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๒. กายสํสคฺคสิกฺขาปท 
[๒๖๙] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 

เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายี อรญฺเญ วิหรติ. ตสฺสายสฺมโต วิหาโร อภิรูโป โหติ ทสฺสนีโย 
ปาสาทิโก มชฺเฌคพฺโภ สมนฺตาปริยาคาโร, สุปญฺญตฺตํ มญฺจปิฐํ ภิสิพิมฺโพหนํ, ปานียํ ปริโภชนียํ 1

สุปฏฺ ฺฐิตํ, ปริเวณํ  สุสมฺมฏฺฐํ. พหู มนุ สฺสา อายสฺมโต อุทายิสฺส วิหารเปกฺขกา อาคจฺฉนฺติ.    
อญฺญตโรปิ พฺราหฺมโณ สปชาปติโก, เยนายสฺมา อุทายี, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ 
อุทายึ เอตทโวจ “อิจฺฉาม มยํ โภโต อุทายิสฺส วิหารํ เปกฺขิตุนฺ”ติ. “เตนหิ พฺราหฺมณ ปกฺขสฺสู”ติ      
อวาปุรณํ  อาทาย ฆฏิกํ อุคฺฆาเฏตฺวา กวาฏํ ปณาเมตฺวา วิหารํ ปาวิสิ.  โสปิ  โข  พฺราหฺมโณ       2

อายสฺมโต อุทายิสฺส ปิฏฺฐิโต ปาวิสิ. สาปิ โข พฺราหฺมณี ตสฺส พฺราหฺมณสฺส ปิฏฺฐิโต ปาวิสิ. อถ โข 
อายสฺมา อุทายี เอกจฺเจ วาตปาเน วิวรนฺโต เอกจฺเจ วาตปาเน ถเกนฺโต คพฺภํ อนุปริคนฺตฺวา 
ปิฏฺฐิโต อาคนฺตฺวา ตสฺสา พฺราหฺมณิยา องฺคมงฺคานิ ปรามสิ. อถ โข โส พฺราหฺมโณ อายสฺมตา     
อุทายินา สทฺธึ ปฏิสมฺโมทิตฺวา อคมาสิ. อถ โข โส พฺราหฺมโณ อตฺตโน อตฺตมนวาจํ นิจฺฉาเรสิ 
“อุฬารา อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา, เย อิเม เอวรูเป อรญฺเญ วิหรนฺติ; ภวํปิ อุทายี อุฬาโร, โย       
เอวรูเป อรญฺเญ วิหรตี”ติ. 

เอวํ วุตฺเต, สา พฺราหฺมณี ตํ พฺราหฺมณํ เอตทโวจ “กุโต ตสฺส อุฬารตา ? ยเถว เม ตฺวํ      
องฺคมงฺคานิ ปรามสิ, เอวเมว เม สมโณ อุทายี องฺคมงฺคานิ ปรามสี”ติ. อถ โข โส พฺราหฺมโณ 
อุชฺฌายติ ขิยฺยติ วิปาเจติ “อลชฺชิโน อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน; อิเม หิ นาม 
ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺติ; นตฺถิ     
อิเมสํ สามญฺญํ, นตฺถิ อิเมสํ พฺรหฺมญฺญํ, นฏฺฐํ อิเมสํ สามญฺญ,ํ นฏฺฐํ อิเมสํ พฺรหฺมญฺญ;ํ กุโต       
อิเมสํ สามญฺญํ ? กุโต อิเมสํ พฺรหฺมญฺญํ ? อปคตา อิเม สามญฺญา, อปคตา อิเม พฺรหฺมญฺญา; 
กถํ หิ นาม สมโณ อุทายี มม ภริยาย องฺคมงฺคานิ ปรามสิสฺสติ ? น หิ สกฺกา กุลิตฺถีหิ กุลธีตาหิ 
กุลกุมารีหิ กุลสุณฺหาหิ กุลทาสีหิ อารามํ วา วิหารํ วา คนฺตุํ; สเจ หิ  กุลิตฺถิโย กุลธีตโร              3 4

กุลกุมาริโย กุลสุณฺหาโย กุลทาสิโย อารามํ วา วิหารํ วา คจฺเฉยฺยํุ, ตาปิ สมณา สกฺยปุตฺติยา       
ทูเสยฺยุนฺ”ติ. 

อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู ตสฺส พฺราหฺมณสฺส อุชฺฌายนฺตสฺส ขิยฺยนฺตสฺส วิปาเจนฺตสฺส, เย เต ภิกฺขู 
อปฺปิจฺฉา สนฺตุฏฺฐา ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา,  เต อุชฺฌายนฺติ ขิยฺยนฺติ วิปาเจนฺติ  “กถํ หิ 5

นาม อายสฺมา อุทายี มาตุคาเมน สทฺธึ กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิสฺสตี”ติ. อถ โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺตํ 
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อุทายึ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ. อถ โข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน 
เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสํฆํ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺตํ อุทายึ ปฏิปุจฺฉิ “สจฺจํ กิร ตฺวํ อุทายิ       
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสํสคฺคํ สมาปชฺชสี”ติ. “สจฺจํ ภควา”ติ. วิครหิ พุทฺโธ ภควา “อนนุจฺฉวิกํ     
โมฆปุริส อนนุโลมิกํ อปฺปฏิรูปํ อสฺสามณกํ อกปฺปิยํ อกรณียํ; กถํ หิ นาม ตฺวํ โมฆปุริส            
มาตุคาเมน สทฺธึ กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิสฺสสิ ? นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม 
เทสิโต, โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหานํ วูปสโม อกฺขาโต ? เนตํ โมฆปุริส อปฺปสนฺนานํ วา 
ปสาทาย ฯเปฯ เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถ 

[๒๗๐] “โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสํสคฺคํ 
สมาปชฺเชยฺย หตฺถคฺคาหํ วา เวณิคฺคาหํ วา อญฺญตรสฺส วา อญฺญตรสฺส วา องฺคสฺส 
ปรามสนํ, สํฆาทิเสโส”ติ. 

[๒๗๑] โย ปนาติ : โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ : ฯเปฯ อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ‘ภิกฺขู’ติ. 
โอติณฺโณ นาม สารตฺโต อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต. 
วิปริณตนฺติ รตฺตํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ, ทุฏฺฐํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ, มูฬฺหํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ. อปิจ 

รตฺตํ จิตฺตํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตํ ‘วิปริณตนฺ’ติ. 
มาตุคาโม นาม มนุสฺ สิตฺถี, น ยกฺ ขี, น เปตี, น ติรจฺฉานคตา, อนฺตมโส ตทหุชาตาปิ 

ทาริกา, ปเคว มหตฺตรี.  6

สทฺธินฺติ : เอกโต. 
กายสํสคฺคํ สมาปชฺเชยฺยาติ : อชฺฌาจาโร วุจฺจติ. 
หตฺโถ นาม กปฺปรํ อุปาทาย ยาว อคฺคนขา. 
เวณิ นาม สุทฺธเกสา วา สุตฺตมิสฺสา วา มาลามิสฺสา วา หิรญฺญมิสฺสา วา สุวณฺณมิสฺสา 

วา มุตฺตามิสฺสา วา มณิมิสฺสา วา. 
องฺคํ นาม หตฺถญฺจ เวณิญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสํ องฺคํ นาม. 
[๒๗๒] อามสนา, ปรามสนา, โอมสนา, อุมฺมสนา, โอลงฺฆนา, อุลฺลงฺฆนา, อากฑฺฒนา, 

ปฏิกฑฺฒนา, อภินิคฺคณฺหนา, อภินิปฺปิฬนา, คหณํ, ฉุปนนฺติ. 
อามสนา นาม อามฏฺฐมตฺตา. 
ปรามสนา นาม อิโต จิโต จ สญฺโจปนา. 
โอมสนา นาม เหฏฺฐา โอโรปนา. 
อุมฺมสนา นาม อุทฺธํ อุจฺจารณา. 
โอลงฺฆนา นาม เหฏฺฐา โอนมนา. 
อุลฺลงฺฆนา นาม อุทฺธํ อุจฺจารณา. 
อากฑฺฒนา นาม อาวิญฺชนา.  
ปฏิกฑฺฒนา นาม ปฏิปณามนา. 

 อิ. ฉ. ม. มหตฺตรี6
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อภินิคฺคณฺหนา นาม องฺคํ คเหตฺวา นิปฺปีฬนา. 
อภินิปฺปีฬนา นาม เกนจิ สห นิปฺปีฬนา. 
คหณํ นาม คหิตมตฺตํ. 
ฉุปนํ นาม ผุฏฺฐมตฺตํ. 
สํฆาทิเสโสติ : สํโฆ ว ตสฺสา อาปตฺติยา ฯเปฯ เตนปิ วุจฺจติ “สํฆาทิเสโส”ติ. 
[๒๗๓] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิ กฺ ขุ จ นํ อิตฺถิยา กาเยน กายํ อามสติ 

ปรามสติ โอมสติ อุมฺมสติ โอลงฺเฆติ อุลฺลงฺเฆติ อากฑฺฒติ ปฏิกฑฺฒติ อภินิคฺคณฺหาติ              
อภินิปฺปีเฬติ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสสสฺส. 

อิตฺถี จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ 
คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

อิตฺถี จ โหติ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ 
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

อิตฺถี จ โหติ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ 
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

อิตฺถี จ โหติ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส กาเยน กายํ อามสติ         
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส กาเยน กายํ อามสติ    
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส กาเยน กายํ        
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส กาเยน กายํ อามสติ     
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปุริโส จ โหติ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ 
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปุริโส จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ 
คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปุริโส จ โหติ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.  

ปุริโส จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ 
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.  
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ปุริโส จ โหติ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ 
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ติรจฺฉานคโต จ โหติ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน 
กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ติรจฺฉานคโต จ โหติ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ติรจฺฉานคโต จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กายํ      
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.  

ติรจฺฉานคโต จ โหติ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.  

ติรจฺฉานคโต จ โหติ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส กาเยน กายํ     
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

เอกมูลกํ นิฏฺฐิตํ. 

[๒๗๔] เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ 
กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ สํฆาทิเสสานํ. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ กาเยน กายํ   
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ ปุริสสญฺญี 
ฯเปฯ เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. 

เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ 
กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. 

เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ เวมติโก ฯเปฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ             
ปุริสสญฺญี ฯเปฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ 
ปณฺฑกานํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ 
ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

เทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปุริสานํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

เทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ เวมติโก ฯเปฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ ติรจฺฉานคตสญฺญี 
ฯเปฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ เทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ ปณฺฑกสญฺญี        
สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปุริสานํ กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ 
ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 
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เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ         
ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ        
ทุกฺกฏานํ. 

เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ เวมติโก ฯเปฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ          
ติรจฺฉานคตานํ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ 
เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ 
กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

[๒๗๕] อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ     
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ     
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

 อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

 อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ        
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 
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อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน 
กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ     
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 
ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ติรจฺฉานคต 

สญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน 
กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ       
ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑโก จ ติรจฺฉาน
คโต จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ      
คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ                
ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต 
จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ         
คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

ทุมูลกํ นิฏฺฐิตํ. 

[๒๗๖] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กาเยน กายปฏิพทฺธํ  
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ กาเยน       
กายปฏิพทฺธํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กาเยน กายปฏิพทฺธํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กายปฏิพทฺเธน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ                 
กายปฏิพทฺเธน กายํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ.ฯเปฯ 
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อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กายปฏิพทฺเธน กายํ 
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธํ    
อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ                 
กายปฏิพทฺเธน กายปฏิพทฺธํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 
ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กายปฏิพทฺเธน      
กายปฏิพทฺธํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ.ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา นิสฺสคฺคิเยน กายํ อามสติ,       7

อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ นิสฺสคฺคิเยน 

กายํ อามสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ นิสฺสคฺคิเยน กายํ 

อามสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธํ       

อามสติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ นิสฺสคฺคิเยน 

กายปฏิพทฺธํ อามสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ นิสฺสคฺคิเยน           

กายปฏิพทฺธํ อามสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิยํ อามสติ,๑ 

อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ นิสฺสคฺคิเยน 

นิสฺสคฺคิยํ อามสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ นิสฺสคฺคิเยน 

นิสฺสคฺคิยํ อามสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
ภิกฺขุเปยฺยาโล นิฏฺฐิโต 

  
[๒๗๗] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส กาเยน กายํ อามสติ 

ปรามสติ โอมสติ อุมฺมสติ โอลงฺเฆติ อุลฺลงฺเฆติ อากฑฺฒติ ปฏิกฑฺฒติ อภินิคฺคณฺหาติ อภินิปฺปีเฬ
ติ คณฺหาติ ฉุปติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสสสฺส. 

