมา,  อนุปาทินฺนุปาทานิยา,  อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา,  สวิตกฺกสวิจารา,  
สิยา  ปืติสหคตา,  สิยา  สุขสหคตา,  สิยา  อุเปกฺขาสหคตา. 

เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพา,  เนว ทสฺสเนน น  ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตุกา,    
อาจยคามิโน,  เนวเสกฺขนาเสกฺขา,  ปริตฺตา,  ปริตฺตารมฺมณา,  มชฺฌิมา,  อนิยตา,  น  วตฺตพฺพา  
“มคฺคารมฺมณา”ติปิ,  “มคฺคเหตุกา”ติปิ,  “มคฺคาธิปติโน”ติปิ.  สิยา  อุปฺปนฺนา,  สิยา  อนุปฺปนฺนา  
น  วตฺตพฺพา  “อุปฺปาทิโน”ติ,  สิยา  อตีตา,  สิยา  อนาคตา,  สิยา  ปจฺจุปฺปนฺนา,  ปจฺจุปฺปนฺนา
รมฺมณา,  สิยา  อชฺฌตฺตา,  สิยา  พหิทฺธา,  สิยา  อชฺฌตฺตพหิทฺธา,  พหิทฺธารมฺมณา,  อนิทสฺสน
อปฺปฏิฆา. 

   
๒.  ทุก 

[๗๑๗]  น  เหตู  สเหตุกา,  เหตุสมฺปยุตฺตา.  น  วตฺตพฺพา  “เหตู  เจว  สเหตุกา  จา”ติ,  
สเหตุกา  เจว  น  จ  เหตู,  น  วตฺตพฺพา  “เหตู  เจว  เหตุสมฺปยุตฺตา  จา”ติ,  เหตุสมฺปยุตฺตา  เจว  
น  จ  เหตู,  น  เหตุ  สเหตูกา,  สปฺปจฺจยา,  สงฺขตา,  อนิทสฺสนา,  อปฺปฏิฆา,  อรูปา,  โลกิยา,  
เกนจิ  วิญฺเญยฺยา,  เกนจิ  น  วิญฺเญยฺยา. 

โน  อาสวา, สาสวา, อาสววิปฺปยุตฺตา, น วตฺตพฺพา “อาสวา  เจว  สาสวา  จา”ติ, สาสวา   
เจว  โน  จ  อาสวา,  น  วตฺตพฺพา  “อาสวา  เจว  อาสวสมฺปยุตฺตา  จา”ติปิ,  “อาสวสมฺปยุตฺตา  
เจว  โน  จ  อาสวา”ติปิ.  อาสววิปฺปยุตฺตา  สาสวา.  โน  สญฺโญชนา  ฯเปฯ  โน  คนฺถา  ฯเปฯ  โน  
โอฆา  ฯเปฯ  โน  โยคา  ฯเปฯ  โน  นีวรณา  ฯเปฯ  โน  ปรามาสา  ฯเปฯ  สารมฺมณา,  โน จิตฺตา,  
เจตสิกา,  จิตฺตสมฺปยุตฺตา,  จิตฺตสํสฏฺฐา,  จิตฺตสมุฏฺฐานา,  จิตฺตสหภุโน,  จิตฺตานุปริวตฺติโน,  
จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา, จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภุโน, จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานานุปริวตฺติโน, พาหิรา,  
โน  อุปาทา,  อนุปาทินฺนา,  โน  อุปาทานา  ฯเปฯ  โน  กิเลสา  ฯเปฯ  

น  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา,  น  ภาวนายปหาตพฺพา,  น  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพเหตุกา,  น  
ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตุกา,  สวิตกฺกา,  สวิจารา,  สิยา  สปฺปืติกา,  สิยา  อปฺปืติกา,  สิยา  ปืติ
สหคตา,  สิยา  น  ปืติสหคตา,  สิยา  สุขสหคตา,  สิยา  น  สุขสหคตา,  สิยา  อุเปกฺขาสหคตา,  
สิยา  น  อุเปกฺขาสหคตา,  กามาวจรา,  น รูปาวจรา,  น อรูปาวจรา,  ปริยาปนฺนา,  อนิยฺยานิกา,  
อนิยตา,  สอุตฺตรา,  อรณาติ.   