 ส. อามสติ ปรามสติ7
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ฯเปฯ 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส กาเยน กายํ     

อามสนฺติ ปรามสนฺติ โอมสนฺติ อุมฺมสนฺติ โอลงฺเฆนฺติ อุลฺลงฺเฆนฺติ อากฑฺฒนฺติ ปฏิกฑฺฒนฺติ       
อภินิคฺคณฺหนฺติ อภินิปฺปีเฬนฺติ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ              
ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ สํฆาทิเสสานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส กาเยน กายํ        
อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, 
อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส กาเยน กายปฏิพทฺธํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ       
ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส กาเยน           
กายปฏิพทฺธํ อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ 
ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส กาเยน กายปฏิพทฺธํ 
อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, 
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน กายํ อามสติ 
ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ        
ถุลฺลจฺจยสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน 
กายํ อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ           
ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน กายํ 
อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, 
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

[๒๗๘] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน           
กายปฏิพทฺธํ อามสติ ปรามสติ ฯเปฯ คณฺหาติ ฉุปติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ       
ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน 
กายปฏิพทฺธํ อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ 
ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส กายปฏิพทฺเธน    
กายปฏิพทฺธํ อามสนฺติ ปรามสนฺติ ฯเปฯ คณฺหนฺติ ฉุปนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ 
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ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายํ อามสติ,         8

เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายํ 

อามสนฺติ,  เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 9

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายํ 
อามสนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน กายปฏิพทฺธํ        
อามสติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน    
กายปฏิพทฺธํ อามสนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ      
ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน         
กายปฏิพทฺธํ อามสนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ        
ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถี จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน นิสฺสคฺคิยํ อามสติ,  10

เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.ฯเปฯ 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อิตฺถิโย จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน 

นิสฺสคฺคิยํ อามสนฺติ,  เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺ วินฺนํ 11

ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, อุโภ จ นํ ภิกฺขุสฺส นิสฺสคฺคิเยน 

นิสฺสคฺคิยํ อามสนฺติ, เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ    
ทุกฺกฏานํ. ฯเปฯ 

[๒๗๙] เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสสสฺส. 
เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 
เสวนาธิปฺปาโย น จ กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อนาปตฺติ. 
เสวนาธิปฺปาโย น จ กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อนาปตฺติ. 
โมกฺขาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อนาปตฺติ. 

 ส. อามสติ ปรามสติ8

 ส. อามสนฺติ ปรามสนฺติ9

 ส. อามสติ ปรามสติ10

 ส. อามสนฺติ ปรามสนฺติ11
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โมกฺขาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อนาปตฺติ. 
โมกฺขาธิปฺปาโย น จ กาเยน วายมติ, ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อนาปตฺติ. 
โมกฺขาธิปฺปาโย น จ กาเยน วายมติ, น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ, อนาปตฺติ. 
[๒๘๐] อนาปตฺติ อสญฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺส อสาทิยนฺตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ขิตฺตจิตฺ

ตสฺส เวทนาฏฺฏสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ. 

วินีตวตฺถุอุทฺทานคาถา 
“มาตา ธีตา จ ภคินี              ชายา ยกฺขี จ ปณฺฑโก 12

สุตฺตา มตา ติรจฺฉานา   ทารุธีตลิกาย จ. 
สมฺปีเฬ สงฺกโม มคฺโค   รุกฺโข นาวา จ รชฺชุ จ 
ทณฺโฑ ปตฺตํ ปณาเมสิ   วนฺเท วายมิ นจฺฉุเป”ติ. 

วินีตวตฺถุ 
[๒๘๑] เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ มาตุยา มาตุเปเมน อามสิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 

อโหสิ “กจฺจิ นุ โข อหํ สํฆาทิเสสํ อาปตฺตึ อาปนฺโน”ติ. ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสิ. “อนาปตฺติ 
ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ธีตุยา ธีตุเปเมน อามสิ ฯเปฯ ภคินิยา ภคินิเปเมน 
อามสิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสิ. “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส,      
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๒ - ๓) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ปุราณทุติยิกาย กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๔) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ยกฺขินิยา กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ 
ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๕) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ปณฺฑกสฺส กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๖) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ สุตฺติตฺถิยา กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๗) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ มติตฺถิยา กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ 
ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๘) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ติรจฺฉานคติตฺถิยา กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส         
กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๙) 

 อิ. ฉ. ม. มาตา ธีตา ภคินี จ12
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เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ทารุธีตลิกาย กายสํสคฺคํ สมาปชฺชิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑๐) 

[๒๘๒] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อิตฺถิโย อญฺญตรํ ภิกฺขุํ สมฺปีเฬตฺวา                   
พาหาปรมฺปราย เนสุํ.  ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ  ฯเปฯ “สาทิยิ  ตฺวํ ภิกฺขู”ติ. “นาหํ ภควา               13 14

สาทิยินฺ”ติ.  “อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺสา”ติ. (๑๑) 15

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา อภิรูฬฺหํ สงฺกมํ สารตฺโต สญฺจาเลสิ. ตสฺส 
กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑๒) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถึ ปฏิปเถ ปสฺสิตฺวา สารตฺโต อํสกูเฏน ปหารํ       
อทาสิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๑๓) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา อภิรูฬฺหํ รุกฺขํ สารตฺโต สญฺจาเลสิ. ตสฺส     
กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑๔) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา อภิรูฬฺหํ นาวํ สารตฺโต สญฺจาเลสิ. ตสฺส     
กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑๕) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา คหิตํ รชฺชุํ สารตฺโต อาวิญฺชิ.  ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 16

อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๑๖) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา คหิตํ ทณฺฑํ สารตฺโต อาวิญฺชิ. ตสฺส         

กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๑๗) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต อิตฺถึ ปตฺเตน ปณาเมสิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 

อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๑๘) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ อิตฺถิยา วนฺทนฺติยา สารตฺโต ปาทํ อุจฺจาเรสิ. ตสฺส 

กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๑๙) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ “อิตฺถึ คเหสฺสามี”ติ วายมิตฺวา น ฉุปิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 

อโหสิ “กจฺจิ นุ โข อหํ สํฆาทิเสสํ อาปตฺตึ อาปนฺโน”ติ. ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสิ. “อนาปตฺติ 
ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๒๐) 

กายสํสคฺคสิกฺขาปทํ นิฏฺฐิตํ ทุติยํ. 
______________ 

 ฉ. อาเนสุํ13

 ส. สาทิยสิ14

 ส. สาทิยามีติ15

 ฉ. ม. อาวิญฺฉิ16
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๓. ทุฏฺฐุลฺลวาจาสิกฺขาปท 
[๒๘๓] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 

เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายี อรญฺเญ วิหรติ. ตสฺสายสฺมโต วิหาโร อภิรูโป โหติ ทสฺสนีโย 
ปาสาทิโก. เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อิตฺถิโย อารามํ อคมํสุ  วิหารเปกฺขิกาโย. อถ โข ตา 17

อิตฺถิโย, เยนายสฺมา อุทายี, เตนุปสงฺกมึสุ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ อุทายึ เอตทโวจุํ “อิจฺฉาม 
มยํ ภนฺเต อยฺยสฺส วิหารํ เปกฺขิตุนฺ”ติ. อถ โข อายสฺมา อุทายี ตา อิตฺถิโย วิหารํ เปกฺขาเปตฺวา 
ตาสํ อิตฺถีนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ยาจติปิ อายาจติปิ 
ปุจฺฉติปิ ปฏิปุจฺฉติปิ อาจิกฺขติปิ อนุสาสติปิ อกฺโกสติปิ. ยา ตา อิตฺถิโย ฉินฺนกา  ธุตฺติกา อหิริกา 18

อเหสุํ,  ตา อายสฺมตา อุทายินา สทฺธึ อูหสนฺติปิ อุลฺลปนฺติปิ อุชฺชคฺฆนฺติปิ  อุปฺผณฺเฑนฺติปิ. ยา 19 20

ปน ตา อิตฺถิโย หิริมนา, ตา นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขู อุชฺฌาเปนฺติ “อิทํ ภนฺเต น ฉนฺนํ น ปฏิรูปํ,              
สามิเกนปิ มยํ เอวํ วุตฺตา น อิจฺเฉยฺยาม, กึ ปนยฺเยน อุทายินา”ติ. เย เต ภิกฺขู อปฺปิจฺฉา สนฺตุฏฺฐา 
ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา,  เต อุชฺฌายนฺติ ขิยฺยนฺติ วิปาเจนฺติ “กถํ หิ นาม อายสฺมา อุทายี 21

มาตุคามํ ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิสฺสตี”ติ. อถ โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺตํ อุทายึ อเนกปริยาเยน    
วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ. อถ โข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆํ     
สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺตํ อุทายึ ปฏิปุจฺฉิ “สจฺจํ กิร ตฺวํ อุทายิ มาตุคามํ ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ 
โอภาสสี”ติ. “สจฺจํ ภควา”ติ. วิครหิ พุทฺโธ ภควา “อนนุจฺฉวิกํ โมฆปุริส อนนุโลมิกํ อปฺปฏิรูปํ      
อสฺสามณกํ อกปฺปิยํ อกรณียํ;  กถํ หิ นาม ตฺวํ โมฆปุริส มาตุคามํ ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ                
โอภาสิสฺสสิ ? นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม เทสิโต, โน สราคาย ฯเปฯ       
กามปริฬาหานํ วูปสโม อกฺขาโต ? เนตํ โมฆปุริส อปฺปสนฺนานํ วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวญฺจ ปน 
ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถ 

[๒๘๔] “โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามํ ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ 
โอภาเสยฺย, ยถาตํ ยุวา ยุวตึ เมถุนุปสํหิตาหิ, สํฆาทิเสโส”ติ. 

[๒๘๕] โย ปนาติ : โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ : ฯเปฯ อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ‘ภิกฺขู’ติ. 
โอติณฺโณ นาม สารตฺโต อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต. 
วิปริณตนฺติ : รตฺตํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ, ทุฏฺฐํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ, มูฬฺหํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ. อปิจ 

รตฺตํ จิตฺตํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตํ ‘วิปริณตนฺ’ติ. 

 ฉ. ม. อาคมํสุ17

 ฉ. ฉินฺนิกา18

 อิ. ฉ. ม. ‘อเหสุนฺ’ติ อิทํ นตฺถิ19

 ส. อุชฺฌคฺคนฺติปิ20

 ฉ. ม. ‘สนฺตุฏฺฐา ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา’ติ อิทํ นตฺถิ21
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มาตุคาโม นาม : มนุสฺสิตฺถี, น ยกฺขี, น เปตี, น ติรจฺฉานคตา, วิญฺญู ปฏิพลา สุภาสิต
ทุพฺภาสิตํ ทุฏฺฐุลฺลาทุฏฺฐุลฺลํ อาชานิตุํ. 

ทุฏฺฐุลฺลา นาม วาจา วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺคเมถุนธมฺมปฏิสํยุตฺตา วาจา. 
โอภาเสยฺยาติ : อชฺฌาจาโร วุจฺจติ. 
ยถา ตํ ยุวา ยุวตินฺติ : ทหโร ทหรึ ตรุโณ ตรุณึ กามโภคี กามโภคินึ. 
เมถุนูปสญฺหิตาหีติ : เมถุนธมฺมปฏิสํยุตฺตาหิ วาจาหิ. 
สํฆาทิเสโสติ : ฯเปฯ เตนปิ วุจฺจติ “สํฆาทิเสโส”ติ. 
เทฺว มคฺเค อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ยาจติปิ อายาจติปิ ปุจฺฉติปิ            

ปฏิปุจฺฉติปิ อาจิกฺขติปิ อนุสาสติปิ อกฺโกสติปิ. 
วณฺณํ ภณติ นาม เทฺว มคฺเค โถเมติ วณฺเณติ ปสํสติ. 
อวณฺณํ ภณติ นาม เทฺว มคฺเค ขุํเสติ วมฺเภติ ครหติ. 
ยาจติ นาม “เทหิ เม,  อรหสิ เม ทาตุนฺ”ติ. 22

อายาจติ นาม “กทา เต มาตา ปสีทิสฺสติ ? กทา เต ปิตา ปสีทิสฺสติ ? กทา เต เทวตาโย 
ปสีทิสฺสนฺติ ? กทา เต  สุขโณ สุลโย สุมุหุตฺโต ภวิสฺสติ ? กทา เต เมถุนํ ธมฺมํ ลภิสฺสามี”ติ. 23

ปุจฺฉต ินาม “กถํ ตฺวํ สามิกสฺส เทสิ ? กถํ ชารสฺส เทสี”ติ. 
ปฏิปุจฺฉต ินาม “เอวํ กิร ตฺวํ สามิกสฺส เทสิ, เอวํ ชารสฺส เทสี”ติ. 
อาจิกฺขติ นาม ปุฏฺโฐ ภณติ “เอวํ  เทหิ , เอวํ  เทนฺตา สามิกสฺส ปิยา ภวิสฺ สติ มนาปา 

จา”ติ. 
อนุสาสติ นาม อปุฏฺ โฐ ภณติ “เอวํ เทหิ, เอวํ เทนฺตา สามิกสฺส ปิยา ภวิสฺสติ มนาปา 

จา”ติ. 
อกฺโกสติ นาม “อนิมิตฺตาสิ, นิมิตฺตมตฺตาสิ, อโลหิตาสิ, ธุวโลหิ ตาสิ, ธุวโจฬาสิ ,         

ปคฺฆรนฺตีสิ, สิขรณีสิ, อิตฺถีปณฺฑกาสิ, เวปุริสิกาสิ, สมฺภินฺนาสิ, อุภโตพฺยญฺชนกาสี”ติ.  
[๒๘๖] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ 

อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ยาจติปิ อายาจติปิ ปุจฺฉติปิ ปฏิปุจฺฉติปิ อาจิกฺขติปิ       
อนุสาสติปิ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ สํฆาทิเสสสฺส. 

อิตฺถี จ โหติ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี     
สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ 
ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ 
อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 

 ส. เทหิ เม, ททาหิ เม22

 ฉ. ม. ‘เต’ อิติ อิทํ นตฺถิ23
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ปณฺฑโก จ โหติ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ อตฺถี สญฺญี 
สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ 
ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปุริโส จ โหติ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ อตฺถี สญฺญี ฯเปฯ 
ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ 
อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ติรจฺฉานคโต จ โหติ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ อตฺถีสญฺญี ฯเปฯ 
ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ    
อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ วจฺจมคฺคํ     
ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ           
สํฆาทิเสสานํ. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ             
ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ 
ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ.  

เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ 
วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ 
ถุลฺลจฺจยานํ. 

เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี 
ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ 
ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

ฺเทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ 
อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปุริสานํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ      
อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ 
อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ    
วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ 
ทุกฺกฏานํ. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาว
มคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 
ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 
ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ 
ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 
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อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ 
อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ                  
ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ 
อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ สญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ              
ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน      
ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ       
ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ 
อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ         
ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน       
ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ 
อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ 
ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ 
ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน      
ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี 
ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ 
อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏสฺส. 

ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ 
อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ อาทิสฺส 
วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา วจฺจมคฺคํ ปสฺสาวมคฺคํ ฐเปตฺวา 
อธกฺขกํ อุพฺภชาณุมณฺฑลํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ        
ถุลฺลจฺจยสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปุริโส จ โหติ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ 
อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ วจฺจมคฺคํ     
ปสฺสาวมคฺคํ ฐเปตฺวา อธกฺขกํ อุพฺภชาณุมณฺฑลํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณณํปิ ภณติ ฯเปฯ     
อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ ฯเปฯ 
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อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ วจฺจมคฺคํ ปสฺสาว
มคฺคํ ฐเปตฺวา อธกฺขกํ อุพฺภชาณุมณฺฑลํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติ
ปิ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา อุพฺภกฺขกํ อโธชาณุมณฺฑลํ      
อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปุริโส จ โหติ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ 
อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อุพฺภกฺขกํ   
อโธชาณุมณฺฑลํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ        
ทุกฺกฏานํ ฯเปฯ 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ อุพฺภกฺขกํ              
อโธชาณุมณฺฑลํ อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ        
ทุกฺกฏานํ ฯเปฯ 

อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา กายปฏิพทฺธํ อาทิสฺส วณฺณํปิ 
ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ โหติ ฯเปฯ ปุริโส จ โหติ ฯเปฯ ติรจฺฉานคโต จ โหติ ฯเปฯ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 
เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ กายปฏิพทฺธํ 

อาทิสฺส วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ ฯเปฯ 
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ กายปฏิพทฺธํ อาทิสฺส 

วณฺณํปิ ภณติ อวณฺณํปิ ภณติ ฯเปฯ อกฺโกสติปิ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ ฯเปฯ 
[๒๘๗] อนาปตฺติ อตฺถปุเรกฺขารสฺส ธมฺมปุเรกฺขารสฺส อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺส            

อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ. 
วินีตวตฺถุอุทฺทานคาถา 

“โลหิตกํ กกฺกสากิณฺณํ   ขรํ ทีฆญฺจ วาปิตํ 
กจฺจิ สํสีทติ  มคฺโค ?   สทฺธา ทาเนน กมฺมุนา”ติ. 24

วินีตวตฺถุ 
[๒๘๘] เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี นวรตฺตํ กมฺพลํ ปารุตา โหติ. อญฺญตโร 

ภิกฺขุ สารตฺโต ตํ อิตฺถึ เอตทโวจ “โลหิตํ โข เต ภคินี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ, “อามอยฺย นวรตฺโต 
กมฺพโล”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ “กจฺจิ นุ โข อหํ สํฆาทิเสสํ อาปตฺตึ อาปนฺโน”ติ. ภควโต เอตมตฺถํ 
อาโรเจสิ. “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑) 

 ส. สํสรติ24



 17

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กกฺกสกมฺพลํ  ปารุ ตา โหติ. อญฺ ญตโร ภิกฺขุ        25

สารตฺโต ตํ อิตฺถึ เอตทโวจ “ กกฺกสโลมํ โข เต ภคินี”ติ.  สา น ปฏิวิชานิ, “อาม อยฺย                  
กกฺกสกมฺพโล”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺ
สา”ติ. (๒) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี นวาวุตํ  กมฺพลํ ปารุตา โหติ  อญฺญตโร  ภิ กฺขุ        26

สารตฺโต ตํ อิตฺถึ เอตทโวจ “อากิณฺณโลมํ โข เต ภคินี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ, “อาม อยฺย นวาวุโต  27

กมฺพโล”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๓) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี ขรกมฺพลํ ปารุตา โหติ. อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ตํ 

อิตฺถึ เอตทโวจ “ขรโลมํ โข เต ภคินี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ, “อาม อยฺย ขรกมฺพลโก”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๔) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี ทีฆปาวารํ  ปารุตา โหติ. อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต 28

ตํ อิตฺถึ เอตทโวจ “ทีฆโลมํ โข เต ภคินี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ, “อาม อยฺย ทีฆปาวาโร”ติ.  ตสฺ ส     29

กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๕) 
[๒๘๙] เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี เขตฺตํ วปาเปตฺวา อาคจฺฉติ. อญฺญตโร 

ภิกฺขุ สารตฺโต ตํ อิตฺถึ เอตทโวจ “วาปิตํ โข เต ภคินี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ, “อาม อยฺย, โน จ โข       
ปฏิวุตฺตนฺ”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. 
(๖) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ ปริพฺพาชิกํ ปฏิปเถ ปสฺสิตฺวา สารตฺโต ตํ ปริพฺพาชิกํ 
เอตทโวจ “กจฺจิ ภคินิ เต มคฺโค สํสีทตี”ติ.  สา น ปฏิ วิชานิ, “อาม ภิกฺขุ ปฏิปชฺชิสฺสสี”ติ. ตสฺส 30

กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสา”ติ. (๗) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต อญฺญตรํ อิตฺถึ เอตทโวจ “สทฺธาสิ ตฺวํ      

ภคินิ; อปิจ ยํ สามิกสฺส เทสิ, ตํ นมฺหากํ เทสี”ติ. “กึ ภนฺเต”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๘) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต อญฺญตรํ อิตฺถึ เอตทโวจ “สทฺธาสิ ตฺวํ      
ภคินิ; อปิจ ยํ อคฺคทานํ, ตํ นมฺหากํ เทสี”ติ “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส         

 ฉ. ม. ขรกมฺพลํ25

 ส. นวโธตํ26

 ส. นวโธโต27

 ฉ. ม. ปาวารํ28

 ฉ. ม. ปาวาโร29

 ส. สํสรตีติ30
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กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๙) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กมฺมํ กโรติ. อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ตํ อิตฺถึ     

เอตทโวจ “ติฏฺฐ ภคินิ, อหํ กริสฺสามี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ 
ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ.(๑๐) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กมฺมํ กโรติ. ภิกฺขุ สารตฺโต ตํ อิตฺถึ เอตทโวจ “นิสีท 
ภคินิ, อหํ กริสฺสามี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, 
อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑๑) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กมฺมํ กโรติ. อญฺญตโร ภิกฺขุ สารตฺโต ตํ อิตฺถึ      
เอตทโวจ “นิปชฺช ภคินิ, อหํ กริสฺสามี”ติ. สา น ปฏิวิชานิ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อนาปตฺติ 
ภิกฺขุ สํฆาทิเสสสฺส, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสา”ติ. (๑๒) 

ทุฏฺฐุลฺลวาจาสิกฺขาปทํ นิฏฺฐิตํ ตติยํ 
_________________ 

๔. อตฺตกามปาริจริยสิกฺขาปท 
[๒๙๐] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 

เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายี สาวตฺถิยํ กุลูปโก โหติ, พหุกานิ กุลานิ อุปสงฺกมติ. เตน โข 
ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี มตปติกา อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา. อถ โข อายสฺมา อุทายี 
ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย, เยน ตสฺสา อิตฺถิยา นิเวสนํ, เตนุปสงฺกมิ;               
อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ. อถ โข สา อิตฺถี, เยนายสฺมา อุทายี, เตนุปสงฺกมิ;           
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ อุทายึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข ตํ อิตฺถึ         
อายสฺมา อุทายี ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหํเสสิ. อถ โข สา อิตฺถี 
อายสฺมตา อุทายินา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปิตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหํสิตา อายสฺมนฺตํ    
อุทายึ เอตทโวจ “วเทยฺยาถ ภนฺเต, เยน อตฺโถ, ปฏิพลา มยํ อยฺยสฺส ทาตุํ, ยทิทํ จีวรปิณฺฑปาต
เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารนฺ”ติ.  “น โข เต ภคินิ อมฺหากํ ทุลฺลภา, ยทิทํ จีวรปิณฺฑปาต31

เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา; อปิจ โข  โย อมฺหากํ ทุลฺลโภ, ตํ อมฺหากํ เทหี”ติ . “กึ      32

ภนฺเต”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. “อตฺโถ ภนฺเต”ติ. “อตฺโถ ภคินี”ติ. “เอหิ ภนฺเต”ติ โอวรกํ ปวิสิตฺวา 
สาฏกํ นิกฺขิปิตฺวา มญฺจเก อุตฺตานา นิปชฺชิ.  