ปญฺหาปุจฺฉกํ. 
สิกฺขาปทวิภงฺโค  สมตฺโต. 

—————— 
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๑๔. สิกขาปทวิภังค์ 

๑. อภิธรรมภาชนีย์ 

[๗๐๓]  สิกขาบท ๕ คือ 

๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 

๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 

๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 

๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๐๔] บรรดาสิกขาบท ๕ นั้น ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการฆ่าสัตว์ ในสมัยใด ในสมัยนั้น การงด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การไม่ทำ 

การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณา

ติปาตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน  

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการฆ่าสัตว์ ในสมัยใด ในสมัยนั้น ความจงใจ กิริยาที่จงใจ ภาวะที่จงใจ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปา

ตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่า สัมปยุตด้วยเจตนา 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการฆ่าสัตว์ ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปา

ตาเวรมณีสิกขาบท 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น โดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ 

สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง 

ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุ 

ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณเกิดขึ้นแก่

บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น การงด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาด

จากการฆ่าสัตว์ การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ ก็

เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี 

[๗๐๕] ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น ความจงใจ กิริยาที่จงใจ ภาวะที่จงใจ ก็เกิดขึ้น นี้

เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเจตนา 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียก

ว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๐๖] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท  
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ฯลฯ 

กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท  

ฯลฯ 

มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท  

ฯลฯ 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ในสมัยใด ในสมัยนั้น การงด การเว้น 

การงดเว้น การเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การไม่ทำ การเลิก

ทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง ความ

ประมาท ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุต

ด้วยเวรมณี 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ในสมัยใด ในสมัยนั้น ความจงใจ กิริยาที่

จงใจ ภาวะที่จงใจ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่า

สัมปยุตด้วย เจตนา 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ ปัคคา

หะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น โดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ 

สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วย โสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง 

ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุ 

ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นแก่

บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด 

ในสมัยนั้น การงด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ประมาท การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการดื่ม น้ำเมาคือสุรา

และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี 

[๗๐๗] สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น 

ความจงใจ กิริยาที่จงใจ ภาวะที่จงใจ ก็เกิด ขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่า สัมปยุตด้วยเจตนา  

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 
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จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น แก่บุคคลผู้งดเว้น

จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น 

ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๐๘] สิกขาบท ๕ คือ  

๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 

๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 

๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 

๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๐๙] บรรดาสิกขาบท ๕ นั้น ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็น ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย จิตตาธิปไตย วิมังสาธิปไตย เป็นฉันทาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นวิริยาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นจิตตาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็น วิ

มังสาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เกิดขึ้นแก่บุคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ในสมัยใด ในสมัยนั้น การ

งด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต 

การกำจัดต้นเหตุแห่งการ ฆ่าสัตว์ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อ

ว่าสัมปยุต ด้วยเวรมณี 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็น ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย จิตตาธิปไตย วิมังสาธิปไตย เป็นฉันทาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นวิริยาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นวิ

มังสาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ในสมัยใด ในสมัยนั้น 

ความจงใจ กิริยาที่จงใจ ภาวะที่จงใจ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือ

ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเจตนา 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็น ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย จิตตาธิปไตย วิมังสาธิปไตย เป็นฉันทาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นวิริยาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นจิตตาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นวิ

มังสาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ในสมัยใด ในสมัยนั้น 

ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ 

สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง 

ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุ

ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เป็นชั้นต่ำ 

ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย จิตตาธิปไตย เป็นฉันทาธิปไตยชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นวิริยาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นจิตตาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เกิดขึ้น 

แก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น การงด การเว้น การงดเว้น การเว้น



 9

ขาดจากการฆ่าสัตว์ การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการฆ่า

สัตว์ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี ฯลฯ 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า 

ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๑๐] อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท  

ฯลฯ 

กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท  

ฯลฯ 

มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท  

ฯลฯ 

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เป็น ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย จิตตาธิปไตย วิมังสาธิปไตย เป็นฉันทาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นวิริยาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นจิตตาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นวิ

มังสาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอัน

เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ในสมัยใด ในสมัยนั้น การงด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมา

คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การไม่ทำ การเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การ

กำจัดต้นเหตุแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรย

มัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท สภาวธรรมที่เหลือ ชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี ฯลฯ สภาวธรรมที่เหลือชื่อ

ว่าสัมปยุตด้วยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏ

ฐานาเวรมณีสิกขาบท 

[๗๑๑] สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น โดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ 

สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วย โสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง 

ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุต ด้วยญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุ

ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เป็นชั้นต่ำ 

ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย จิตตาธิปไตย เป็นฉันทาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้น

ประณีต เป็นวิริยาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เป็นจิตตาธิปไตย ชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นประณีต เกิดขึ้น 

แก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูงในสมัย

ใด ในสมัยนั้น การงด การเว้น การงดเว้น การเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท การไม่ทำ การเลิก ทำ การไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้ำเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งการดื่มน้ำเมา

คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณี ฯลฯ สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเจตนา ฯลฯ ผัสสะ 

ฯลฯ ปัคคาหะ และอวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

สภาวธรรมท่ีเป็นสิกขา 

[๗๑๒] สภาวธรรมท่ีเป็นสิกขา เป็นไฉน 
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จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์ ฯลฯ มี

ธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น 

สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขา 

สภาวธรรมท่ีเป็นสิกขา เป็นไฉน 

จิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศล สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้น โดยมีเหตุชักจูง ฯลฯ 

สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง 

ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา สัมปยุตด้วยญาณ เกิดขึ้นโดยเหตุ

ชักจูง ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ฯลฯ สหรคตด้วยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเป็น

อารมณ์ ฯลฯ มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใด ๆ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสส

ะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขา 

[๗๑๓] สภาวธรรมท่ีเป็นสิกขา เป็นไฉน 

ภิกษุเจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ ฯลฯ เจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงอรูปภพ ฯลฯ เจริญฌานที่เป็นโลกุต

ตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพ่ือละทิฏฐิ เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกาม ฯลฯ 

บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น 

สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขา 

อภิธรรมภาชนีย์ จบ 

๒. ปัญหาปุจฉกะ 

[๗๑๔] สิกขาบท ๕ คือ  

๑. ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 

๒. อทินนาทานาเวรมณีสิกขาบท 

๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 

๔. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา 

[๗๑๕] บรรดาสิกขาบท ๕ สิกขาบทเท่าไรเป็นกุศล เท่าไรเป็นอกุศล เท่าไรเป็นอัพยากฤต ฯลฯ 

เท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 

๑. ติกมาติกาวิสัชนา 

๑-๒๒. กุสลติกาทิวิสัชนา 

[๗๑๖] สิกขาบท ๕ เป็นกุศลอย่างเดียว  

สิกขาบท ๕ ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี  

สิกขาบท ๕ เป็นเหตุให้เกิดวิบาก  

สิกขาบท ๕ กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน  

สิกขาบท ๕ กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส  

สิกขาบท ๕ มีทั้งวิตกและวิจาร  

สิกขาบท ๕ ที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่สหรคตด้วย อุเบกขาก็มี 

สิกขาบท ๕ ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

สิกขาบท ๕ ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

สิกขาบท ๕ เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ  
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สิกขาบท ๕ ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล  

สิกขาบท ๕ เป็นปริตตะ  

สิกขาบท ๕ มีปริตตะเป็นอารมณ์  

สิกขาบท ๕ เป็นชั้นกลาง  

สิกขาบท ๕ ให้ผลไม่แน่นอน  

สิกขาบท ๕ กล่าวไม่ได้ว่า มีมรรคเป็นอารมณ์ มีมรรคเป็นเหตุ หรือมีมรรค เป็นอธิบดี  

สิกขาบท ๕ ที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี แต่กล่าวไม่ได้ว่า จักเกิดขึ้นแน่นอน  