อถ โข อายสฺมา อุทายี, เยน สา อิตฺถี, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา “โก อิมํ วสลํ ทุคฺคนฺธํ 
อามสิสฺสตี”ติ นิฏฺฐุภิตฺวา  ปกฺกามิ. อถ โข สา อิตฺถี อุชฺฌายติ ขิ ยฺยติ วิปาเจติ “อลชฺชิโน อิเม 33

 อิ. … ปริกฺขารานนฺติ31

 อิ. ฉ. โขสทฺโท นตฺถิ32

 ส. นุฏฺฐุหิตฺวา; ก. นุฏฺฐุภิตฺวา; นิฏฺฐุหิตฺวา33
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สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน; อิเม หิ นาม ธมฺมจาริโน สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน       
สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺติ. นตฺถิ อิเมสํ สามญฺญํ, นตฺถิ อิเมสํ 
พฺรหฺมญฺญํ; นฏฺฐํ อิเมสํ สามญฺญํ, นฏฺฐํ อิเมสํ พฺรหฺมญฺญํ; กุโต อิเมสํ สามญฺญํ ? กุโต อิเมสํ 
พฺรหฺมญฺญํ ? อปคตา อิเม สามญฺญา, อปคตา อิเม พฺรหฺมญฺญา; กถํ หิ นาม สมโณ อุทายี มํ 
สามํ เมถุนธมฺมํ ยาจิตฺวา ‘โก อิมํ วสลํ ทุคฺคนฺธํ อามสิสฺสตี”ติ นิฏฺฐุภิตฺวา ปกฺกมิสฺสติ ? กึ เม     
ปาปกํ ? กึ เม ทุคฺคนฺธํ ? กิสฺสาหํ  เกน หายามี”ติ. อญฺญาปิ อิตฺถิโย อุชฺ ฌายนฺติ ขิยฺยนฺ ติ           34

วิปาเจนฺติ “อลชฺชิโน อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา ทุสฺสีลา มุสาวาทิโน; อิเม หิ นาม ธมฺมจาริโน      
สมจาริโน พฺรหฺมจาริโน สจฺจวาทิโน สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ปฏิชานิสฺสนฺติ. นตฺถิ อิเมสํ 
สามญฺญํ, นตฺถิ อิเมสํ พฺรหฺมญฺญํ; นฏฺฐํ อิเมสํ สามญฺญํ, นฏฺฐํ อิเมสํ พฺรหฺมญฺญํ; กุโต อิเมสํ 
สามญฺญํ ? กุโต อิเมสํ พฺรหฺมญฺญํ ? อปคตา อิเม สามญฺญา, อปคตา อิเม พฺรหฺมญฺญา; กถํ หิ 
นาม สมโณ อุทายี อิมิสฺสา สามํ เมถุนธมฺมํ ยาจิตฺวา ‘โก อิมํ วสลํ ทุคฺคนฺธํ อามสิสฺสตี’ติ   
นิฏฺฐุภิตฺวา ปกฺกมิสฺสติ ? กึ อิมิสฺสา ปาปกํ ? กึ อิมิสฺสา ทุคฺคนฺธํ ? กิสฺสายํ  เกน หายตี”ติ.   35

อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู ตาสํ อิตฺถีนํ อุชฺฌายนฺตีนํ ขิยฺยนฺตีนํ วิปาเจนฺตีนํ. เย เต ภิกฺขู อปฺปิจฺฉา สนฺตุฏฺฐา 
ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา, เต อุชฺฌายนฺติ ขิยฺยนฺติ วิปาเจนฺติ “กถํ หิ นาม อายสฺมา อุทายี 
มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสิสฺสตี”ติ.  

อถ โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺตํ อุทายึ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ. 
อถ โข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสํฆํ สนฺนิปาตาเปตฺวา อายสฺมนฺตํ อุทายึ        
ปฏิปุจฺฉิ “สจฺจํ กิร ตฺวํ อุทายิ มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสสี”ติ. “สจฺจํ 
ภควา”ติ. วิครหิ พุทฺโธ ภควา “อนนุจฺฉวิกํ โมฆปุริส อนนุโลมิกํ อปฺปฏิรูปํ อสฺสามณกํ อกปฺปิยํ 
อกรณียํ; กถํ หิ นาม ตฺวํ โมฆปุริส มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสิสฺสสิ ? 
นนุ มยา โมฆปุริส อเนกปริยาเยน วิราคาย ธมฺโม เทสิโต, โน สราคาย ฯเปฯ กามปริฬาหานํ 
วูปสโม อกฺขาโต ? เนตํ โมฆปุริส อปฺปสนฺนานํ วา ปสาทาย ฯเปฯ เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ          
สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถ 

[๒๙๑] “โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามสฺส สนฺติเก           
อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาเสยฺย ‘เอตทคฺคํ ภคินิ ปาริจริยานํ, ยา มาทิสํ สีลวนฺตํ     
กลฺยาณธมฺมํ พฺรหฺมจารึ เอเตน ธมฺเมน ปริจเรยฺยา’ติ เมถุนูปสญฺหิเตน, สํฆาทิเสโส”ติ. 

[๒๙๒] โย ปนาติ : โย ยาทิโส ฯเปฯ ภิกฺขูติ : ฯเปฯ อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ‘ภิกฺขู’ติ. 
โอติณฺโณ นาม สารตฺโต อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต. 
วิปริณตนฺติ รตฺตํปิ จิตฺตํ วิปริณตฺตํ, ทุฏฺฐํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ, มูฬฺหํปิ จิตฺตํ วิปริณตํ. อปิจ 

รตฺตํ จิตฺตํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปตํ ‘วิปริณตนฺ’ติ. 

 ฉ. ม. กสฺสาหํ34

 ฉ. ม. กสฺสายํ 35
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มาตุคาโม นาม มนุสฺสิตฺถี, น ยกฺขี, น เปตี, น ติรจฺฉานคตา, วิญฺญู ปฏิพลา สุภาสิต   
ทุพฺภาสิตํ ทุฏฺฐุลฺลาทุฏฺฐุลฺลํ อาชานิตุํ. 

มาตุคามสฺส สนฺติเกติ : มาตุคามสฺส สามนฺตา มาตุคามสฺส อวิทูเร. 
อตฺตกามนฺติ : อตฺตโน กามํ อตฺตโน เหตุํ อตฺตโน อธิปฺปายํ อตฺตโน ปาริจริยํ. 
เอตทคฺคนฺติ : เอตํ อคฺคํ เอตํ เสฏฺฐํ เอตํ โมกฺขํ เอตํ อุตฺตมํ เอตํ ปวรํ. 
ยาติ : ขตฺติยา  วา พฺราหฺมณี วา เวสฺสี วา สุทฺที วา. 36

มาทิสนฺติ : ขตฺติยํ วา พฺราหฺมณํ วา เวสฺสํ วา สุทฺทํ วา. 
สีลวนฺตนฺติ : ปาณาติปาตา ปฏิวิรตํ, อทินฺนาทานา ปฏิวิรตํ, มุสาวาทา ปฏิวิรตํ. 
พฺรหฺมจารินฺติ : เมถุนธมฺมา ปฏิวิรตํ. 
กลฺยาณธมฺโม นาม เตน จ สีเลน เตน จ พฺรหฺมจริเยน กลฺยาณธมฺโม โหติ. 
เอเตน ธมฺเมนาติ : เมถุนธมฺเมน. 
ปริจเรยฺยาติ : อภิรเมยฺย. 
เมถุนุปสํหิเตนาติ : เมถุนธมฺมปฏิสํยุตฺเตน. 
สํฆาทิเสโสติ : ฯเปฯ เตนปิ วุจฺจติ “สํฆาทิเสโส”ติ. 
[๒๙๓] อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา สนฺติเก อตฺตกาม           

ปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสสสฺส.  
อิตฺถี จ โหติ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี   

สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อิตฺถิยา สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 
ปณฺฑโก จ โหติ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส สนฺติเก อตฺตกาม        

ปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส. 
ปณฺฑโก จ โหติ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี 

สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปณฺฑกสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 
ปุริโส จ โหติ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ 

ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ปุริสสฺส ติรจฺฉานคตสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ 
ภาสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

ฺติรจฺฉานคโต จ โหติ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ 
ปณฺฑกสญฺญีฯเปฯปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ติรจฺฉานคตสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย 
วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ สนฺติเก        
อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ สํฆาทิเสสานํ. 

เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ             
ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ,ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ อิตฺถีนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ,          

 อิ. ฉ. ม. ขตฺติยี36
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อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. 
เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ 

สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ. 
เทฺว ปณฺฑกา ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี 

ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ ทฺวินฺนํ ปณฺฑกานํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ 
ภาสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

เทฺว ปุริสา ทฺวินฺนํ ปุริสานํ ฯเปฯ เทฺว ติรจฺฉานคตา ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ ติรจฺฉานคต 
สญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ 
นํ ทฺวินฺนํ ติรจฺฉานคตานํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกาม    
ปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. ฯเปฯ 
ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ถุลฺลจฺจยานํ ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี       
สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยนา 
ทุกฺกฏสฺส.  

อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกาม         
ปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ปุริโส จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคต 
สญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ            
ถุลฺลจฺจเยนา ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก           
อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ สํฆาทิเสเสน ทุกฺกฏสฺส. 

อิตฺถี จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ       
ติรจฺฉานคตสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ,       
อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยนา ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกาม
ปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ปุริโส จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ 
อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ       
ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก 
อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจเยน ทุกฺกฏสฺส. 

ปณฺฑโก จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ เวมติโก ฯเปฯ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี 
ฯเปฯ อิตฺถีสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาสติ,         
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อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 
ปุริโส จ ติรจฺฉานคโต จ อุภินฺนํ ปุริสสญฺญี ฯเปฯ เวมติโก ฯเปฯ ติรจฺฉานคตสญฺญี ฯเปฯ 

อิตฺถีสญฺญี ฯเปฯ ปณฺฑกสญฺญี สารตฺโต จ, ภิกฺขุ จ นํ อุภินฺนํ สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ 
ภาสติ, อาปตฺติ ทฺวินฺนํ ทุกฺกฏานํ. 

[๒๙๔] อนาปตฺติ “จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อุปฏฺฐหา”ติ 
ภณติ, อุมฺมตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสฺสาติ. 

วินีตวตฺถุอุทฺทานคาถา 

“กถํ วญฺฌา ลเภ ปุตฺตํ ?  ปิยา จ สุภคา สิยํ ? 
กึ ทชฺชํ ? เกนุปฏฺเฐยฺยํ ?  กถํ คจฺเฉยฺย  สุคฺคตินฺ”ติ. 37

วินีตวตฺถุ 
[๒๙๕] เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา วญฺฌา อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “กถาหํ       

ภนฺเต วิชาเยยฺยนฺ”ติ. “เตนหิ ภคินิ อคฺคทานํ เทหี”ติ. “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. 
ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสิ. “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. 
(๑) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา วิชายินี อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “กถาหํ ภนฺเต ปุตฺตํ 
น  ลเภยฺยนฺ”ติ. “เตนหิ ภคินิ อคฺคทานํ เทหี”ติ. “กึ  ภนฺ เต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส 38

กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๒) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “กถาหํ ภนฺเต สามิกสฺส ปิยา 

อสฺสนฺ”ติ. “เตนหิ ภคินิ อคฺคทานํ เทหี”ติ. “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๓) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “กถาหํ ภนฺเต สุภคา           
อสฺสนฺ”ติ. “เตนหิ ภคินิ อคฺคทานํ เทหี”ติ. “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ 
อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๔) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “กฺยาหํ ภนฺเต อยฺยสฺส ทชฺชา
มี”ติ. “อคฺคทานํ ภคินี”ติ. “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส กุกฺกุจฺจํ อโหสิ ฯเปฯ 
“อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๕) 

เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “เกนาหํ ภนฺเต อยฺยํ            

 ฉ. คจฺเฉยฺยํ37
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อุปฏฺฐามี”ติ.  “อคฺคทาเนน ภคินี”ติ. “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ .  ตสฺส  กุกฺกุจฺจํ 39

อโหสิ ฯเปฯ “อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๖) 
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรา อิตฺถี กุลูปกํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ “กถาหํ ภนฺเต สุคตึ             

คจฺเฉยฺยนฺ”ติ. “เตนหิ ภคินิ อคฺคทานํ เทหี”ติ. “กึ ภนฺเต อคฺคทานนฺ”ติ. “เมถุนธมฺมนฺ”ติ. ตสฺส       
กุกฺกุจฺจํ อโหสิ “กจฺจิ นุ โข อหํ สํฆาทิเสสํ อาปตฺตึ อาปนฺโน”ติ. ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสิ.        
“อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน สํฆาทิเสสนฺ”ติ. (๗) 

อตฺตกามปาริจริยสิกฺขาปทํ นิฏฺฐิตํ จตุตฺถํ 
________________ 

๒. กายสังสัคคสิกขาบท 
ว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม 

เรื่องพระอุทายี 
[๒๖๙] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก

เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทายีอยู่ในป่า วิหารของท่านสวยงาม น่าดู น่าชม ห้องกลางมี
ระเบียงรอบด้าน จัดเตียง ตั่ง ฟูก หมอนไว้เรียบร้อย ตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้พร้อม บริเวณวิหารเตียนสะอาด ชาว
บ้านจำนวนมากพากันมาชม วิหารของท่าน พราหมณ์คนหนึ่งกับภรรยาเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ 
กราบเรียนว่า “พวกข้าพเจ้าอยากชมวิหารของพระคุณเจ้า” ท่านพระอุทายีตอบว่า “พราหมณ์ ถ้าเช่นนั้น
เชิญชมเถิด” แล้วถือลูกกุญแจไขลิ่มผลักบานประตูเข้าไปยังวิหาร 

พราหมณ์เดินตามหลังท่านพระอุทายีเข้าไป ส่วนภรรยาก็เดินตามหลังพราหมณ์เข้าไป 
ขณะนั้นท่านพระอุทายีเดินไปเปิดปิดหน้าต่างบางตอน เวียนรอบห้องแล้วย้อนมาข้างหลัง ได้จับ

ต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของนางพราหมณี 
ครั้งนั้น พราหมณ์นั้นได้ชื่นชมยินดีกับท่านพระอุทายีแล้วกลับไป เมื่อกลับไปแล้ว พราหมณ์ได้

เปล่งวาจาออกมาด้วยความดีใจว่า “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรที่อยู่ในป่าเช่นนี้มีอัธยาศัยกว้างขวาง แม้
พระอุทายีผู้เจริญที่อยู่ในป่าเช่นนี้ก็มีอัธยาศัยกว้างขวาง” 

เมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ นางพราหมณีจึงบอกกับพราหมณ์ว่า “พระอุทายีนั้นจะมีอัธยาศัย
กว้างขวางที่ไหนกัน พระสมณอุทายีจับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนที่ท่านจับนั่นแหละ” 

พอได้ทราบเช่นนั้น พราหมณ์จึงตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตร
เหล่านี้ ไม่มียางอาย ทุศีล ชอบกล่าวเท็จ แต่ก็ปฏิญญาว่า ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติ
พรหมจรรย์ พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม พวกเธอไม่มีความเป็นสมณะ ไม่มีความเป็นพราหมณ์ ความเป็น
สมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสื่อมสิ้นไปแล้ว พวกเธอจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไร พวก
เธอปราศจากความเป็นสมณะ ปราศจากความเป็นพราหมณ์ ไฉนพระสมณ อุทายี จับต้องอวัยวะน้อยใหญ่
ของภรรยาเราเล่า ต่อไปหญิงผู้มีตระกูล ลูกสาวผู้มีตระกูล หญิงสาวผู้มีตระกูล หญิงสะใภ้ผู้มีตระกูล สาวใช้
ประจำตระกูลจะไม่กล้าไปอารามหรือวิหารเป็นแน่ เพราะถ้าพวกเธอไปก็จะต้องถูกพระสมณะเชื้อสาย
ศากยบุตร ประทุษร้ายเอา” 

 อิ. ฉ. ม. อุปฏฺเฐมีติ39
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ภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์ตำหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ มีความ
ละอาย มีความระมัดระวัง ใฝ่การศึกษา จึงตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉนท่านพระอุทายีจึงถูกต้อง
กายกับมาตุคามเล่า” ครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพระอุทายีโดยประการต่าง ๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล
พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้ว ทรงสอบถามท่าน

พระอุทายีว่า “อุทายี ทราบว่าเธอถูกต้องกายกับมาตุคามจริงหรือ” ท่านพระอุทายีกราบทูลว่า “จริง 
พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่า “โมฆบุรุษ การกระทำอย่างนี้ไม่สมควร ไม่คล้อยตาม ไม่
เหมาะสม ไม่ใช่กิจของ สมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนเธอจึงถูกต้องกายกับมาตุคามเล่า เราแสดงธรรมโดย
ประการต่าง ๆ เพ่ือคลายความกำหนัด มิใช่เพ่ือความกำหนัด ฯลฯ เราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะ
กามไว้โดยประการต่าง ๆ มิใช่หรือ การกระทำอย่างนี้ มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทำคนที่
เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย่ิงขึ้น ได้เลย ที่จริง กลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลย คนที่เลื่อมใส
อยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไป” ตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยาก ฯลฯ คุณแห่งการปรารภความ
เพียร แล้วทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้ว จึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยก
สิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี ้

พระบัญญัต ิ
[๒๗๐]  ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้ว มีจิตแปรปรวน ถูกต้องกายกับมาตุคาม คือ จับมือ 

จับช้องผมหรือลูบคลำอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึง เป็นสังฆาทิเสส 
เรื่องพระอุทายี จบ 

สิกขาบทวิภังค์ 
[๒๗๑] คำว่า ก็...ใด คือ ผู้ใด ผู้เช่นใด ฯลฯ นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ก็...ใด 
คำว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ที่ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ฯลฯ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่า 

ภิกษุ ในความหมายนี้ 
ที่ชื่อว่า ถูกราคะครอบงำแล้ว คือ มีความยินดี เพ่งเล็ง มีจิตรักใคร่ 
คำว่า แปรปรวน ความว่า จิตกำหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง จิตโกรธแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง 

จิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง แต่จิตกำหนัดแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า แปรปรวน ในความ
หมายนี้ 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่ หญิงมนุษย์ ไม่ใช่นางยักษ์ ไม่ใช่นางเปรต ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 
หญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้น หญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึง 

คำว่า กับ คือ โดยความเป็นอันเดียวกัน 
คำว่า ถูกต้อง คือ ท่านกล่าวถึงความประพฤติล่วงเกิน 
ที่ชื่อว่า มือ หมายเอาตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายเล็บ 
ที่ชื่อว่า ช้องผม ได้แก่ เส้นผมล้วนๆ หรือแซมด้าย แซมดอกไม้ แซมเงิน แซมทอง แซมแก้วมุกดา 

หรือแซมแก้วมณี 
ที่ชื่อว่า อวัยวะ คือ ยกเว้นมือและช้องผม นอกนั้นชื่อว่าอวัยวะ 
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บทภาชนีย์ 
มาติกา 

[๒๗๒] จับต้อง ลูบคลำ ลูบลง ลูบขึ้น จับกดลง จับให้เงยขึ้น ฉุดมา ผลักไป นวด บีบ จับ ต้อง 
ที่ชื่อว่า จับต้อง คือ กิริยาเพียงแต่ลูบคลำ 
ที่ชื่อว่า ลูบคลำ คือ ลูบคลำไปทางโน้นทางนี้ 
ที่ชื่อว่า ลูบลง คือ ลูบลงเบื้องล่าง 
ที่ชื่อว่า ลูบขึ้น คือ ลูบขึ้นเบื้องบน 
ที่ชื่อว่า จับกดลง คือ จับโน้มลงข้างล่าง 
ที่ชื่อว่า จับให้เงยขึ้น คือ จับให้เงยขึ้นข้างบน 
ที่ชื่อว่า ฉุดมา คือ รั้งมา 
ที่ชื่อว่า ผลักไป คือ ผลักออกไป 
ที่ชื่อว่า นวด คือ จับอวัยวะแล้วบีบนวด 
ที่ชื่อว่า บีบ คือ บีบรัดกับผ้าหรืออาภรณ์บางอย่าง 
ที่ชื่อว่า จับ คือ ลักษณะเพียงแต่จับ 
ที่ชื่อว่า ต้อง คือ ลักษณะเพียงสัมผัส 
คำว่า เป็นสังฆาทิเสส ความว่า สำหรับอาบัตินั ้น สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้

มานัตและเรียกเข้าหมู่ คณะก็ทำไม่ได้ ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้ ฉะนั้น จึงตรัสว่า เป็นสังฆาทิเสส 
คำว่า “เป็นสังฆาทิเสส” นี้ เป็นการขนานนาม เป็นชื่อของหมวดอาบัตินั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มี

พระภาคจึงตรัสว่า “เป็นสังฆาทิเสส” 
ภิกขุเปยยาล 

หญิง 
[๒๗๓]  (๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 

ลูบคลำ ลูบลง ลูบขึ้น จับกดลง จับให้เงยขึ้น ฉุดมา ผลักไป นวด บีบ จับ ต้องกายของหญิง ต้องอาบัติ     
สังฆาทิเสส 

(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ 
ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 
ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ 
ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 
ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

บัณเฑาะก์ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 

ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับ

ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติทุกกฏ 
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(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 
ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับ
ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ ใช้กายจับต้อง 
ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ชาย 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ กายจับต้อง ลูบคลำ 

ฯลฯ จับ ต้องกายของชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ 

ฯลฯ จับ ต้องกายของชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 

ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ 

ฯลฯ จับ ต้องกายของชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 

ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 
สัตว์ดิรัจฉาน 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับ
ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติ ทุกกฏ 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุใช้กาย
จับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 
ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติ ทุกกฏ 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับ
ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติ ทุกกฏ 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 
ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติ ทุกกฏ 

เอกมูลกนัย จบ 
หญิง ๒ คน 

[๒๗๔] (๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้
กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุใช้กาย
จับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ คนและ มีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
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บัณเฑาะก์ ๒ คน 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและ มีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้

กายจับต้อง ลูบคลำฯลฯ จับ ต้องกายของบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
ชาย ๒ คน 

(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัดจัด (๓) ภิกษุใช้กาย
จับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของชายทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้

กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของชายทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ตัวและมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ตัว ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ ตัวและ มีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้

กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของสัตว์ดิรัจฉาน ทั้ง ๒ ตัว ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
หญิงและบัณเฑาะก์ 

[๒๗๕] (๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความ
กำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติสังฆาทิ
เสส 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและบัณเฑาะก์ ทั้ง ๒ คนและมีความ
กำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของ คนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด(๓) 
ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ
ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด 
(๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 
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หญิงและชาย 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คน และมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุใช้

กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติสังฆาทิเสส 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและชายทั้ง ๒ คนและ มีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุใช้กาย

จับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 
หญิงและสัตว์ดิรัจฉาน 

(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้
กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติสังฆาทิเสส 

(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและสัตว์ ดิรัจฉานทั้ง ๒ และมีความ
กำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้
กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติ ทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จ้บต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

บัณเฑาะก์และชาย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ ต้อง

อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ คน ฯลฯ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ และมีความกำหนัด 
(๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ 
ฯลฯ 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ ฯลฯ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ทั้ง ๒ ฯลฯ 
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(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติ ทุกกฏ ๒ ตัว 

ชายและสัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้

กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติ ทุกกฏ ๒ ตัว 
(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชายและสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ฯลฯ 
(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ฯลฯ 
(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ ฯลฯ 
(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติ ทุกกฏ ๒ ตัว 
ทุมูลกนัย จบ 

ของท่ีเน่ืองด้วยกายของหญิง 
[๒๗๖] (๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับต้อง 

ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้กายจับ

ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย 
ฯลฯ 

ของท่ีเน่ืองด้วยกายถูกต้องกายของหญิง 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับ

ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของที่

เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของหญิงทั้ง ๒ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 
ของท่ีเน่ืองด้วยกายถูกต้องของท่ีเน่ืองด้วยกายของหญิง 

(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับ
ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของหญิง ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของที่
เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของหญิงทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ
ใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
ฯลฯ 

ของท่ีโยนไปถูกต้องกายของหญิง 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องกาย

ของหญิง ต้องอาบัติทุกกฎ ฯลฯ 



 30

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของ
โยนไปถูกต้องกายของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและ มีความกำหนัด (๓) ภิกษุ
ใช้ของโยนไปถูกต้องกายของคนทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

ของท่ีโยนไปถูกต้องของท่ีเน่ืองด้วยกายของหญิง 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของ

ที่เนื่องด้วยกายของหญิง ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของ

โยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของโยนไปถูกต้องของ

ที่โยนมาของหญิง ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุใช้ของ

โยนไปถูกต้องของที่โยนมาของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

ใช้ของโยนไปถูกต้องของที่โยนมาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
ภิกขุเปยยาล จบ 