สิกขาบท ๕ ที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มี  

สิกขาบท ๕ มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์  

สิกขาบท ๕ ที่เป็นภายในตนก็มี ที่เป็นภายนอกตนก็มี ที่เป็นภายในตนและ ภายนอกตนก็มี  

สิกขาบท ๕ มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์  

สิกขาบท ๕ เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 

๒. ทุกมาติกาวิสัชนา 

๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา 

[๗๑๗] สิกขาบท ๕ ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ สิกขาบท ๕ สัมปยุตด้วยเหตุ แต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็น

เหตุและมีเหตุ  

สิกขาบท ๕ มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ แต่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและสัมปยุตด้วย เหตุ สิกขาบท ๕ 

สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ หรือไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ มีปัจจัยปรุงแต่ง สิกขาบท ๕ ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  

สิกขาบท ๕ เห็นไม่ได้ สิกขาบท ๕ กระทบไม่ได้  

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นรูป สิกขาบท ๕ เป็นโลกิยะ  

สิกขาบท ๕ จิตบางดวงรู้ได้ สิกขาบท ๕ จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นอาสวะ สิกขาบท ๕ เป็นอารมณ์ของอาสวะ  

สิกขาบท ๕ วิปปยุตจากอาสวะ แต่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ 

สิกขาบท ๕ เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ  

สิกขาบท ๕ กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ หรือสัมปยุต ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็น

อาสวะ สิกขาบท ๕ วิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 

๔-๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นสังโยชน์ ฯลฯ ไม่เป็นคันถะ ฯลฯ ไม่เป็นโอฆะ ฯลฯ ไม่เป็นโยคะ ฯลฯ ไม่เป็น

นิวรณ์ ฯลฯ ไม่เป็นปรามาส ฯลฯ  

สิกขาบท ๕ รับรู้อารมณ์ได้ สิกขาบท ๕ ไม่เป็นจิต  

สิกขาบท ๕ เป็นเจตสิก สิกขาบท ๕ สัมปยุตด้วยจิต  

สิกขาบท ๕ ระคนกับจิต สิกขาบท ๕ มีจิตเป็นสมุฏฐาน  

สิกขาบท ๕ เกิดพร้อมกับจิต สิกขาบท ๕ เป็นไปตามจิต  

สิกขาบท ๕ ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน สิกขาบท ๕ ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและ

เกิดพร้อมกับจิต  
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สิกขาบท ๕ ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิต สิกขาบท ๕ เป็นภายนอก  

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นอุปาทายรูป สิกขาบท ๕ กรรมอันประกอบด้วยตัณหา และทิฏฐิไม่ยึดถือ  

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นอุปาทาน ฯลฯ ไม่เป็นกิเลส ฯลฯ  

๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 

สิกขาบท ๕ ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

สิกขาบท ๕ ไม่มีเหตุต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓  

สิกขาบท ๕ มีวิตก สิกขาบท ๕ มีวิจาร  

สิกขาบท ๕ ที่มีปีติก็มี ที่ไม่มีปีติก็มี สิกขาบท ๕ ที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มี  

สิกขาบท ๕ ที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มี สิกขาบท ๕ ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี ที่

ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี  

สิกขาบท ๕ เป็นกามาวจร สิกขาบท ๕ ไม่เป็นรูปาวจร  

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นอรูปาวจร สิกขาบท ๕ เป็นโลกิยะ  

สิกขาบท ๕ ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ สิกขาบท ๕ ให้ผลไม่แน่นอน  

สิกขาบท ๕ มีธรรมอื่นย่ิงกว่า สิกขาบท ๕ ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 

ปัญหาปุจฉกะ จบ 

สิกขาปทวิภังค์ จบบริบูรณ์ 