อิตถีเปยยาล 
หญิงถูกต้องกายของภิกษุ 

[๒๗๗] (๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด  (๓) หญิงใช้กายจับต้ อง 
ลูบคลำ ลูบลง ลูบขึ้น จับกดลง จับให้เงยขึ้น ฉุดมา ผลักไป นวด บีบ จับ ต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความ
ประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้ สัมผัส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) หญิงทั้ง ๒ ใช้
กายจับต้อง ลูบคลำ ลูบลง ลูบขึ้น จับกดลง จับให้เงยขึ้น ฉุดมา ผลักไป นวด บีบ จับ ต้องกายของภิกษุ 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
ใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้
สัมผัส ต้องทุกกฏกับอาบัติสังฆาทิเสส ฯลฯ 

หญิงถูกต้องของท่ีเน่ืองด้วยกายของภิกษุ 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) หญิงใช้กายจับต้อง ลูบคลำ 

ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้อง
อาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) หญิงทั้ง ๒ ใช้
กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วย
กาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ 
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(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
คนใช้กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายาม
ด้วยกาย รับผู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 

หญิงใช้ของท่ีเน่ืองด้วยกายถูกต้องกายของภิกษุ 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) หญิงใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับ

ต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้อง
อาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) หญิงทั้ง ๒ 
คนใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายาม
ด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
ใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายาม
ด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติ ทุกกฏกับอาบัติถุลลัจจัย ฯลฯ 

[๒๗๘] (๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) หญิงใช้ของที่เนื่องด้วย
กายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วย
กาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) หญิงทั้ง ๒ ใช้
ของที่เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ 
พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
ใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้อง ลูบคลำ ฯลฯ จับ ต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะ
เสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

หญิงใช้ของท่ีโยนถูกต้องกายของภิกษุ 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) หญิงใช้ของโยนมาถูกต้องกาย

ของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) หญิงทั้ง ๒ ใช้

ของโยนมาถูกต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
ใช้ของโยนมาถูกต้องกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์ จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติ    
ทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

หญิงใช้ของท่ีโยนถูกต้องของท่ีเน่ืองด้วยกายของภิกษุ 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) หญิงใช้ของโยนมาถูกต้องของ

ที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ เอาของ

โยนมาถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้อง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
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(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
เอาของโยนมาถูกต้องของที่เนื่องด้วยกายของภิกษุ ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้
สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

หญิงใช้ของท่ีโยนถูกต้องของท่ีโยนของภิกษุ 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) หญิงใช้ของโยนมาถูกต้องของ

ที่ภิกษุโยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย แต่ไม่รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัด (๓) ทั้ง ๒ ใช้ของ

โยนมาถูกต้องของที่ภิกษุโยนไป ภิกษุมีความประสงค์ จะเสพ พยายามด้วยกาย แต่ไม่รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ทั้ง ๒ 
ใช้ของโยนมาถูกต้องของที่ภิกษุโยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย แต่ไม่รับรู้สัมผัส ต้อง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

อิตถีเปยยาล จบ 
[๒๗๙] ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย แต่ไม่รับรู้สัมผัส ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ แต่ไม่พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ ไม่พยายามด้วยกาย และไม่รับรู้สัมผัส ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น พยายามด้วยกาย แต่ไม่รับรู้สัมผัส ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น แต่ไม่พยายามด้วยกาย รับรู้สัมผัส ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น ไม่พยายามด้วยกาย และไม่รับรู้สัมผัส ไม่ต้องอาบัติ 

อนาปัตติวาร 
ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ 
[๒๘๐]  ๑. ภิกษุไม่จงใจ 
๒. ภิกษุถูกต้องเพราะไม่มีสต ิ
๓. ภิกษุไม่รู ้
๔. ภิกษุไม่ยินด ี
๕. ภิกษุวิกลจริต 
๖. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 
๗. ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 
๘. ภิกษุต้นบัญญัติ 

คาถารวมวินีตวัตถุ 
เรื่องท่ีทรงวินิจฉัยแล้ว 

เรื่องมารดา ๑ เรื่อง    เรื่องธิดา ๑ เรื่อง 
เรื่องน้องสาว ๑ เรื่อง   เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง 
เรื่องนางยักษ์ ๑ เรื่อง   เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงนอนหลับ ๑ เรื่อง   เรื่องหญิงที่ตายแล้ว ๑ เรื่อง 
เรื่องสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ๑ เรื่อง  เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง 



 33

เรื่องหญิงร่วมกันฉุด ๑ เรื่อง   เรื่องสะพาน ๑ เรื่อง 
เรื่องหนทาง ๑ เรื่อง    เรื่องต้นไม้ ๑ เรื่อง 
เรื่องเรือ ๑ เรื่อง    เรื่องเชือก ๑ เรื่อง 
เรื่องท่อนไม้ ๑ เรื่อง    เรื่องใช้บาตรดัน ๑ เรื่อง 
เรื่องไหว้ ๑ เรื่อง    เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง ๑ เรื่อง 

วินีตวัตถุ 
เรื่องมารดา ๑ เรื่อง 

[๒๘๑] สมัยนั้น ภิกษุรู ปหนึ่งจับต้องมารดาด้วยความรักฉันแม่ลูก ท่านเกิดความกังวลใจว่ า เรา
ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า 
“ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑) 

เรื่องธิดา ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจับต้องธิดาด้วยความรักฉันพ่อลูก ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ

สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๒) 

เรื่องน้องสาว ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจับต้องน้องสาวด้วยความรักฉันน้องสาว ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้อง

อาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอ
ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๓) 

เรื่องอดีตภรรยา ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับอดีตภรรยา ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเส

สหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติ      
สังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๔) 

เรื่องนางยักษ์ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับนางยักษ์ ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

หรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ    
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่อง ที่ ๕) 

เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับบัณเฑาะก์ ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเส

สหรือหนอ จึงนำเรื่งนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ    
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่อง ที่ ๖) 

เรื่องหญิงนอนหลับ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับหญิงนอนหลับ ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ      

สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๗) 

เรื่องหญิงท่ีตายแล้ว ๑ เรื่อง 
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สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับหญิงที่ตายแล้ว ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ     
สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่อง ที่ ๘) 

เรื่องสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ

สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๙) 

เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งถูกต้องกายกับตุ๊กตาไม้ ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสส   

หรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ        
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๐) 

เรื่องหญิงร่วมกันฉุด ๑ เรื่อง 
[๒๘๒] สมัยนั้น หญิงจำนวนมากจับแขนต่อ ๆ กันโอบภิกษุรูปหนึ่งพาไป ท่านเกิดความกังวล

ใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัส
ถามว่า “ภิกษุ เธอยินดีหรือ” “ไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า” “ภิกษุ เธอไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ” (เรื่องที่ ๑๑) 

เรื่องสะพาน ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด จึงเขย่าสะพานไม้ที่หญิงเดินขึ้นไป ท่านเกิดความกังวลใจว่า 

เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า 
“ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๒) 

เรื่องหนทาง ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งพบหญิงเดินสวนทางมา มีความกำหนัดจึงกระทบไหล่ ท่านเกิดความกังวล

ใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัส
ว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๑๓) 

เรื่องต้นไม้ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด จึงเขย่าต้นไม้ที่หญิงขึ้นไป ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้อง

อาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอ
ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๔) 

เรื่องเรือ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด จึงโคลงเรือที่หญิงนั่ง ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้อง

อาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี พระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอ
ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๕) 

เรื่องเชือก ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด จึงดึงเชือกที่หญิงจับไว้ ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้อง

อาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอ
ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่องที่ ๑๖) 
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เรื่องท่อนไม้ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด จึงฉุดท่อนไม้ที่หญิงถือไว้ ท่านเกิดความ กังวลใจว่า เราต้อง

อาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอ
ไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่องที่ ๑๗) 

เรื่องใช้บาตรดัน ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ใช้บาตรดันหญิง ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ

สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย” (เรื่องที่ ๑๘) 

เรื่องไหว้ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ยกเท้าถูกหญิงผู้กำลังไหว้ ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้อง

อาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ ผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอ
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่อง ที่ ๑๙) 

เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งพยายามจะจับหญิงแต่ไม่ได้ถูกตัว ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ

สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๒๐) 

กายสังสัคคสิกขาบทท่ี ๒ จบ 

๓. ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท 
ว่าด้วยการพูดเก้ียวหญิง 

เรื่องพระอุทายี 
[๒๘๓] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก

เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทายีอยู่ในป่า วิหารของท่านสวยงาม น่าดู น่าชม หญิงจำนวนมาก
พากันไปที่วัดเพ่ือชมวิหาร พากันเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ ครั้นเข้าไปหาแล้ว กล่าวว่า “พวกดิฉัน
ต้องการชมวิหารของพระคุณเจ้า เจ้าค่ะ” 

ท่านพระอุทายีพาหญิงเหล่านั้นชมวิหาร พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ขอบ้าง อ้อนวอนบ้าง ถามบ้าง ถาม
ซ้ำบ้าง บอกบ้าง สอนบ้าง ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนัก ทวารเบาของหญิงเหล่านั้น 

พวกหญิงที่ไม่กลัวบาป ใจถึง ไม่มียางอาย บ้างก็ย้ิมพราย บ้างก็พูดย่ัว บ้างก็กระซิกกระซี้ บ้างก็
กระเซ้ากับท่านพระอุทายี ส่วนพวกหญิงที่มีความละอายใจ ก็เลี่ยงออกไปแล้วฟ้องภิกษุทั้งหลายว่า “ท่าน
เจ้าข้า คำเช่นนี้ไม่เหมาะ ไม่ควร สามีพูดเช่นนี้พวกเราก็ยังไม่ชอบ นี่พระคุณเจ้าอุทายีมาพูดได้อย่างไร” 

บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ มีความละอาย มีความระมัดระวัง ใฝ่การศึกษา จึงพากันตำหนิ 
ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉนท่านพระอุทายี จึงพูดเก้ียวมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบเล่า” ครั้นภิกษุเหล่านั้น
ตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่าง ๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามท่านพระอุทายี

ว่า “อุทายี ทราบว่า เธอพูดเก้ียวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบจริงหรือ” ท่านทูลรับว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่า “โมฆบุรุษ การกระทำอย่างนี้ไม่สมควร ไม่คล้อยตาม ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจ
ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนเธอจึงพูดเก้ียวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบเล่า โมฆบุรุษ เราแสดงธรรม
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โดยประการต่าง ๆ เพ่ือคลายความกำหนัด มิใช่เพ่ือความกำหนัด ฯลฯ เราบอกการระงับความกลัดกลุ้ม
เพราะกามไว้โดยประการต่าง ๆ มิใช่หรือ โมฆบุรุษ การกระทำอย่างนี้ มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส 
ฯลฯ” แล้ว จึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ 

พระบัญญัต ิ
[๒๘๔] ก็ภิกษุ ใดถูกราคะครอบงำแล้ว มีจิตแปรปรวน พูดเก้ียวมาตุคาม ด้วยวาจาชั่ว

หยาบ พาดพิงเมถุน เหมือนชายหนุ่มพูดเก้ียวหญิงสาว เป็นสังฆาทิเสส 
เรื่องพระอุทายี จบ 

สิกขาบทวิภังค์ 
[๒๘๕] คำว่า ก็...ใด คือผู้ใด ผู้เช่นใด ฯลฯ นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ก็...ใด 
คำว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ที่ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ฯลฯ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่า 

ภิกษุ ในความหมายนี้ 
ที่ชื่อว่า ถูกราคะครอบงำแล้ว คือ มีความยินดี เพ่งเล็ง มีจิตรักใคร่ 
คำว่า แปรปรวน ความว่า จิตกำหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง จิตโกรธแล้ว ชื่อว่าแปรปรวนบ้าง 

จิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง แต่จิตกำหนัดแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า แปรปรวน ในความ
หมายนี้ 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่ หญิงมนุษย์ ไม่ใช่นางยักษ์ ไม่ใช่นางเปรต ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย แต่
เป็นหญิงที่รู้เดียงสา สามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิต ทุพภาษิต คำหยาบและคำสุภาพ 

วาจาที่ชื่อว่า ชั่วหยาบ ได้แก่ ถ้อยคำที่พาดพิงเมถุนธรรมทางทวารหนัก ทวารเบา 
คำว่า พูดเก้ียว นี้ ท่านเรียกความประพฤติล่วงเกิน 
คำว่า เหมือนชายหนุ่มพูดเก้ียวหญิงสาว ได้แก่  หนุ่มพูดเก้ียวสาว ชายวัยรุ่น พูดเก้ียวหญิงวัย

รุ่น คือ ชายผู้บริโภคกามพูดเก้ียวหญิงผู้บริโภคกาม 
คำว่า พาดพิงเมถุน ได้แก่ ถ้อยคำเก่ียวกับเมถุนธรรม 
คำว่า เป็นสังฆาทิเสส ความว่า สำหรับอาบัตินี ้ สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาส ฯลฯ เพราะเหตุนั้น พระผู้

มีพระภาคจึงตรัสว่า “เป็นสังฆาทิเสส” 

บทภาชนีย์ 
มาติกา 

ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ขอบ้าง อ้อนวอนบ้าง ถามบ้าง ถามซ้ำบ้าง บอกบ้าง สอนบ้าง ด่าบ้าง 
พาดพิงทวารทั้งสอง 

ที่ชื่อว่า พูดชม คือ พูดชมเชย พรรณนา พูดสรรเสริญทวารทั้งสอง 
ที่ชื่อว่า พูดติ คือ พูดข่ม พูดเสียดสี พูดติเตียนทวารทั้งสอง 
ที่ชื่อว่า ขอ คือ พูดว่า “จงให้แก่เรา ควรให้แก่เรา” 
ที่ชื่อว่า อ้อนวอน คือ พูดว่า  “เมื่อไรมารดาของเธอจักเลื่อมใส  เมื่อไรบิดาของเธอจักเลื่อมใส 

เมื่อไรเทวดาของเธอจักเลื่อมใส เมื่อไรเธอจะมีขณะดี มีลยะดี มีครู่ดี เมื่อไรเราจะได้เสพเมถุนธรรมกับเธอ” 
ที่ชื่อว่า ถาม คือ ถามว่า “เธอให้แก่สามีอย่างไรหรือให้แก่ชายชู้อย่างไร” 
ที่ชื่อว่า ถามซ้ำ คือ สอบถามว่า “ทราบว่า เธอให้แก่สามีอย่างนี้ ให้แก่ชายชู้อย่างนี้หรือ” 
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ที่ชื่อว่า บอก คือ พอถูกถามจึงบอกว่า “เธอจงให้อย่างนี้ เมื่อให้อย่างนี ้ จะเป็นที่รักใคร่พอใจของ
สามี” 

ที่ชื่อว่า สอน คือ เขาไม่ถามก็ สอนว่า “เธอจงให้อย่างนี้ เมื่อให้อย่างนี ้ จะเป็นที่รักใคร่พอใจของ
สามี” 

ที่ชื่อว่า ด่า คือ ด่าว่า “เธอไม่มีเครื่องหมายเพศ เธอสักแต่ว่ามีเครื่องหมายเพศ เธอไม่มีประจำ
เดือน เธอมีประจำเดือนไม่หยุด เธอใช้ผ้าซับเสมอ เธอเป็นคนไหลซึม เธอมีเดือย เธอเป็นบัณเฑาะก์หญิง 
เธอมีลักษณะคล้ายชาย เธอมีทวารหนักทวารเบาติดกัน เธอมีสองเพศ” 

หญิง 
[๒๘๖] (๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติ

บ้าง ขอบ้าง อ้อนวอนบ้าง ถามบ้าง ถามซ้ำบ้าง บอกบ้าง สอนบ้าง ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของ
หญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุไม่แน่ใจหญิงว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็น บัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่า
เป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง 
พาดพิงทวารหนักทวารเบาของหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

บัณเฑาะก์ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูด

ติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของ บัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็น ชาย ฯลฯ สำคัญว่า

เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง 
พาดพิงทวารหนักทวารเบาของ บัณเฑาะก์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ชาย 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน 

ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง 
ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนัก ทวารเบาของชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ 

สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูด
ชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

หญิง ๒ คน 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม

บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ 

สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ 
ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

บัณเฑาะก์ ๒ คน 
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(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญก์ว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติ      
ถุลลัจจัย ๒ ตัว 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย 
ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง 
ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนัก ทวารเบาของบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ชาย ๒ คน 
(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่า

เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม
บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของชายทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว 
(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ตัว ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็น

สัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชายและมีความ
กำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่า บ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ตัว 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

หญิงและบัณเฑาะก์ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับสังฆาทิเสส 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและบัณเฑาะก์ ทั้ง ๒ คน ฯลฯ ต้อง

อาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ สำคัญว่าเป็น
ชาย ฯลฯ ต้องอาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม
บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับ ถุลลัจจัย 

หญิงและชาย 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม

บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของ ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับสังฆาทิเสส 
(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่าเป็น

บัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง 
พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนัก ทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย 

หญิงและสัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับสังฆาทิเสส 
(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน ทั้ง ๒ ฯลฯ สำคัญ

ว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูด
ชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิง ทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย 

บัณเฑาะก์และชาย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับ        
ถุลลัจจัย 
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(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่า
เป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง 
พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ และมีความกำหนัด 

(๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนัก ทวารเบาของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับ       
ถุลลัจจัย 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ 
ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ชายและสัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นชายและสัตว์

ดิรัจฉานทั้ง ๒ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมี
ความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงทวารหนักทวารเบาของทั้ง ๒ ต้องอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตัว 

ใต้รากขวัญและเหนือเข่า 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ 

ด่าบ้าง พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ำเหนือเข่าขึ้นไป เว้นทวารหนักและทวาร
เบาของหญิง ต้องอาบัติ ถุลลัจจัย ฯลฯ 

(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม

บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ำเหนือเข่าขึ้นไป เว้น
ทวารหนักและทวารเบาของหญิงทั้ง ๒ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ
พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ำเหนือเข่าขึ้น
ไป เว้นทวารหนักและทวารเบาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย ฯลฯ 

เหนือรากขวัญและใต้เข่า 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ 

ด่าบ้าง พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ำใต้เข่าลงมาของหญิง ต้องอาบัติ       
ทุกกฏ 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ (๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิง 
ฯลฯ (๑) สัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ ต้องอาบัติทุกกฏ 

(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม
บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ำใต้เข่าลงมาของ
หญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ
พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ำใต้เข่าลง
มาของทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
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พูดพาดพิงถึงของท่ีเน่ืองด้วยกาย 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ 

ด่าบ้าง พาดพิงถึงของที่เนื่องด้วยกายของหญิง ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ (๑) เป็นชาย ฯลฯ (๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ ต้องอาบัติทุกกฏ 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุพูดชม

บ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงถึงของที่เนื่องด้วยกายของหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

พูดชมบ้าง พูดติบ้าง ฯลฯ ด่าบ้าง พาดพิงถึงของที่เนื่องด้วยกายของทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯลฯ 
อนาปัตติวาร 

ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ 
[๒๘๗]  ๑. ภิกษุมุ่งอรรถะ 
๒. ภิกษุมุ่งธรรม 
๓. ภิกษุมุ่งพร่ำสอน 
๔. ภิกษุวิกลจริต 
๕. ภิกษุต้นบัญญัติ 

คาถารวมวินีตวัตถุ 
เรื่องท่ีทรงวินิจฉัยแล้ว 

เรื่องผ้ากัมพลสีแดง ๑ เรื่อง  เรื่องผ้ากำพลขนแข็ง ๑ เรื่อง 
เรื่องผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง ๑ เรื่อง  เรื่องผ้ากัมพลขนหยาบ ๑ เรื่อง 
เรื่องผ้าห่มขนยาว ๑ เรื่อง   เรื่องนาหว่าน ๑ เรื่อง 
เรื่องหนทางราบเรียบ ๑ เรื่อง  เรื่องมีศรัทธา ๑ เรื่อง 
เรื่องให้ทาน ๑ เรื่อง    เรื่องทำงาน ๓ เรื่อง 

วินีตวัตถุ 
เรื่องผ้ากัมพลสีแดง ๑ เรื่อง 

[๒๘๘] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งห่มผ้ากัมพลใหม่สีแดง ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอ
ว่า “น้องหญิง เธอมีสีแดงแท้” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “ใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า ผ้ากัมพลใหม่
สีแดง” ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑) 

เรื่องผ้ากัมพลขนแข็ง ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งห่มผ้ากัมพลขนแข็ง ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้อง

หญิง เธอมีขนแข็งแท้” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “ใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า ผ้ากัมพลขนแข็ง” 
ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๒) 

เรื่องผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งห่มผ้ากัมพลซักใหม่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้อง

หญิง เธอมีขนยุ่งเหยิง” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “ใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า ผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง” 
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ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๓) 

เรื่องผ้ากัมพลขนหยาบ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งห่มผ้ากัมพลขนหยาบ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้อง

หญิง เธอมีขนหยาบ” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “ใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า ผ้ากัมพลขนหยาบ” 
ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติ สังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๔) 

เรื่องผ้าห่มขนยาว ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งห่มผ้าห่มขนยาว ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้องหญิง 

เธอมีขนยาว” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “ใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า ผ้าห่มขนยาว” ท่านเกิดความ
กังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์
ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๕) 

เรื่องนาหว่าน ๑ เรื่อง 
[๒๘๙] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งหว่านนาแล้วเดินมา ภิกษุรูปหนึ่งมีความ กำหนัด ได้กล่าวกับ

เธอว่า “น้องหญิง เธอหว่านเสร็จแล้วหรือ” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “ใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้า 
หว่านเสร็จแล้วแต่ยังมิได้ไถกลบ” ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้
ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติ
ทุกกฏ” (เรื่องที่ ๖) 

เรื่องหนทางราบเรียบ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งพบนางปริพาชิกาเดินสวนทางมา มีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้อง

หญิง ทางของเธอราบเรียบหรือ” แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่า “เจ้าค่ะ นิมนต์พระคุณเจ้าเดินไป
เถิด” ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค
ให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๗) 

เรื่องมีศรัทธา ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับหญิงคนหนึ่งว่า “น้องหญิง เธอเป็นคนมีศรัทธา 

จะถวายสิ่งที่เธอให้แก่สามีแก่พวกอาตมาบ้างไม่ได้หรือ” “อะไรเจ้าค่ะ” ภิกษุนั้นตอบว่า “เมถุนธรรม” แล้ว
เกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๘) 

เรื่องให้ทาน ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับหญิงคนหนึ่งว่า “น้องหญิง เธอเป็นคนมีศรัทธา 

จะถวายทานอันเลิศแก่พวกอาตมาบ้างไม่ได้หรือ” “อะไร เจ้าค่ะ” ภิกษุนั้นตอบว่า “เมถุนธรรม” แล้วเกิด
ความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๙) 

เรื่องทำงาน ๓ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้องหญิง 

หยุดเถิด อาตมาจักช่วยทำ” แต่นางไม่รู้ความหมาย ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ
หนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ         
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๐) 
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สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้องหญิง 
นั่งเถิด อาตมาจักช่วยทำ” แต่นางไม่รู้ความหมาย ท่านเกิด ความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ
หนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ          
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๑) 

สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้กล่าวกับเธอว่า “น้องหญิง 
นอนพักเถิด อาตมาจักช่วยทำ” แต่นางไม่รู้ความหมาย ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเส
สหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ
สังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ” (เรื่องที่ ๑๒) 

ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบทท่ี ๓ จบ 

๔. อัตตกามปาริจริยสิกขาบท 
ว่าด้วยการให้บำเรอความใคร่ของตน 

เรื่องพระอุทายี 
[๒๙๐]  สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อาราม ของอนาถบิณฑิก

เศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทายีเป็นพระที่ใกล้ชิดตระกูลในกรุงสาวัตถี ไปมาหาสู่ตระกูลเป็น
อันมาก สมัยนั้น มีหญิงม่ายผัวตายคนหนึ่ง รูปงาม น่าดู น่าชม ครั้นเวลาเช้า ท่านพระอุทายีครอง          
อันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเดินไปถึงเรือนหญิงม่ายนั้นครั้นถึงแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ ครั้นแล้ว
หญิงม่ายจึงเข้าไปหาถึงที่ท่านพระอุทายีนั่ง กราบแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้วท่าน พระอุทายีชี้แจงให้
หญิงม่ายเห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง
ด้วยธรรมีกถา ครั้งนั้น หญิงม่ายได้กล่าวปวารณา๑ ท่านพระอุทายีว่า “พระคุณเจ้า โปรดบอกเถิด ท่าน
ต้องการสิ่งใดที่ดิฉันสามารถจัดถวายได้ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร” 

“ปัจจัยเหล่านั้นหาได้ไม่ยาก เธอจงถวายสิ่งที่หาได้ยากแก่อาตมาเถิด” 
“อะไรหรือ เจ้าค่ะ” 
“เมถุนธรรม” 
“ท่านต้องการหรือเจ้าค่ะ” 
“อาตมาต้องการ” 
หญิงม่ายจึงกล่าวว่า “นิมนต์ท่านมาเถิดเจ้าค่ะ” แล้วเดินเข้าห้องเปลื้องผ้านุ่งแล้วนอนหงายบน

เตียง 
ขณะนั้น ท่านพระอุทายีเดินตามนางเข้าไปถึงเตียงกล่าวว่า “ใครจักลูบคลำหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็น

คนนี้ได้” ถ่มน้ำลายแล้วจากไป 
หญิงม่ายตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหล่านี้ ไม่มียางอาย ทุศีล 

ชอบพูดเท็จ แต่ก็ปฏิญญาว่า ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ พูดจริง มีศีล มีกัลยาณ
ธรรม พวกเธอไม่มีความเป็นสมณะ ไม่มีความเป็นพราหมณ์ ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์ของพวก
เธอเสื่อมสิ้นไปแล้ว พวกเธอจะเป็นสมณะ เป็นพราหมณ์ได้อย่างไร พวกเธอปราศจากความเป็นสมณะ 
ปราศจากความเป็นพราหมณ์ ไฉนพระสมณอุทายีขอเมถุนธรรมกะเราแล้วกลับถ่มน้ำลายกล่าวว่า “ใครจัก
ลูบคลำหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็นคนนี้ได้” แล้วจากไปเล่า เรามีอะไรชั่วนักหรือ มีอะไรที่มีกลิ่นเหม็นนักหรือ เรา
เลวกว่าหญิงคนอื่นอย่างไร” 
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แม้หญิงพวกอื่นก็พากันตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหล่านี้ ไม่มี
ยางอาย ทุศีล ชอบกล่าวเท็จ ฯลฯ หญิงม่ายนี้มีอะไรชั่วนักหรือ มีอะไรที่มีกลิ่นเหม็นนักหรือ นางเลวกว่า
หญิงอื่นอย่างไร” 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินหญิงเหล่านั้นตำหนิ ประณาม โพนทะนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความ
ละอาย มีความระมัดระวัง ใฝ่การศึกษา จึงพากันตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “ไฉนท่านพระอุทายีจึงพูด
สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้า มาตุคามเล่า” ครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุทายีโดย
ประการต่าง ๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามท่านพระอุทา

ยีว่า “อุทายี ทราบว่า เธอกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคาม จริงหรือ” ท่านทูลรับ
ว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงตำหนิว่า “โมฆบุรุษ การกระทำของเธอ ไม่สมควร 
ไม่คล้อยตาม ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงได้กล่าวสรรเสริญ
การให้บำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเล่า โมฆบุรุษ เราแสดงธรรมโดยประการต่าง ๆ เพ่ือคลาย
กำหนัด มิใช่เพ่ือความกำหนัด ฯลฯ เราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่าง ๆ มิใช่
หรือ โมฆบุรุษ การกระทำอย่างนี้ มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ฯลฯ” แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย
ยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี ้

พระบัญญัต ิ
[๒๙๑] ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้ว มีจิตแปรปรวน กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่

ของตนต่อหน้ามาตุคาม ด้วยคำท่ีพาดพิงเมถุนว่า “น้องหญิง หญิงใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมน่ัน การบำเรอน้ีของหญิง น้ันเป็นการบำเรอชั้นยอด” เป็น
สังฆาทิเสส 

เรื่องพระอุทายี จบ 

สิกขาบทวิภังค์ 
[๒๙๒] คำว่า ก็... ใด คือ ผู้ใด ผู้เช่นใด ฯลฯ นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ก็...ใด 
คำว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ที่ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอ ฯลฯ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่า 

ภิกษุ ในความหมายนี้ 
ที่ชื่อว่า ถูกราคะครอบงำแล้ว คือ มีความยินดี เพ่งเล็ง มีจิตรักใคร่ 
คำว่า แปรปรวน ความว่า จิตกำหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง จิตโกรธแล้ว ชื่อว่าแปรปรวนบ้าง 

จิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้าง แต่จิตกำหนัดแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า แปรปรวน ในความ
หมายนี้ 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่ หญิงมนุษย์ ไม่ใช่นางยักษ์ ไม่ใช่นางเปรต ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย แต่
เป็นหญิงที่รู้เดียงสา สามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิต ทุพภาษิต คำหยาบและคำสุภาพ 

คำว่า ต่อหน้ามาตุคาม คือ ที่ใกล้มาตุคาม ไม่ไกลจากมาตุคาม 
คำว่า ความใคร่ของตน ได้แก่  ความใคร่ของตน เหตุของตน ความประสงค์ของตน การบำเรอ

ของตน 
คำว่า น้ี...ชั้นยอด คือ นี้เป็นยอด นี้ประเสริฐที่สุด นี้เป็นชั้นแนวหน้า นี้สูงสุด นี้เป็นสิ่งเลิศ 
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คำว่า หญิงใด ได้แก่ หญิงวรรณะกษั ตริย์ หรือวรรณะพราหมณ์ หญิงวรรณะแพศย์ หรือหญิง
วรรณะศูทร 

คำว่า เช่นเรา คือ เป็นกษัตริย์ หรือพราหมณ์ แพศย์ หรือศูทร 
คำว่า มีศีล คือ ผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต เว้นขาดจากอทินนาทาน เว้นขาดจากมุสาวาท 
คำว่า ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ คือ ผู้เว้นขาดจากเมถุนธรรม 
ที่ชื่อว่า มีกัลยาณธรรม คือ ผู้ชื่อว่ามีธรรมงามเพราะศีลนั้นและพรหมจรรย์นั้น 
คำว่า ด้วยธรรมน่ัน คือ ด้วยเมถุนธรรม 
คำว่า บำเรอ คือ อภิรมย์ 
คำว่า ด้วยคำท่ีพาดพิงเมถุน คือ ด้วยถ้อยคำที่เก่ียวด้วยเมถุนธรรม 
คำว่า เป็นสังฆาทิเสส ความว่า สำหรับอาบัตินั ้น สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาส ฯลฯ เพราะเหตุนั้น พระ

ผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “เป็นสังฆาทิเสส” 
บทภาชนีย์ 

หญิง 
[๒๙๓] (๑) เป็ นหญิ ง (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญ

การบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
(๑) เป็นหญิง (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย 

ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อ
หน้าหญิง ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

บัณเฑาะก์ 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าว

สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็น ชาย ฯลฯ สำคัญว่า

เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่
ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติ ทุกกฏ 

ชาย 
(๑) เป็นชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน 

ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการ
บำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าชาย ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ ไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ 

สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าว
สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

หญิง ๒ คน 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าว

สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
(๑) เป็นหญิง ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ 

สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอ
ความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
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บัณเฑาะก์ ๒ คน 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์ ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์ ๒ คน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย 

ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการ
บำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์ ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ชาย ๒ คน และสัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว 
(๑) เป็นชาย ๒ คน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ (๑) สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว (๒) ภิกษุ

สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ตัว ฯลฯ ไม่แน่ใจ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ 
ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์
ดิรัจฉานทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

หญิงและบัณเฑาะก์ 
(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับ      
สังฆาทิเสส 

(๑) เป็นหญิงและบัณเฑาะก์ (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ฯลฯ ต้อง
อาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว ฯลฯ สำคัญว่าเป็น
ชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของ
ตนต่อหน้าหญิงและบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย 

(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ คนและมีความ กำหนัด (๓) ภิกษุกล่าว
สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและชาย ทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับสังฆาทิเสส 

(๑) เป็นหญิงและชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่าเป็น
บัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าว
สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและชายทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับถุลลัจจัย 

หญิงและสัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง ๒ และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ

กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏและ       
สังฆาทิเสส 

(๑) เป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ฯลฯ สำคัญ
ว่าเป็นบัณเฑาะก์ ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุ
กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏกับ         
ถุลลัจจัย 

บัณเฑาะก์และชาย 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ คนและมีความกำหนัด (๓) 

ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์และชายทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏกับ
ถุลลัจจัย 
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(๑) เป็นบัณเฑาะก์และชาย (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และชายทั้ง ๒ คน ฯลฯ สำคัญว่า
เป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าว
สรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์และชายทั้ง ๒ คน ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน 
(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ทั้ง ๒ และมีความกำหนัด 

(๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ต้องอาบัติ     
ทุกกฏกับถุลลัจจัย 

(๑) เป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ 
ฯลฯ สำคัญว่าเป็นชาย ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด (๓) 
ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณเฑาะก์และสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

(๑) เป็นชายและสัตว์ดิรัจฉาน (๒) ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้ง ๒ ฯลฯ ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชาย
และสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ฯลฯ สำคัญว่าเป็นหญิง ฯลฯ สำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์
และมีความกำหนัด (๓) ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าชายและสัตว์ดิรัจฉานทั้ง ๒ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

อนาปัตติวาร 
ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ 
[๒๙๔]  ๑. ภิกษุผู้กล่าวว่า “จงบำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ บริขารคือยารักษาโรค” 
๒. ภิกษุวิกลจริต 
๓. ภิกษุต้นบัญญัติ 

คาถารวมวินีตวัตถุ 
เรื่องท่ีทรงวินิฉัยแล้ว 

เรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตร ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงผู้มีบุตรถ่ีไม่ต้องการมีบุตร ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงต้องการเป็นที่รักของสามี ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงต้องการมีโชค ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศ ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงต้องการอุปัฏฐากด้วยสิ่งที่เลิศ ๑ เรื่อง 
เรื่องหญิงต้องการไปสุคติ ๑ เรื่อง 

วินีตวัตถุ 
เรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตร ๑ เรื่อง 

[๒๙๕] สมัยนั้น หญิงหมันคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ทำอย่างไรดิฉันจึงจะมี
บุตร” ภิกษุตอบว่า “น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทาน อันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรที่ชื่อว่าทานอันเลิศ” 
“เมถุนธรรม” ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มี
พระภาค ให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๑) 
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เรื่องหญิงผู้มีบุตรถี่ไม่ต้องการมีบุตร ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งมีบุตรถ่ีจึงถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ทำอย่างไรดิฉันจึงจะไม่มี

บุตร” “น้องหญิง ถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรชื่อว่าทานอันเลิศ” “เมถุนธรรม” 
ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๒) 

เรื่องหญิงต้องการเป็นท่ีรักของสามี ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ทำอย่างไร ดิฉันจึงจะเป็นที่รักของ

สามี” “น้องหญิง ถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรชื่อว่าทานอันเลิศ” “เมถุนธรรม” 
ท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรง
ทราบ พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๓) 

เรื่องหญิงต้องการมีโชค ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ทำอย่างไรดิฉันจึงจะมีโชค” “น้อง

หญิง ถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรชื่อว่าทานอันเลิศ” “เมถุนธรรม” ท่านเกิด
ความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๔) 

เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ดิฉันจะถวายอะไรดีแก่พระคุณเจ้า” 

“น้องหญิง ถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรชื่อว่าทานอันเลิศ” “เมถุนธรรม” ท่านเกิด
ความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๕) 

เรื่องหญิงต้องการอุปัฏฐากด้วยสิ่งท่ีเลิศ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ดิฉันจะอุปัฏฐากพระคุณเจ้าด้วย

อะไรดี” “น้องหญิง ด้วยทานอันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรชื่อว่าทานอันเลิศ” “เมถุนธรรม” ท่านเกิดความ
กังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์
ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๖) 

เรื่องหญิงต้องการไปสุคติ ๑ เรื่อง 
สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปถัมภ์ว่า “พระคุณเจ้า ดิฉันจะไปสุคติได้อย่างไร” “น้อง

หญิง ถ้าอย่างนั้น เธอจงถวายทานอันเลิศ” “พระคุณเจ้า อะไรชื่อว่าทานอันเลิศ” “เมถุนธรรม” ท่านเกิด
ความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสส” (เรื่องที่ ๗) 

อัตตกามปาริจริยสิกขาบทท่ี ๔ จบ 


